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Ieri au continuat în orașele și satele țării adună
rile electorale în vederea propunerii de candidați 
în alegerile de la 2 martie pentru Marea Adunare 
Națională, consiliile populare județene, municipale, 
orășenești, comunale.

Exprimîndu-și atașamentul neclintit față de poli
tica înțeleaptă și clarvăzătoare a partidului, de con
solidare a bazei economice a socialismului, de

lărgire și aprofundare a democrației socialiste, dc 
continuă ridicare a bunăstării materiale și spiri- 
tuale a poporului, milioanele de cetățeni ai țării își 
afirmă hotărirea de a sprijini candidaturile propuse 
prin noi și importante succese în activitatea econo
mică, politică, social-culturală, în înflorirea socia
listă a întregii țări..

Prin realizarea, cu sprijinul statului socialist, într-o atmosferă de puternic elan patriotic

a unor vaste lucrări de îmbunătățiri funciare

PĂMÎNTURILE

Ing. Nicolae MANTZ
secretar general în Consiliul Superior al Agriculturii

Alături de mecanizare și chimi
zare, lucrările de îmbunătățiri fun
ciare — combaterea eroziunii solului, 
desecări și irigații — constituie un 
mijloc important de sporire a pro
ducției agricole, problemă căreia 
conducerea de partid și de stat îi 
acordă o atenție deosebită. Legea cu 
privire Ia apărarea, conservarea, a- 
meliorarea și folosirea completă și 
.eficientă a pămîntului, principalul 
mijloc de producție în agricultură 
reglementează problemele legate de 
utilizarea rațională a fondului fun
ciar, pune stavilă tendințelor de di
minuare sau degradare a suprafeței 
agricole și îndeosebi a celei arabile. 
Dacă prin această lege se asigură 
buna folosire a pămîntului,. fondu
rile importante alocate de stat pen
tru lucrările de : îmbunătățiri fun
ciare au menirea să ducă la extin
derea suprafeței arabile șl să pună 
în valoare întregul potențial de pro
ducție al solurilor noastre.

Importante sume au fost alocate 
de stat pentru lucrările de îndiguiri 
si desecări din lunca inundabilă a 
Dunării și în luncile riurilor'inte
rioare, ferind astfel de inundații 
importante suprafețe de teren din 
Ael mai fertil, cu mari avantaje eco
nomice atît pentru unitățile agricole 
socialiste, cît și pentru 
ora actuală, în zonele 
umiditate sau afectate 
s-au executat lucrări 
și desecări pe o suprafață

stat. Pînă la 
cu 
de 
de

exces de 
inundații 
îndiguiri 
de peste

Aerul tare

și proaspăt
marilor

idealuri
Ion PACEA

pictor

1 300 000 ha. Realizarea acestor ame
najări a necesitat un mare efort 
material și de muncă : peste 3 400 
km diguri, mai bine de 11 000 km 
canale de desecare, circa 150 stații 
de pompare cu un debit instalat de 
peste 500 mc/secundă, adică 3 000 va
goane în fiecare minut. In actualul 
cincinal se va îndigui și deseca, 
prin efortul statului, o suprafață de 
peste 580 000 ha, cu o investiție glo
bală de 2,9 miliarde lei. Prin aseme
nea lucrări intră în fiecare an în 
circuitul productiv noi și noi supra
fețe de teren arabil. Numai datorită 
lucrărilor efectuate în Lunca Du
nării au fost ferite dc pericolul inun
dațiilor 288 060 ha. Dacă înainte de 
îndiguire doar 27 la sută din tere
nurile . respective erau folosite — 
periodic și cu multe riscuri — pentru 
agricultură, astăzi suprafața arabilă 
în incinte a ajuns la 90 la sută. Aici 
se obțin recolte mari de porumb, 
floarea-soarelui, de plante furajere 
care asigură creșterea și îngrășarea 
unui mare număr de animale.

De lucrările de îndiguiri si dese
cări, executate pe riurile interioare, 
beneficiază, în cea mâi mare măsură, 
cooperativele agricole. în Banat, dc 
exemplu, circa 300 000 ha sînt supuse 
pericolului inundației 
ca urmare a excesului 
Cu sprijinul statului, 
ani s-au executat aci 
de hidroameliorații pentru care au 
fost dislocate circa 10 milioane metri 
cubi de pămînt. Prin sistemul de 
desecare Checea-Jimbolia au fost 
ferite de inundații și s-a evitat stag
narea apelor pe o suprafață de peste 
32 000 ha, iar cel de la Timișat-Teba 
asigură ferirea de inundații a altor 
32 165 ha. In actualul cincinal, pen
tru lucrările de desecare din zona 
Banatului, statul a alocat 700 mili
oane Iei, din care 300 milioane sînt 
destinate pentru desecări propriu 
zise, 100 milioane pentru îndiguiri, 
iar 300 milioane pentru construirea 
unor bazine de acumulare. Aceste 
eforturi ale statului sînt completate 
de acțiunile pe care le desfășoară 
cooperativele agricole, îndeosebi prin 
cooperarea mai multor unități. La 
săparea canalelor pentru scurgerea 
apelor și ridicarea digurilor participă, 
de altfel, mii de țărani din județele 
Timiș și Caraș-Severin.

Și în cîmcia de vest a țării s« 
execută lucrări asemănătoare de de
secare. Pe valea Ierului, de la Să.cn- 
ieni-Bihor și pînă la Andrid-Satu 
Marc se creează o rețea densă de 
canale cu ajutorul cărora se va re
duce simțitor excesul de umiditate 
pe circa 200 000 ha. Numai lucrările 
executate anul trecut pe acest șan
tier au costat statul nostru 42 mili
oane lei. în partea opusă a tării 
în lunca Prutului, pe porțiunea de 
teren cunrinsă între localitățile 
Bumbăta șî Albița, județul Vaslui, se 
execută lucrări dc hidroameliorații 
care vor anăra dc inundații o snpra- 
față de 18 650 hectare șî un mare 
număr de sate. Valoarea lucrărilor 
se ridică la 50 milioane Iei. Și aici

și degradării 
de umiditate, 
în ultimii 10 
vaste lucrări

Voi apela în cele ce t)oi 
spune la o amintire, la 
o faptă la care am participat nu 
cu multă vreme în urmă. In 
mijlocul lui august al a- 
nului 1968 am însoțit, împreună 
cu alți confrați, pe conducătorii 
de partid și de stat în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
vizita pe care au făcut-o la 
locurile de muncă ale minerilor 
în Valea Jiului. Ar trebui să 
am condeiul confraților mei li
terari pentru a descrie așa cum 
se cuvine noianul de impresii și 
emoții pe care le încercam în 
contact cu miile de mineri, mun
citori, bărbați și femei care prin 
entuziasmul lor puneau o pecete 
nobilă politicii pline de înțelep
ciune a partidului nostru. Zilele 
vizitei mi-au prilejuit, așa 
cum scriam într-un alt articol, 
o retrospectivă, o parcurgere în 
timp a evoluției văii Jiului așa 
cum o cunoscusem cu douăzeci 
de ani în urmă, cînd tînăr bri
gadier și artist participam la 
superbul efort al construcției 
Bumbești-Livezenilor. îmi sînt și 
acum clare în minte și-mi vor 
fi totdeauna abnegația primilor 
constructori care puneau o pia
tră fundamentală orînduirii 
noastre socialiste. Comparația 
însă se impunea de la sine. Ve
deam, cu prilejul vizitei, cum 
se materializase un tijs al 
nostru, al întregului popor, cum 
dintr-o regiune industrială în 
care urmele războiului se sim
țeau în mod dureros — Valea 
Jiului s-a transformat. într-un 
centru industrial de o impresio
nantă vitalitate. Diferența pe 
care o constatam era de fapt 
rezultatul direct al grijii aces
tui Mare Constructor care este 
partidul nostru, un constructor 
lucid și harnic — si nu puteam

(Continuare în pag. a III-a)
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Acad. Gheorghe M1HOC

DEț

COMORILE ÎNVĂTĂMÎNTULU
?

bun al întregului popor
Este o realitate tonică : din 1 locuitori ai țării, unul e cuprins într-o formă 

de învățămînt. Școala generală obligatorie cuprinde circa 3 000 000 de elevi, 
practic toți copiii de vîrstă școlară. în licee studiază de 10 ori mai mulți tineri 
decît în anul 1938. Comparativ cu același an, în învățămîntul profesional și 
tehnic și învățămîntul superior sînt cuprinși de 5 ori mai mulți elevi și stu- 
denți. Avînd asigurat accesul neîngrădit la învățătură prin gratuitatea com
pletă a studiului pe toate treptele școlarității — una din marile realizări ale 
politicii partidului — tineretni de azi este beneficiarul direct al preocupărilor 
conducerii de partid și de stat pentru modernizarea, creșterea eficienței so
ciale a invățămîntului.

După cum se știe, actualul an școlar a debutat sub auspiciile Directivelor 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea 
învățămintuiui și ale prevederilor noii Legii a învățământului — documente 
de însemnătate capitală care marchează o nouă etapă în istoria școlii româ
nești. Măsurile stabilite așază învățămîntul nostru de toate gradele pe baze 
moderne și creează cadrul corespunzător ridicării lui la nivelul cerințelor ac
tuale și de perspectivă ale construcției socialiste.

Dăm cuvîntul în cele ce urmează unor slujitori ai școlii și studenți.

Un act efe cultură fundamental

Ne adresăm pentru început aca
demicianului Gheorghe Mihoc. între
băm : care este semnificația generali
zării invățămîntului obligatoriu de 
10 ani pentru progresul și dezvol
tarea viitoare a societății noastre ?

— Evident, înfăptuirea învățămîn- 
tului obligatoriu de 1.0 ani relevă o 
dată în plus grija partidului și sta
tului pentru continua ridicare a ni
velului ds cultură și civilizație al na-

țiunn noastre socialiste, eficiența e- 
forturilor materiale consacrate aces
tui țel. După cum se știe, înainte 
de 23 August școala obligatorie se li
mita la patru ani. Aceasta însă nu
mai teoretic, deoarece, după cum 
arătau statisticile oficiale, 10 la sută 
din copiii de vîrstă școlară nu frec
ventau școala, contribuind la men
ținerea unui procent de 20 la sută de 
analfabeți răspîndiți în întreaga

țară. Mărirea succesivă a duratei 
școlii obligatorii, realizată în ulti
mele două decenii, ne așază în pri
vința învățămintuiui în rîndul state
lor avansate ale lumii.

— Avantajele unui 
bligatoriu de 10 ani 
Vreți să le relevați ?

— In primul rlnd, 
educarea viitoarelor _ 
tr-un mod mult mai unitar și siste
matic, iar factorii de cultură își în
tăresc caracterul de componente in
dispensabile pentru structura spiri
tuală a întregului popor. în al doi
lea rînd, se lichidează decalajul exis
tent acum între vîrstă absolvirii șco
lii generale și vîrstă stabilită pen
tru angajare în producție. Dar și 
mai mult decît toate acestea, școala 
de 10 ani va asigura întregului ti
neret o cultură generală mai bogată, 
la nivelul cerințelor actuale și do 
viitor ale societății noastre.

Să mai reținem și faptul că prelun
girea învățămintuiui obligatoriu pînă 
Ia 10 ani va oferi o bază teoretică 
mai solidă tinerilor, care vor îmbră
țișa profesiuni cu caracter practic. 
Este, desigur, avantajat un mecanic 
absolvent al unei școli generale de 
10 ani față de cel care a absolvit 
numai patru clase. Cunoștințele mai 
întinse pe care le are primul — în

înuățămînt o- 
sînt multiple.

se realizează 
generații în-

Al. POPESCU, Fioriea DINU- 
LESCU, Mihai IORDĂNESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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obligatoriu, practic toți copiii A vîrstă școlară,

FaȚă de anul 1938-1939, în anul școlar 19*58-1969
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sociale în activitatea de partid
ln 

nării 
țiilor 
zător 
nistrativ-teritoriale a țării, 
există acum toate posibili
tățile ca actul de studiere 
a vieții, a fenomenelor noi 
— cerință principală a 
unei bune conduceri — să 
se facă mai temeinic, 
fie înlăturate subiectivis
mul, tendințele de ignorare 
a realităților.

Re£erindu-se la modul în 
care acest deziderat este 
respectat în . activitatea or
ganelor și organizațiilor de 
partid din județul Timiș, 
tovarășul Mihai Telescu, 
prim-secretar al comitetului 
județean, ne-a spus :

— Prevederea este mama 
înțelepciunii, glăsuiește a 
zicală populară. PărM a-

condițiile perfecțio- 
structurii organiza- 
de partid, corespun- 
noii împărțiri admi-

să

Convorbire cu tovarășul Mihai TELESCU
prim-secretar al Comitetului judejean de partid Timiș

1 ceasta înțelepciune, căreia 
îi dă naștere prevederea, 
orice conducere — și cu 
atit mai mult conducerea 
politică, menită în esența 
ei să călăuzească masele 
spre realizarea obiectivelor 
construcției socialiste — 
devine inoperantă, lipsită 
de eficiență. A conduce in 
mod inteligent, fiind sino
nim cu a prevedea, este 
posibil numai pe baza cu
noașterii cît mai exacte a 
realității, în dinamica și 
sub toate aspectele ei. De 
aceea, pentru comitetul ju
dețean, pentru celelalte or-

gane și organizații de par
tid reprezintă o preocu
pare de prim ordin cu
noașterea și studierea a- 
mănunțită a proceselor și 
fenomenelor care au loc în 
raza lor de acțiune.

— în procesul activi
tății de conducere are 
loc insă o anumită ie
rarhizare, atenția prin
cipală fiind îndreptată, 
de bună seamă, spre 
domeniul economic,

— Desigur. De aceea 
noi considerăm că organele 
și organizațiile de partid 
trebuie să studieze apro-

fundat posibilitățile, resur
sele din fiecare unitate, 
perspectivele de a le pune 
în valoare cu maximum 
de eficiență, tocmai pentru 
a determina fixarea unor 
obiective realiste, cu fun
damentare științifică. Anul 
trecut, studiile efectuate 
prin comisia economică a 
comitetului județean, con
sultarea largă a specialiști
lor, participarea directă a 
membrilor comitetului ju
dețean la munca de îndru
mare pe teren a organiza
țiilor de partid din marile 
întreprinderi ne-au dat po
sibilitatea să cunoaștem 
mai exact realitățile din 
diferite sectoare de activi
tate, să acordăm organiza
țiilor de partid și conduce
rilor de întreprinderi un 
ajutor mai mare în mobili-

zarea colectivelor la înde
plinirea sarcinilor. Toate 
acestea, precum și urmări
rea sistematică de către 
biroul comitetului județean 
a mersului activității eco
nomice au permis interven
ții operative, in cunoștință 
de cauză, ceea ce a contri
buit ca în 1968 să fie de
pășit pe ansamblul județu
lui planul la producția glo
bală, la producția marfă 
vîndută și încasată, la pro
ductivitatea muncii. Pla
nul de producție suplimen
tat cu 180 milioane lei a 
fost depășit cu 100 milioane 
lei, din care 60 milioane lei 
Ia export. în același mod 
s-a acționat pentru elabo
rarea propunerilor pentru 
planul de stat pe anul 1969. 
Situîndu-se în fruntea ac-

(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
Tovarășului N. V. PODGORNÎI 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem, 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 
Tovarășului A. N. KOSÎGHIN 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Dragi tovarăși;
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului 

de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al nostru personal vă adresăm cele mai cordiale felicitări dv., întregului 
popor sovietic, echipajelor navelor cosmice „Soiuz-4" și „Soiuz-5", savanților, 
inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor sovietici pentru noua și strălucita vic
torie obținută în explorarea spațiului cosmic.

Oamenii de știință, cercetătorii, toți cetățenii patriei noastre au primit cu 
profundă bucurie realizarea primei stații orbitale experimentale prin joncțiunea 
celor două nave cosmice, avînd la bord pe cosmonauții Vladimir Șatalov, Boris 
Volînov, Evghenii Hrunov și Alexei Eliseev, trecerea pentru prima dată în 
istoria zborurilor cosmice a cosmonauților de pe o navă pe alta, aterizarea 
navei „Soiuz-4” cu cei trei cosmonauți în regiunea dinainte stabilită și înfăp
tuirea cu succes a celorlalte obiective ale acestui temerar program spațial.

Vă urăm cu acest prilej, dragi tovarăși, dv. și tuturor oamenilor sovietici 
noi succese în activitatea de construire a comunismului, în dezvoltarea științei 
și tehnicii, în cercetarea spațiului 
al progresului și civilizației umane.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Români*

cosmic, spre binele popoarelor sovietice,

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii
Socialiste Români»
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MAREA ADUNARE
în cadrul întrunirilor electorale 

care au continuat să se desfășoare în 
întreaga țară au fost desemnați noi 
candidați ai Frontului Unității Socia- 

' liste pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională.

JUDEȚUL ALBA : loan Milacîu, 
președintele C.A.P. Sard, în circum
scripția electorală nr. 4 Zlatna ; 
Elisabeta Iarosevitz, profesoară la Li
ceul din Aiud, în circumscripția elec
torală nr. 7 Aiud.

JUDEȚUL BACĂU : acad. Costin 
Nenițescu, membru în Consiliul Na
țional al Cercetării Științifice, în cir
cumscripția electorală nr. 10 Gh. 
Gheorghiu-Dej ; general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui forțelor armate și șef al Marelui 
Stat Major, în circumscripția electo
rală nr. 13 Scorțeni.

JUDEȚUL BIHOR : Teodor Ma
ghiar, Erou al Muncii Socialiste, pre
ședintele C.A.P. Mădăraș, în circum
scripția electorală nr. 14 Salonta.

JUDEȚUL BOTOȘANI: EÎeonora 
Moșneagu, secretar al Comitetului 
municipal al sindicatelor Botoșani, în 
circumscripția electorală nr. 7 
Albești ; Dorina Cegus, inginer la U- 
zlnele textile „Moldova", 
scripția electorală nr. 
Bălcescu.

JUDEȚUL BRAȘOV: _____ ___
Cîrțînă, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid Brașov, pre
ședintele consiliului popular munici
pal. în circumscripția electorală nr. 4 
Schel.

JUDEȚUL BRĂILA : Nicolaie Mi
hai, prim-secretar al comitetului ju-

în circum-
8 Nicolaa

Constantin

dețean de partid, președintele con
siliului popular județean, în circum
scripția electorală nr. 6 . Dudești; 
Gheorghe Neculau, director general al 
Combinatului de celuloză și hîrtie — 
Brăila, în circumscripția electorală 
nr. 5 Viziru.

JUDEȚUL BUZĂU: Miron Șer- 
ban, vicepreședinte al CENTRO- 
COOP, în circumscripția electorală 
nr. 3 Rîmnicu Sărat.

JUDEȚUL CLUJ : Rudolf Palocsay, 
biolog, directorul Stațiunii experi
mentale hortiviticole Cluj, în circum
scripția electorală nr. 2 Gheor- 
gheni ; Ludovic Letay, redactor-șef 
al revistei „Utunk", în circumscripția 
electorală nr. 12 Mihai Viteazul.

JUDEȚUL CONSTANȚA : Marin 
Tudoran, director al I.A.S. Medgidia, 
în circumscripția electorală nr. 9 
Medgidia ; profesor emerit Emilia 
Stoian, directoarea școlii generale 
nr. 3 Cernavodă, în circumscripția 
electorală nr. 10 Cernavodă.

JUDEȚUL GALAȚI : Anton Moi- 
sescu, președintele Societății de Cru
ce Roșie din Republica Socialistă Ro
mânia, în circumscripția electorală 
nr. 11 Nicorești ; Gelu Kahu, direc
torul Institutului de proiectări nave 
— Galați, în circumscripția 
rală nr. 3 Galați-Sud.

JUDEȚUL HUNEDOARA: 
Agachi, director general al 
natului siderurgic Hunedoara, în cir
cumscripția electorală nr. 8 Co
lan ; Maria Groza, vicepreședintă a 
Consiliului Național al Femeilor, în 
circumscripția electorală 
Deva.

electo-

Nicolai
Combi-

JUDEȚUL IALOMIȚA î Ion Năsta- 
se, director I.M.A. Cuza Vodă, în 
circumscripția electorală nr. 9 Cio
cănești ; Ion Spătărelu, președintele 
C.A.P. Gheorghe Doja, în circum
scripția electorală nr. 6 Gheorghe 
Doja.

JUDEȚUL IAȘI : Ioan V. Manciuc, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid Iași, președintele 
consiliului popular . municipal, în 
circumscripția electorală nr. 4 Iași-, 
sud-vest ; Alexandru Ionescu, re- 
dactor-șef al ziarului „Scînteia", în 
circumscripția electorală nr. 9 Bel- 
cești ; Constantin Ilaraș, inginer a- 
gronom la C.A.P. Tătărași, în cir
cumscripția electorală nr. 15 Lespezi.

JUDEȚUL ILFOV : Emilian Nu- 
cescu, președintele Tribunalului Su
prem al Republicii Socialiste Româ
nia, în circumscripția electorală nr. 
15 Bolintin-Deal ; Marin Argint, pre
ședintele Uniunii județene a coopera
tivelor agricole de producție Ilfov. în 
circumscripția electorală nr 7 Că- 
lugăreni ; Petruța Constantincscu, 
brigadieră la C.A.P. Fierbinți, în 
circumscripția electorală nr. 13 Fier- 
binți-Tîrg.

JUDEȚUL MARAMUREȘ : Gheor
ghe Pop, prim-vicepreședinte al con
siliului popular județean, în circum
scripția electorală nr, 8 Somcuta 
Mare ; Vida Geza, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici. în circum
scripția electorală nr. 10 Rozavlea.

JUDEȚUL MUREȘ : Gheorghe 
Duma, președintele C.A.P. Șeulia, 
în circumscripția electorală nr. 11 
Riciu.

JUDEȚUL NEAMȚ : general-loco- 
tenent Vasile Alexa, în circumscripția

Eu-electorală nr. 10 Horia; 
genia Livezeanu, profesoară la Li
ceul nr 2 din Piatra Neamț, în cir
cumscripția electorală nr. 1 Piatra 
Neamț.

JUDEȚUL OLT: Mihail Florescu, 
vicepreședinte al Consiliului Econo
mic, în circumscripția electorală nr. 
12 Potcoava.

JUDEȚUL PRAHOVA: Alexan
dru Boabă, ministrul petrolului, în 
circumscripția electorală nr. 12 
Băicoi ; Vasile Ardeleanu, directorul 
schelei Boldești, în circumscripția e- 
lectorală nr. 11 Boldești-Scăeni.

JUDEȚUL SATU MARE : loan 
Gluvacov, membru al C.C. al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 9 
Supur ; Iosif Varga, președintele 
C.A.P. Pir, în circumscripția electo
rală nr. 8 Tășnad.

JUDEȚUL SIBIU : Aldea Militaru, 
șef de-secție la C.C. al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 1 Sibiu- 
Sud.

JUDEȚUL SUCEAVA : Ion Brad, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, în cir
cumscripția electorală nr. 6 Vatra 
Dornei ; Constantin Mateescu, prim- 
vicepreședinte al CENTROCOOP, în 
circumscripția electorală nr. 8 Solea.

JUDEȚUL TELEORMAN : Floarea 
Ispas, secretar al C.C. al U.T.C., în 
circumscripția electorală nr. 3 Vi
dele.

JUDEȚUL TIMIȘ : Melania Crețu, 
medic la Spitalul nr. 1 din Timișoara, 
în circumscripția electorală nr. 4 
Timișoara sud-vest ; Dușan Vlascici, 
președintele C.A.P.-Variaș, în cir
cumscripția electorală nr. 7 Sînnico- 
lau Mare.

JUDEȚUL TULCEA : Teodor Co
tam, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președintele con
siliului popular județean, în cir
cumscripția electorală nr. 5 Frecăței ; 
Cristina Mocănescu, președintele co
mitetului județean al femeilor. în 
circumscripția electorală nr. 1 Tul- 
cea.

JUDEȚUL VASLUI: Constantin 
Amariei, prim-vicepreședinte al con
siliului popular județean, în circum
scripția electorală nr. 8 Zorleni.

JUDEȚUL VRANCEA: Dumitru 
Damian, șef de fermă la I.A.S.-Co- 
tești, în circumscripția electorală nr. 
7 Coțești ; Angelo Miculescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, în circumscripția 
electorală nr 5 Vînători.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI : Con
stantin Antoniu, artist al poporului, 
președintele Asociației oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și mu
zicale, în circumscripția electorală 
nr. 13 Constantin Brîncoveanu ; 
Constantin Din'culescu, consilier în 
Ministerul învățămintului, în circum
scripția electorală nr. 27 Pajura ; 
Maria Diaconu, președinta comite
tului sindical al întreprinderii „Da
cia", în circumscripția electorală 
nr. 9 — Titan ; Dumitru Gheor- 
ghișan, prim-secretar al comitetului 
municipal U.T.C., în circumscripția 
electorală nr. 36 Colentina ; Nicolae 
Dragomir, directorul uzinelor „Elec
tromagnetica", în circumscripția elec
torală nr. 17 Alexandriei ; Gheorghe 
Bîlteanu, prorector al Institutului a- 
gronomic, în circumscripția electorală 
nr. 32 „Casa Scînteii".

Ieri a avut Ioc cea de-a V-a sesiune a Consiliului popular provi
zoriu al municipiului București, care a dezbătut planul și bugetul pe 
anul în curs. TOTODATĂ, DEPUTĂȚII AU DISCUTAT ANGAJAMEN
TELE PE CARE CONSILIUL POPULAR, TOȚI OAMENII MUNCII DIN 
CAPITALA SI LE IAU CA RĂSPUNS LA CHEMAREA CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN GALATI, IN ÎNTRECEREA PENTRU DEZVOLTA
REA ECONOMICĂ, EDILITĂR-GOSPODAREASCĂ, SOCIAL-CULTU- 
RALA, PENTRU ÎNFLORIREA TUTUROR LOCALITĂȚILOR PATRIEI.

Publicăm mai jos extrase din aceste angajamente.

— în întreprinderile de industrie 
și gospodărie locală se va rea
liza un volum de producție in
dustrială și prestații de 45 milioa
ne lei peste prevederile planului pe 
anul 1969 ; volumul de livrări la fon
dul pieței va fi depășit cu 4 milioane 
lei ; volumul livrărilor de mărfuri la 
export va fi depășit cu 1 milion lei 
valută ; se vor asimila în fabricație 
160 de noi produse.

— Se vor dezvolta 
prestările de servicii 
pentru depășirea cu 
sută a sarcinilor de plan,

— Se va dezvolta baza materială a 
Direcției generale construcții-montaj, 
pentru a se ajunge în anul 1970 la o 
capacitate de producție de prefabri
cate din care să se realizeze 12 000 de 
apartamente din panouri mari prefa
bricate și 3 000 de apartamente exe
cutate în cofraje metalice spațiale 
și plane ; în întreprinderile de con
strucții-montaj se vor realiza în anul 
1969 sarcinile de creștere a produc
tivității muncii prevăzute în planul 
cincinal pentru anul 1970.

— Se vor asigura documentațiile 
tehnice de execuție pentru aparta
mentele ce se dau în folosință în 
anul 1970 pînă la 1 august 1969, iar 
pentru frontul de lucru 1970—1971, 
pînă la 30 decembrie 1969 ; la elabo
rarea proiectelor pentru construcțiile 
de locuințe se vor folosi proiecte-tip 
și refolosibile în proporție de 50 la 
sută ; se vor economisi fonduri de

și diversifica 
neindustriale, 

cel puțin 2 la
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concepția cărora 
puternic simțul da- 
în activitatea pro- 
față de avutul ob-

O secvență din imaginea luminoasă, tonica a Bucureștiului de azi. Ea vorbește cu expresivitatea puter
nică a realității despre ritmurile pe verticală ale orașului, fiind totodată și o generoasă anticipare

Vineri au continuat în întreaga 
țară propunerile de candidați în ale
gerile de deputați pentru consiliile 
populare.

Adunările electorale, care au avut 
loc cu acest prilej, au constituit o 
vie manifestare a interesului mase
lor largi de cetățeni față de proble
mele majore ale dezvoltării și mo
dernizării forțelor de producție, ale 
perfecționării relațiilor de producție, 
față de cerințele lărgirii continue a 
democratismului orînduirii noastre 
de stat. în decursul a cinci zile au 
fost desemnați 2166 candidați ai 
Frontului Unității Socialiste pentru 
consiliile populare județene, 2 023 
pentru consiliile municipale, 3123 
pentru cele orășenești și 34 822 pen
tru consiliile populare comunale.

Printre cei propuși să candideze în 
alegerile de la 2 martie pentru con
siliile populare se află exponenți de 
frunte ai vieții politice, științifice 
și culturale, muncitori și țărani coo
peratori destoinici lâ locul de muncă 
și în activitatea obștească, ingineri, 
economiști, medici, profesori și alți 
reprezentanți ai intelectualității strîns 
legate de popor, militari, pensionari, 
femei, tineri, oameni ai muncii ro
mâni și din rîndul naționalităților 
conlocuitoare, în 
s-au înrădăcinat 
toriei exemplare 
fesională, grija 
ștesc, responsabilitatea față de ma
rile probleme ale dezvoltării contem
porane a patriei, față de progresul 
societății noastre socialiste.

în județul Bistrița-Năsăud au fost 
propuși, printre alții, muncitorii fo
restieri Simion Harapașcu, în cir
cumscripția electorală județeană nr. 
71 Ilva Mică, și Vasile P. Rus, în cir
cumscripția electorală județeană nr. 
70 Parva, apreciați de tovarășii lor 
de muncă pentru rezultatele obți
nute în producție și stimați de cetă
țeni pentru activitatea obștească pe 
care o depun.

Cunoscutul sculptor Romul Ladea, 
ale cărui lucrări s-au făcut remar
cate nu numai în țară, ci și peste 
hotare, este în același timp sufletul 
multor manifestări artistice de pres
tigiu organizate pe plan local. El a 
fost propus candidat în circumscrip
ția .electorală județeană nr. 31 Cluj, 
în circumscripția electorală județeană 
nr. 73 Ocna Dejului candidează pro
fesorul loan Bindea, care, în calitate 
de inspector general școlar, a adus o 
importantă contribuție la ridicarea 
nivelului învățămintului de cultură 
generală, la dotarea școlilor de toate 
gradele în această parte a țării.

Fruntaș în activitatea obștească și 
de ocrotire a sănătății populației, 
medicul stomatolog Ana Filep a fost 
propusă drept candidat în circum
scripția electorală orășenească nr. 19 
Zalău fiind susținută cu căldură de 
cetățeni.

Prezent pe lista candidaților în 
două legislaturi anterioare. Radu 
Calcan, unul dintre primii președinți 
de cooperativă agricolă de producție 
din județul Brăila, a fost desemnat 
candidat în circumscripția electorală 
județeană nr. 101 Urleasca.

Stimat de cadrele didactice și iubit 
de studenți, la a căror formare pro
fesională contribuie cu pasiune. Pro
fesorul universitar Aurel Marchiș, 
prorector la Institutul politehnic din 
Iași, a fost propus candidat al Fron
tului Unității Socialiste în circum
scripția electorală județeană nr. 13 
Iași. în același județ mai figurează 
pe listele de candidați numele tehni- 
cienel Anișoara Albu de la fabrica 
„Textila" și al tărăncii cooperatoare 
din comuna Hălăucești — Maria O- 
prișan — prețuită pentru hărnicia ei.

Constantin Horobeț, prim-secretar 
el Comitetului județean Vaslui al 
U.T.C., a fost propus în circumscrip
ția electorală județeană nr. 68 Al
bești. Leonida Cazacu, directorul U- 
zinei de sîrmă și produse din sîrmă 
de la Buzău, cea mai tînără unitate 
industrială din acest oraș, a fost pro
pus drept candidat în circumscripția 
electorală nr. 3 Buzău. Printre can-

didații desemnați de cetățenii orașu
lui Rîmnicu Sărat pentru consiliul 
popular județean se află și Dumitru 
Androne, președintele cooperativei 
meșteșugărești „Solidaritatea" din a- 
ceastă localitate.

Dumitru Radu, mecanic la rafină
ria Brazi, și ing. Aurei Volnea, direc
torul Institutului de proiectări foraj- 
extracție, au fost propuși să-i repre
zinte pe cetățeni în Consiliul popu
lar al municipiului Ploiești. Un alt 
petrolist, Nicolae Păduraru, mais
tru sondor, a fost propus candidat 
în circumscripția electorală jude
țeană nr. 70 Moreni. în județul 
Dîmbovița, importantă zonă petroli
feră, candidează și Mihai Măruntu, 
strungar la Uzina de utilaj petrolier, 
în circumscripția electorală munici
pală nr. 13 Tîrgoviște, precum și e- 
conomista Eliza Popescu, directoarea 
Băncii de investiții a județului, în 
circumscripția electorală municipală 
nr. 3.

în orașul de la poalele Tîmpei, cetă
țenii au aprobat cu căldură propune
rile ca maistrul Dumitru Pavel, de la 
uzinele „Hidromecanica", și profeso
rul Ronald Schmidt, director adjunct 
la Liceul nr. 1, să candideze în alege
rile de la 2 martie pentru circum
scripțiile electorale nr. 15 și 27 Bra
șov.

Paraschiv Banciu, directorul Direc
ției comerciale județene din Cons
tanța, a fost propus candidat în cir
cumscripția electorală județeană nr. 5 
Constanța.

Odinioară simplu cioban, Nicolae 
Gaidagiu, președinte al cooperativei 
agricole din Topalu, de mai mulți 
ani deputat comunal, candidează

circumscripția electorală județeană 
nr. 184 Topalu.

Alături de alți gospodari din jude
țul Tulcea, Eugen Tarhon, prim-vice
președinte al consiliului popular ju- 
de.țean; a fost desemnat candidat în 
circumscripția electorală județeană 
nr. 81 Cerna. în același județ a mai 
fost propus, pentru circumscripția e- 
lectorală municipală nr. 12 Tulcea, 
Grigore Cuculis, directorul Casei de 
cultură a sindicatelor din localitate, 
în mai multe rînduri deputat, cunos
cut ca un neobosit animator al acti
vității cultural-artistice în așezările 
din Delta Dunării.

Eroul Muncii Socialiste Mihai Bîr- 
liga, din comuna Roma; a fost pro
pus candidat în circumscripția elec
torală nr. 179 Roma. Printre candi
daturile depuse pînă acum în jude
țul Botoșani mai figurează și acelea 
ale lui Constantin Drăguțu, secreta
rul comitetului de partid al coope
rativei agricole de producție din 
muna Cesula, și Petru Seredinc, 
rectorul întreprinderii agricole 
stat din comuna Leorda.

La Oradea, orașul care îmbină 
mul alert al activității industriale cu 
înnoirile de ordin edilitar-gospodă- 
resc, pe' listele de candidați pentru 
consiliul județean figurează nume 
cunoscute cetățenilor, ca acelea ale 
Măriei Moghioroș, brigadier la fa
brica de încălțăminte „Arta", Carol 
Borosy, electrician la Uzina de alu
mină, și Viorica Silișteanu, directoa
rea fabricii de spirt „Victoria".

Adunările pentru propunerile de 
candidați continuă să se desfășoare 
în întreaga țară într-o atmosferă 
entuziastă.
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în-țiunii, organizațiile de partid au 
treprins studii și analize temeinice, 
izbutind astfel să scoată la iveală 
însemnate rezerve de creștere can
titativă și calitativă a producției. 
Anul acesta, valoarea producției in
dustriale în județul nostru va ajunge 
la 9,5 miliarde lei, cu un miliard mai 
mult decît realizările anului trecut.

Putem afirma că analizarea mi
nuțioasă a diferitelor laturi ale ac
tivității în industrie, agricultură, cu 
scopul de a cunoaște temeinic reali
tatea și de a fundamenta științific 
obiectivele pe plan local, în 
lumina directivelor partidului, a 
devenit o practică curentă în județul 
nostru. Am putea cita în contextul 
preocupării ca tot ceea ce se între
prinde. măsurile și planurile ela
borate să aibă o puternică motiva
re, să se bazeze pe cunoașterea — 
sub toate laturile și aspectele — a 
situației din domeniul respectiv, stu
diile inițiate de biroul comitetului 
județean de partid privind folosirea 
rațională a fondului funciar, acțiu
nile de desecare și extindere 
a suprafețelor irigate, a celor 
cultivate cu legume, dezvoltarea viti
culturii și pomiculturii. Concluziile 
acestor studii au stat la baza chemă
rii la întrecere pe care conferința 
organizației de partid Timiș a adre- 
sat-o tuturor organizațiilor județene 
ale P.C.R., întregii tărănimi, oameni
lor muncii din agricultură. Angaja
mentul luat de a mări suprafața a- 
gricolă cu 800 hectare, de a scoate de 
sub influenta excesului de umiditate 
cel puțin 35 000 hectare, de a soori pro
ducția de cereale, legume, de a dez
volta zootehnia și producția animalie
ră se bizuie pe o analiză minuțioasă 
a situației din agricultura județului, 
reflectă veridic posibilitățile și, de 
aceea, considerăm că. depunîndu-se 
eforturile corespunzătoare, vor pu
tea fi îndeplinite cu succes.

Efectuarea unor asemenea studii, 
legătura nemijlocită a membri-

lor biroului comitetului județean 
cu terenul, consultarea activului de 
partid, a comuniștilor, a celorlalți 
oameni ai muncii ne-au dat posibi
litatea să cunoaștem mai bine reali
tățile și prin urmare să dăm în 
mai mare măsură un suport științific 
măsurilor, hotăririlor în domeniul 
conducerii economiei. Depunem e- 
forturi pentru a imprima un astfel

tîve nu au sesizat la timp elaborarea 
unor măsuri lipsite de fundamentare 
științifică, neputînd contribui la îm
bunătățirea organizării producției și 
a muncii. Conferința organizației oră
șenești de partid Deta a adus critici 
îndreptățite comitetului orășenesc 
pentru că, uneori, adoptă măsuri, ho- 
tărîri, fără o studiere prealabilă a 
situației. Așa se explică de ce, cu 
ocazia „analizei" activității econo-

secție nu se realizează anumiți in
dicatori, ci să cunoască în întreaga 
lor profunzime și complexitate 
cauzele care dau naștere la situațiile 
nesatisfăcătoare în domeniul eco
nomic. La conferința județeană de 
partid s-au adus critici organizațiilor 
de partid de la „Tehnometal", „In
dustria lînii" Timișoara și din alte 
întreprinderi pentru deficientele 
manifestate în stilul lor de muncă.

strînsă corelație cu alte aspecte 
cum ar fi, de pildă, gradul de 
calificare și de dezvoltare a 
conștiinței socialiste a muncito
rilor — si nu numai a lor.

de stil de muncă tuturor organelor 
și organizațiilor de partid din județ, 
întrucît preocuparea pentru a analiza 
aprofundat, multilateral problemele 
și fenomenele nu este peste 
aceeași.

— Ar fi interesant dacă 
concretiza această idee.

tot

ați

pe— în urma controlului efectuat 
teren am constatat că unele organe 

organizații de partid (Fabri- 
de țigarete, I.I.S. „Fructus" 
Timișoara) nu urmăresc a- 

nu depun «u-

Și 
ca 
din 
tent pulsul vieții, 
ficiente eforturi pentru propria lor 
informare. în fapt s-ar putea spune 
că ignorează realitățile. Așa se ex
plică, în bună măsură, că în 
întreprinderile respective acțiunea 
de organizare științifică a producției 
și muncii se află de multă vreme în
tr-o fază incipientă, rezervele interne 
așteptînd să fie depistate și puse în 
valoare. Tocmai pentru că sînt lip
site de o imagine clară asupra pro
blemelor principale ale întreprin i“- 
rilor, organizațiile de partid respec-

mice de la IPROFIL Deta, a stabilit 
asemenea măsuri, încît deficiențele 
privind creșterea productivității mun
cii au continuat să dăinuie ; în timp 
ce forța de muncă nu era bine folo
sită, conducerea întreprinderii afir
ma că duce lipsă de muncitori, fără 
ca
.de 
să

tovarășii din comitetul orășenesc 
partid, care efectuaseră analiza, 
cunoască starea de lucruri reală.

— Cele relatate duc la con
cluzia că insuficienta cunoaștere 
a proceselor și fenomenelor eco
nomice are ca rezultantă jalo
narea necorespunzătoare a acti
vității, ceea ce diminuează efi
cienta actului de conducere.

— Acesta este și motivul principal 
pentru care îndrumăm organizații!0 
de partid să studieze multilateral 
realitatea economică, să desprindă 
fenomenele principale, să nu „plu
tească" la suprafața lucrurilor. Are 
o mare însemnătate ca 
nu se mulțumească numai 
cum merge îndeplinirea 
lui, a fi la curent că

ele să 
a ști 

planu- 
într-o

Se poate afirma că lipsurile exis
tente în aceste întreprinderi în folo
sirea utilajelor se explică — în bună 
măsură — și prin faptul că organi
zațiile de partid respective. în loc 
să studieze multilateral și aprofun
dat cauzele lor reale, să determine 
înlăturarea lor. se mulțumesc să for
muleze deziderate generale.

Socotim
organizațiile de partid să dea 
deosebită 
din Viata 
bunăoară, 
adunările 
lor.

necesar să îndrumăm 
o 

atenție elementelor noi 
întreprinderilor, cum sînt. 

comitetele de direcție, 
generale ale salariati-

— Investigarea fenomenelor, a 
proceselor din domeniul activi
tății economice are intr-adevăr 
o însemnătate primordială, 
conducerea de către partid 
brățișează întreaga viață 
dală, sub toate aspectele
Pentru a o putea dirija, ea tre
buie cunoscută ca atare. Însăși 
soluționarea problemelor eco
nomice necesită studierea lor în

Dar 
îm- 
so- 
ei.

— Pentru noi este evident că or
ganele și organizațiile de partid tre
buie să analizeze chiar atunci cînd 
se ocupă de producție nu numai fac
torii de natură tehnico-economică, ci 
și nivelul de cunoștințe politice, de 
cultură, de pregătire profesională. 
Fără a se ține seama de această ce
rință esențială nu se pot fixa știin
țific obiectivele activității, nu i se 
poate imprima un caracter concret 
diferențiat, nu i se poate asigura 
eficiența scontată. Nu ne satisface, 
bunăoară, faptul că în lupta pentru 
îndeplinirea planului, o serie de or
ganizații de partid, cum sînt cele de 
la Fabrica de nasturi Jimbolia, Fa
brica de calapoade Lugoj, Fabrica 
„Bumbacul" Timișoara, privesc uni
tățile în care activează numai din 
punctul de vedere strict al activității 
de producție, neglijînd pe cel socio
logic. Există birouri ale organi
zațiilor de bază și comitete 
partid din întreprinderi care 
nosc exact procentul celor care 
tîrzie. sau lipsesc de la lucru 
ceea ce, firește, este bine; dar 
pot spune nimic despre nivelul

de 
cu- 
în-
nu 
de 

cultură, despre cunoștințele politice 
ale celor certați cu disciplina, despre 
împrejurările care contribuie la 
comportarea lor. Or, procesul de 
dezvoltare a conștiinței socialiste a 
maselor nu poate fi condus cu succes 
fără a lua în considerație astfel 
elemente.

de

bi- 
de

— Ce concluzii desprinde 
roul comitetului județean 
partid din astfel de situații 7

— Faptele citate și altele asemănă
toare ne-au determinat să îndrumăm 
comitetele de partid, birourile or
ganizațiilor de bază să acorde mai 
multă atenție studierii realităților 
concrete din acest vast domeniu, 
pentru a putea desfășura pe baze 
științifica propaganda, întreaga

investiții prin reducerea ponderii lu
crărilor de construcții-montaj cu 
10—15 la sută la lucrările industriale 
și edilitare.

— Scurtarea cu 1—3 luni a terme
nelor normate de execuție a locuin
țelor, pentru crearea posibilităților 
de realizare, în acest an, a celor 
23 200 de apartamente prevăzute a fi 
date în folosință ; în semestrul I se 
vor da în folosință, peste prevede
rile de plan, 800 de apartamente.

— Se vor scurta termenele de exe
cuție, între altele, la următoarele lu
crări : cu 45 zile la canalul colector 
A. III ; cu 10 zile la apeductul Ar- 
cuda-Bragadiru ; cu 15 zile la stația 
de pompare a apei Drumul Taberii, 
astfel ca la sfîrșitul semestrului 
I 1969 să se asigure o cantitate su
plimentară de 120 000 mc apă/24 h ; 
cu 45 zile la Magistrala III de ter- 
moficare ; se va da în folosință cu 3 
luni mai devreme poligonul de pa
nouri prefabricate de la întreprin
derea „Granitul" și cu 4 luni mai 
devreme Spitalul de urgență cu 300 
de paturi.

— Se vor lua măsuri pentru creș
terea nivelului de pregătire profe
sională a lucrătorilor operativi din 
rețeaua de desfacere, prin . școlariza
rea și ridicarea calificării unui nu
măr de 2 000 de lucrători ; vor fi re
date comerțului 10 spații comerciale 
folosite în prezent în alte scopuri și 
se vor moderniza 26 unități comer
ciale.

— Se va realiza o mai bună gos
podărire a fondurilor bugetare, 
creîndu-se economii la creditele bu
getare în sumă de 7 milioane lei ; în 
scopul modernizării și îmbunătățirii 
dotării întreprinderilor se vor fo- 
losi 30 milioane lei credite de mică 
mecanizare.

— Masele de cetățeni vor fi mo
bilizate la acțiuni cu caracter gos
podăresc, în scopul executării unor 
lucrări în valoare de peste 350 mili
oane lei, din care 30 milioane lei la 
lucrări de investiții. Cele mai impor
tante lucrări se concretizează, între 
altele, în : amenajări de zone verzi 
pe 115 ha ; amenajarea și reamena- 
jarea a 88 baze sportive în suprafață 
de 300 000 mp ; amenajarea zonelor 
verzi din jurul blocurilor nou con
struite pe o suprafață de 350 mii mp; 
280 terenuri de joacă pentru copii în 
cartiere ; athenajări de parcaje pen
tru 1 000 de vehicule.

— îmbunătățirea activității in- 
structiv-educative în unitățile școlare , 
se va realiza prin: intensificarea 
acțiunilor de informare științifică și 
perfecționare metodică a cadrelor 
didactice cu sprijinul instituțiilor de 
învățămînt superior și al societăților 
științifice etc.

— în sectorul sanitar se vor lua 
măsuri privind: creșterea capaci
tății de spitalizare cu 150 de pa
turi, prin reamenajări; realizarea 
peste plan a 200 locuri în creșe, în 
construcții noi, în cadrul fonduri
lor de investiții alocate pe 1969 ; 
organizarea unor unităti de asisten
tă medicală centralizate (laboratoa
re clinice, dispensare și policlinici 
teritoriale), bine dotate și încadra
te, în vederea creșterii eficientei 
medicale si economice a activită
ții ; utilizarea mai rațională a pa
turilor ; analiza factorilor de me
diu care influențează starea de să
nătate a populației ; antrenarea re
țelei sanitare în organizarea unei 
acțiuni de combatere a bolilor cro
nice cu largă răspîndire (afecțiuni 
cardio-vasculare) ; extinderea for
melor de instruire profesională la 
toate nivelele asistenței medicale și 
administrației sanitare.

Consiliul popular al municipiului 
București va analiza în fiecare se
siune din acest an stadiul desfășu
rării întregii 
care au fost 
tele stabilite.

actiuni și modul în 
realizate angajamen-

muncă politică și cultural-educativă 
de masă. In vara anului trecut orga
nizațiile de partid au efectuat son
daje în rîndurile propagandiștilor 
și cursanților, ceea ce a fost de 
un real folos pentru a stabili cele 
mai adecvate teme de studii și 
forme ale învățămintului de partid. 
De asemenea, ne preocupă orienta
rea activității politice și cultural- 
educative la sate, care în perioada de 
iarnă cunoaște de obicei o intensifi
care. In scopul asigurării unui 
conținut corespunzător tuturor ma
nifestărilor ce au loc acum la că
minele culturale, la biblioteci, la ca
sele de cultură, comitetul județean 
de partid, organizațiile de bază de la 
sate, organizațiile de masă au orga
nizat consfătuiri, dezbateri, analize 
și studii, realizîndu-se o largă son
dare a opiniei populației sătești, ceea 
ce a dat putința formării unei ima
gini mai complete asupra preferințe
lor, nivelului de cunoștințe a mase
lor de cetățeni. Toate acestea, 
discuțiile purtate cu oameni de pro
fesii și grad de cultură diferite au 
permis ca în multe comune, cum sînt 
Sînmihaiu-Român, Săcălaz, Biled 
și altele, să se întocmească planuri 
de activitate pe baza cărora să se 
organizeze manifestări interesante.

Nu putem însă afirma că aceste 
progrese pot fi întîlnite peste tot. 
Caracterul general, abstract al pro
pagandei, șablonismul care se mai 
manifestă în munca politică și cultu
rală de masă, de pildă la Fabrica 
„Tehnolemn" Timișoara. într-o serie 
de comune (Cenei, Periam, Ohaba 
Lungă) își au cauza tocmai în faptul 
că ele nu beneficiază de o orientare 
fundamentată științific din partea 
organizațiilor de partid respective.

...Din faptele relatate mai sus șl 
din altele despre care ne-a vorbit 
interlocutorul se desprinde o con
cluzie clară : conducerea politică în
seamnă în primul rînd cunoaștere, 
cunoaștere veridică, profundă, mul
tilaterală, a realităților sociale sub 
toate aspectele.

S. ORBAN
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utilajelor inactive
n

Tteluînd problema folosirii cu înalt 
randament a mijloacelor tehnice in
active, la Conferința organizației de 
partid a municipiului București din 
decembrie anul trecut, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras serios 
atenția factorilor de răspundere că 
sub nici un motiv nu se mai poate 
admite să se țină în întreprinderi 
mașini și utilaje nefolosite. Sub exi
gențele acestui imperativ economic, 
recent am întreprins o anchetă în 
cîteva mari unități industriale din 
județul Dolj.

Am preferat, în deschiderea anche
tei, să investigăm uzinele „Electro
putere" Craiova, întrucît la începu
tul lunii octombrie anul trecut ziarul 
nosti-u a publicat un amplu material 
în care era vorba și de întreprin
derea craioveană. Precizam atunci 
că la această uzină existau în stare 
de inactivitate mașini și utilaje în 
valoare de peste 7 milioane lei. Cum 
se prezintă acum, la începutul nou
lui an, evoluția stocului de mașini și 
utilaje inactive ?

— Ultimul trimestru al anului tre
cut a constituit o perioadă de trans
ferări masive de mașini și utilaje 
către alte unități, ne-a răspuns ing. 
Nicolae Niță, director tehnic al uzi
nei. Am rezolvat pe această cale în 
intervalul de timp anunțat situația 
unui fond de mijloace tehnice în va
loare de aproape 1,6 milioane lei. 
în luna decembrie s-a făcut o 
inventariere a mașinilor și utilajelor 

. -v rămase inactive, după care s-au în- 
'trezărit șanse de folosire chiar în 
uzina noastră, la fabrica de apara- 
taj, a mai multor mașini și utilaje 
valorînd circa 600 000 lei.

In continuare, ne-am notat că la
1 ianuarie a.c în uzină se mai aflau 
în stare de inactivitate utilaje și ma
șini în valoare de 4,4 milioane lei. 
Se desprinde, deci, că în ulti
mele luni specialiștii și comi
tetul de direcție al uzinei „E- 
Iectroputere" au manifestat un 
interes sporit pentrn soluționarea ca
zurilor de imobilizare a unor mașini 
și utilaje. Faptul că în numai trei 
luni s-au găsit soluții .de reactivare 
pentru un fond de mijloace tehnice 
valorînd circa 3 milioane lei, este re
marcabil, cum dealtfel se prefigurea
ză a fi și activitatea ce se depune 
în continuare în această direcție. Și, 
totuși, specialiștii cu care am discu
tat au afirmat că pînă la această 
dată se „putea trage linie" peste 
încă multe alte poziții din lista de 
utilaje inactive. Dacă acest lucru 
nu s-a petrecut, cauzele sînt mai 
multe. Asupra lor vom reveni după 
ce vom mai analiza și alte cazuri 
— ca, de pildă, cel de la Combina
tul chimic Craiova.

— Exceptînd utilajele și instala
țiile trecute de Ia 1 ianuarie a.c. în 
conservare, partea de fonduri fixe 
realmente inactivă măsoară circa
3.4 milioane lei, ne-a informat ing. 
M. Găină, șeful serviciului mecanic 
șef. Cele mai multe nu au fost uti
lizate . încă de la intrarea în func
țiune a combinatului și altele au 
apărut ca inactive pe parcurs.

L-am întrebat pe tov. Marin 
Greavu, Inginerul șef al comparti
mentului mecanic :

— De ce în listele de disponibili
tăți ale ministerului pe anul trecut 
aceste utilaje nu apar comunicate 
ca fiind disponibile?

— Intr-adevăr, nu le-am comuni
cat disponibile. Combinatul parcurge 
încă o perioadă de „așezare" tehno
logică și nu știam precis ce va fi 
pînă la urmă de prisos. După inven
tarierea djn luna decembrie a anu
lui trecut, am difuzat in 170 de 
exemplare Ia minister 
lor disponibile. Acum 
ne sosească cereri din 
prinderilor interesate.

Cu prilejul anchetei 
coperit că întreprinderea mai are și 
altă „panoplie" de utilaje inactive, 
cu mult mai bogată : sînt utilajele 
și instalațiile care au apărut ca inu
tile încă în perioada cînd combina
tul se afla în construcție. La sfîrșitui 
anului 1968, aceste categorii de mij
loace tehnice totalizau circa 7,2 mi
lioane lei. „Rețineți însă, că în anul 
trecut — a ținut să precizeze ing. Dan 
l'îrvănescu, 
ții— stocul
2 milioane".

— Totuși, 
dini că 
de 3—4

— In 
duit să 
1967, de exemplu, am înaintat foru
lui tutelar 200 de exemplare din lis
tele de disponibilități pentru a fi 
difuzate la toate unitățile Ministeru
lui Industriei Chimice și la alte mi
nistere. Aceeași operație am repe
tat-o în mai multe rînduri ; anul tre
cut, bunăoară, la 20 mai și la 10 no
iembrie, prin mai multe adrese am 
cerut Direcției generale de aprovi- 
zionare-desfacere din ministerul nos
tru șă trimită delegați din diverse 
întreprinderi pentru a identifica 
eventualele materiale și utilaje ce 
le-ar putea fi utile, iar la 10 august 
am înaintat cîte un exemplar din 
listele cu echipament și materiale 
electric" disponibile Trustului „Elec- 
tromontaj" București și I.C.M.E. 
Sibiu.

Și cu asta, cum se spune, comite
tul de direcție de la Combinatul 
cliimic Craiova s-a... spălat pe mîini. 
Să continuăm, însă, investigațiile la 
Combinatul de zahăr și ulei „Olte
nia" Podari, unde de peste 6 ani se 
află în stare de... conservare, așa 
cum apare din raportările statistice, 
o linie tehnologică pentru fabricat 
zahăr cubic, care valorează circa
7.5 milioane lei.

— Cît timp va mai dura această 
„conservare"?

— Deocamdată, rezolvarea situa
ției acestei instalații depinde de in
troducerea unor noi tehnologii de fa-

brîcațîe la anumite operații, cum ar 
fi decalcifierea și decolorarea zahă
rului — ne-a răspuns ing. Eugen Bol
gar, șeful serviciului laborator și 
C.T.C. în ce privește decalcifierea, 
noua tehnologie, deși experimentală, 
a dat rezultate bune. Anul acesta am 
început lucrările la cea de-a doua 
operație, decolorarea...

— Cînd va intra totuși în funcțiu
ne linia de zahăr cubic ?

— După ce ambele perfecționări 
tehnologice vor fi încheiate se va 
proceda la refacerea studiului teh- 
nico-economic al instalației. Oricum,

anchetă
economică

I 
în anul 1970 instalația de zahăr cu
bic va funcționa la capacitatea op
timă.

Explicațiile de acest fel, precum și 
practica promovată la combinatul 
chimic în materie de reactivare a u- 
nor fonduri tehnice — în nici un caz 
nu pot scoate din imobilism valorile 
materiale ale statului. Oare, după 
ce a trecut o îndelungă perioadă 
în care factorii de răspundere din 
cele două unități au minimalizat re
integrarea grabnică în circuitul eco
nomic a tuturor mașinilor, utilaje
lor și instalațiilor inactive, este jus
tificată poziția lor de a nu se ocu
pa stăruitor de această problemă ? 
E bine că s-a făcut o riguroasă in
ventariere a mijloacelor tehnice imo
bilizate. că se cunosc caracteristicile 
acestor mașini și utilaje, dar de ce 
nu se accelerează ritmul redistribuirii 
lor ?

La începutul lunii noiembrie anul 
trecut, conducerea M.I.C.M. a emis 
un ordin special privind accelerarea 
transferării unor mașini și utilaje 
inactive. O seamă de neajunsuri, 
care ani de zile au îngreunat 
circuitul mijloacelor tehnice atît în
tre întreprinderile ministerului dar 
mai ales către unitățile altor minis
tere, au fost înlăturate. Deci, „Elec
troputere" a beneficiat de o regle
mentare perfecționată în acțiunea 
de activizare a unor mijloace 
tehnice. Numai că ministerul nu 
a dovedit fermitate pînă la capăt. 
Facem această remarcă îndemnați de 
anumite anomalii întîlnite la această 
uzină, care sînt în totală contradic-

tie cu spiritul măsurilor luate recent 
de conducerea ministerului. De ce 
forurile de resort respective nu res
pectă. de pildă, dispoziția ministeru
lui care glăsuiește că de la data de
punerii cererii pentru un anumit 
utilaj de către o unitate aparținînd 
altui minister decît M.I.C.M. și pînă 
la eliberarea ordinului de transfer 
nu trebuie să treacă mai mult de 
10 zile ?

Iată motive ca tovarășii din con
ducerea uzinei „Electroputere" să 
fie nemulțumiți de rezultatele acțiu
nii de reactivare a mijloacelor teh
nice. Nemulțumiri creează și „jocul" 
transferărilor. în acest sens ni s-a 
spus că. adeseori, din cauza lipsei 
de fermitate a ministerului, care 
cedează prea ușor la țesătura de in
tervenții a unor conduceri de Între
prinderi, s-au ratat șanse certe de 
valorificare a unor mașini și utilaje 
inactive. Mai multe cazane, deși vechi 
ca an de fabricație, au fost solicitate 
de o unitate din Galați. Cînd trans
ferul era ca și realizat a intervenit 
D.I.F. Craiova. O dată eliberat or
dinul de transfer în favoarea ei, a- 
ceasta s-a răsgîndit și cazanele cu 
pricina au ajuns în cele din urmă pe 
lista de utilaje pentru casare. Sînt 
inadmisibile asemenea practici! Cei 
care le folosesc și care le aprobă 
trebuie să suporte consecințele, în- 
trucît nimeni nu are dreptul să-și 
permită luxul de a menține în stare 
de inactivitate mașini și utilaje în 
care statul a investit însemnate fon
duri bănești.

Se impune cu acuitate ca experien
ța uzinei „Electroputere" din Craio
va să fie preluată operativ și de alte 
întreprinderi care mai dețin mijloace 
tehnice inactive. Daca uzina „Elec
troputere" a rezolvat în scurt timp 
situația a numeroase mașini și uti
laje inactive, aceasta se datorează și 
faptului că. specialiștii și factorii de 
conducere de aici nu au așteptat 
ecourile unor eventuali beneficiari ci 
au investigat permanent noi surse de 
plasare a acestor valori materiale, 
au lansat -adrese și invitații nomina
le către diverși virtuali beneficiari, 
au chemat în uzină delegații acesto
ra, adeseori deplasîndu-se ei înșiși 
la unele întreprinderi sau instituții.

Faza soluțiilor și analizelor înde
lungate trebuie să cedeze cît mai 
grabnic locul acțiunilor decisive, în 
strînsă conformitate cu indicațiile 
conducerii de partid și de stat, în 
scopul punerii în valoare a tuturor 
posibilităților de care dispune eco
nomia națională.

lista utilaje- 
așteptăm să 
partea între-
am mai des-

șeful serviciului investi
tor a scăzut cu peste

este puțin, dacă ne gîn- 
aceste utilaje stau în stoc 
ani, fiind nol-nouțe.
ce ne privește, ne-am stra
ie valorificăm. La 10 august

piteștene
în partea de nord a munici

piului Pitești își înalță siluetele 
cîteva obiective industriale im
portante, care vor intra în ex
ploatare în cursul acestui an. In
tre acestea se află fabrica de 
bere, care, începînd din primul 
trimestru, va produce zilnic 22 000 
de sticle ți peste 2 700 kg de malț. 
Capacitatea ei va permite amorti
zarea cheltuielilor de construcție 
în numai opt luni de activitate.

în ciuda condițiilor atmosfe
rice grele, se lucrează din plin 
pentru terminarea la timp și a 
celorlalte mari unități ce vor intra 
în producție în cursul anului: 
Combinatul de articole tehnice 
din cauciuc, cu o capacitate a- 
nuală de 2 000 de tone, ți între
prinderea de țesături din lină, 
fire artificiale ți sintetice. Aceas
ta va realiza — după calcule esti
mative — o jumătate de metru 
pătrat de țesături pentru fiecare 
locuitor al țării.

în întreprinderile industriei 
uțoare ți alimentare din nordul 
Pitețtiului vor lucra 15 000 de 
oameni, ceea ce înseamnă mai 
mult de 15 la sută din populația 
actuală a municipiului.

(Agerpres)

Fabrica de zahăr
din Buzău

funcționează
la parametrii

proiectați*
Intrată în funcțiune de curînd, 

fabrica de zahăr din Buzău a 
început să lucreze Ia indicatorii 
pr'evăzuți- în proiect’ pentru 
1970. Aici sînt prelucrate 3 000 '
tone de sfeclă în 24 de ore. O 
serie de îmbunătățiri aduse pro
cesului tehnologic au permis 
chiar depășirea unor parametri 
— productivitate, preț de cost, 
calitate. întreprinderea buzoiană 
realizează zilnic peste plan za
hăr de calitate superioară și la 
un preț de cost redus.

(Agerpres)
loan ERHAN

Noua geografie a Dunârii este determinată de dispariția, prin lucrări de hidroameliorații, a numeroase bălți 
și terenuri supuse inundațiilor. Stația de pompare din fotografie asigură evacuarea apelor de pe fundul fostei 

bălți Greaca, devenit teren arabil

legumicole ia nivelul cerințelor?
mita, unde s-au semănat, 
în cultura a doua, circa 
3 000 hectare cu fasole păs
tăi. Dar producția nu a 
fost preluată. Fabrica de 
conserve de la Fetești a 
invocat fel de fel de mo
tive : că păstăile sînt pă
tate. că unele cooperative 
nu le recoltează. Pînă la 
urmă, păstăile au îmbătrî- 
nit și s-au pierdut. Deci, 
se cere respectarea preve
derilor contractuale de 
către organizația de valo
rificare.

— Desigur, aspectele pa 
care le-ați relatat își au 
importanta lor. In legătură 
cu ele ne vom adresa atît 
Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție, cît și Departamen
tului pentru valorificarea 
legumelor și fructelor. Se 
pune însă întrebarea: ce 
fac organele agricole, con
ducerile de unităti pentru 
înlăturarea unor asemenea 
neajunsuri în producția de 
legume ?

— Lucrurile nu merg 
bine, este adevărat, pentru 
că există anumite parale
lisme în activitatea desfă
șurată. în acest domeniu, 
de către direcțiile agricole ■ 
și uniunile cooperatiste. La 
fel stau lucrurile și în co
operative. Paralelismele se 
resimt și în cooperativa a- 
gricolă. Uneori, inginerul 
care răspunde de produc
ție nu o poate asigura din 
cauză că președintele care 
dirijează brațele de muncă • 
și mașinile socotește, la un 
moment dat. că e nevoie 
de ele într-un alt sector 
decît în legumicultură. Ar 
fi cred util ca uniunile co
operatiste să asigure o în
drumare mai concretă a 
cooperativelor în această 
privință asigurînd ca, peste 
tot, să existe unitate da 
vederi și mai ales de ac
țiune astfel ca legumicul
tura să se bucure de toată 
atentia din partea consi
liului de conducere, a tu
turor cooperatorilor, știut 
fiind ce sursă importantă 
de venituri este acest sec
tor al agriculturii.- Același 
lucru și în ce privește or
ganele județene care .tre
buie să-și coordoneze acti
vitatea, să acționeze organi
zat. cu toate forțele pen
tru asigurarea producției 
de legume și valorifica
rea ei.

★
Ce concluzie • se poate 

desprinde din discuția cu 
tov. director Marinescu 7 
Rezultă că afirmația pe 
care a făcut-o la început, 
cum că producția de legu
me în acest an este asi
gurată, nu are deplin te
mei. Sînt încă serioase 
probleme care mai trebuie 
rezolvate de către organele 
centrale și locale. Este deci 
imperios necesar ca în pri
mul rînd Consiliul Supe
rior al Agriculturii și orga
nele sale județene să ac
ționeze cu toată fermitatea 
pentru ca, în timp util, să 
fie încheiate pregătirile ne
cesare cultivării legumelor 
— să se asigure, în fiecare 
unitate și nu în depozite 
sau în scripte — materia
lele, semințele, răsadurile 
etc. — astfel ca atunci cînd 
timpul va permite să se 
treacă cu toate forțele la 
lucru. Există condițiile ma
teriale necesare ca în acest 
an populația să fie bine a- 
provizionată cu legume din 
toate sortimentele. Aștep
tăm din partea conducerii 
Consiliului Superior al A- 
griculturii să ne ofere po
sibilitatea de a informa 
opinia publică asupra mo
dului cum se acționează 
pentru asigurarea produc
ției legumicole din acest

Anul trecut, cu toate 
condițiile naturale nefavo
rabile au existat mai multe 
legume, iar producerea lor 
a fost mai bine eșalonată. 
Dar. cu toate că producția 
totală de legume a înregis
trat o creștere de 36 la 
sută fată 
dent, ea 
sută sub 
continuat 
deficiente 
vizionarea 
unele sortimente, deficiențe 
pe care consumatorii le-au 
resimțit așa cum au resim
țit preturile nejustificat de 
ridicate la unele legume. 
Pentru a informa pe con
sumatori în legătură cu 
perspectiva producției și a- 
provizionării cu legume în 
acest an. ne-am adresat 
tov. director NICOLAE 
MARINESCU, care răspun
de de problema producției 
de legume în Consiliul Su
perior al Agriculturii și pe 
care l-am solicitat 
răspundă la unele 
bări.

— Ne-ar interesa __ . 
întreprinde. în mod con
cret. pentru asigurarea pro
ducției legumicole din acest 
an. In ce se concretizează 
măsurile întreprinse pînă 
acum ?

— în planul de măsuri 
elaborat de Consiliul Su
perior al Agriculturii și 
Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole de 
Producție se prevede cul

tivarea. în acest an. a 
230 000 ha cu legume în 
ogor propriu și 58 000 ha 
în culturi succesive. Pro
ducția totală se preconi
zează să ajungă la 3 400 000 
tone renrezentînd o creș
tere de 746 000 tone față de 
anul trecut. Se vor con
strui 300 ha cu sere. 630 ha 
solarii si vor fi amendate 
252 ha de răsadnițe. îm- 
preUnă cu organele de va- 

1 lorîficăre’'au'-fost stabilite, 
pe județe, suprafețele ce se 
vor cultiva, producțiile si 
fondul de stat care urmea
ză să se obțină. S-au pre
văzut. totodată, cantitățile 
de semințe si diferitele 
materiale necesare si s-au 
verificat posibilitățile de 
irigare. urmărindu-se ca 
întreaga producție de legu
me-marfă să fie obținută 
de pe terenuri irigate.

— Din cele relatate 
dv. s-ar putea crede 
problemele producției 
legume au fost rezolvate 
și că 
vedere 
Dar și 
același 
sigurări asemănătoare, iar 
rezultatele sînt cunoscute. 
Ce garanții putem oferi 
consumatorilor că lucrurile 
nu. se vor repeta în acest 
an ?

— In primul rînd. încă 
din luna septembrie a anu
lui trecut, împreună cu or
ganele de valorificare s-au 
stabilit atît fondul de stat 
la producția de legume, cît 
și baza tehnico-materială 
necesară realizării produc
ției. Ca să nu se mai re
pete situația din anul tre
cut s-a făcut amplasarea 
suprafețelor destinate pro- 
ductiei-marfă pe terenuri 
irigațe. asigurate cu sursă 
certă de apă. Pentru pro
ducția timpurie au fost în- 
sămîntate sau plantate încă 
din toamna anului trecut 
7 500 ha cu ceapă verde, 
salată, spanac și alte ver
dețuri. Acum, toată aten
ția e îndreptată spre asi
gurarea materialelor nece
sare amenajării de răsad
nițe. Dintre materialele 
necesare legumiculturii în 
1969. s-au asigurat ramele 
de răsadnițe. geamurile, 
prefabricatele din beton, 
folia de polietilenă etc. In 
general. există o bună 
parte din materialele nece
sare. Rămîne numai ca u-

de anul prece- 
a fost cu 15 la 
prevederi. Au 
să se manifeste 
serioase în apro- 

populatiei cu

să ne 
între-

ce se

de 
că 
de

din acest punct de 
putem trăi liniștiți, 
anul trecut, cam in 
timp, am primit a-

nitătile agricole să si le 
procure și să treacă la a- 
menajarea răsadnițelor.

— Ați subliniat că toată 
producția de legume-marfă 
se va realiza pe terenuri 
irigate. Această afirmație 
are un suport material 
real ?

— în general, suprafețele 
destinate a fi cultivate cu 
legume rezultă din propu
nerile făcute de unitățile 
de producție și, în oarecare 
măsură, corespund cerințe
lor acestor plante. Spun 
în oarecare măsură deoa
rece legumicultura Ia ni
velul unității si chiar a ju
dețului încă nu este privi
tă peste tot ca o ramură 
importantă în ansamblul 
agriculturii. Din această 
cauză, în ce privește am
plasarea pe terenurile a- 
menajate pentru irigat a 
venit în conflict cu orezul, 
cu sfecla de zahăr, iar în 
unele părți cu porumbul 
și baza furajeră. Deși se 
spune : pe terenurile iri
gate legumele întîi, după 
orez. în multe locuri sînt 
aruncate la coadă, după ce 
a fost rezolvată problema 
suprafețelor destinate altor 
culturi agricole. De aici 
și necesitatea de a se privi 
cu cea mai mare răspun
dere amplasarea pe cele 
mai potrivite terenuri a 
legumelor si mai ales rea
lizarea, în întregime, a su
prafețelor propuse a se 
iriga. Altfel s-ar putea re
peta situația din anul tre
cut cînd. în unele județe 
cu pondere mare în pro
ducția de legume : Con
stanta. Bihor. Dolj, Ilfov, 
Teleorman. Timiș. Arad. 
Galați, unele culturi au 
fost amplasate pe terenuri 
neirigate.

— în 1969 vom avea un 
sortiment mai bogat 1 Vom 
dispune de legume de ca
litate. corespimzătoare ?

— In acest an nu vom 
avea soiuri noi de legume. 
Există circa 150 și de aceea 
nu introducem altele. Insă 
varietatea va fi asigurată 
cu ajutorul acestor soiuri, 
care dau posibilitate să 
se eșaloneze producția.

— Care ua fi situația la 
sortimentele pînă acum 
deficitare ? De multă vre
me se vorbește de pătrun
jel, țelină și altele care 
nu se produc în cantităti 
suficiente, iar mai recent, 
aceeași problemă este la 
ceapă și usturoi. Ce se face 
ca în 1969 să nu se mai 
repete asemenea neajun
suri ?

— Asigurarea legumelor 
în cantitatea cerută de ne
voile 
lației 
rînd, 
tantă,
sortimentele respective le 
va avea din speciile și mai 
ales din soiurile respective. 
Deci această întrebare tre
buie pusă organelor de va
lorificare. Noi am asigurat 
prin plan și prin indica
țiile pe care le-am dat ca 
sortimentele cerute, avînd 
la bază contractul ferm, să 
se realizeze întocmai. Con
tractul determină și varie
tatea sortimentului, dar mai 
ales certitudinea că se va 
realiza. Bineînțeles, aci 
intervine si sprijinul uniu
nilor cooperatiste și al di
recțiilor agricole. Ați a- 
mintit de ceapă. Producția 
am ratat-o, este adevărat. 
Din ce cauză ? Am fost și 
noi, producătorii, vinovati. 
pentru că am amplasat cul
tura cepei pe terenuri ne
irigate. Dar, în unele ca
zuri, a fost vinovat și „ne
gustorul". Reprezentanții 
întreprinderilor de valori
ficare a legumelor s-au 
plasat pe poziția : „noi nu 
vrem decît ceapă din arpa
gic". Și au tinut-o așa toată 
iarna, pînă la începutul 
lunii aprilie. Cînd s-a vă-

aprovizionării popu- 
depinde. în primul 
de unitatea contrac- 

Dacă va contracta

PĂMÂNTURILE ȚĂRII
ÎȘI SPORESC RODNICIA
(Urmare din pag. I)

ca și pe alte șantiere de îmbunătățiri 
funciare cooperatorii participă In 
mare număr la lucrările de săpat, 
transportul pămîntului și ridicarea 
de diguri pentru a contribui prin 
munca lor, alături de eforturile ma
teriale ale statului, la creșterea su
prafeței arabile, îmbunătățirea ca
litativă a pămîntului și sporirea, pe 
această cale, a producției agricole.

Importante fonduri bănești sînt 
alocate de către stat pentru comba
terea eroziunii solului, fonduri care, 
în perioada 1968—1970, însumează 
peste 143 milioane lei. Aceste efor
turi ale statului sînt determinate de 
situația fondului funciar din tara 
noastră. După cum se știe, din cele 
14 768 841) ha cît reprezintă suprafața 
arabilă a tării, peste 7 390 000 ha 
sînt terenuri în pantă aflate în dife
rite stadii de degradare, ca urmare 
a eroziunii solului. Cele mai mari 
suprafețe de terenuri erodate se

găsesc în județele Iași. Cluj. Bacău. 
Galați, Prahova, Argeș, Olt, Dolj, 
Hunedoara și Mureș. Cu ajutorul 
material al statului, pînă la ora ac
tuală s-au efectuat lucrări de stăvilire 
a eroziunii și punere în valoare a te
renurilor erodate pe aproape 3 009 000 
ha. Din această suprafață circa 
116 000 hectare au 
plantate cu vii. Tot pe 
în pantă s-au 
tații de pomi pe 
iar pe 215 000 ha 
executat lucrări de 
ziunii. Restul, de circa 2.5 milioane 
sînt terenuri arabile pe care s-au 
aplicat măsuri de combatere speci
fice.

Pentru anul care abia a început, 
s-au prevăzut în plan lucrări de 
amploare în zona naturală Vrancea. 
bazinul hidrografic Chineja. județul 
Galati, bazinul Berbeci-Zeletin, ju
dețul Bacău. în județul'Cluj, în bazi
nul hidrografic Sîncraiul Almasului 
etc. Pînă în anul 1980 se preconizează

suprafață
fost terasate și 

terenurile 
amenajat plan- 
circa 167 000 ha, 
de pășune s-au 
combatere a ero

ca circa 90 la sută din suprafața a- 
fectată actualmente de eroziune 
fie amenajată antierozional.

Cel mai intensiv mod de 
a pămîntului, asigurîndu-se 
rea unor producții bogate și 
indiferent de condițiile de climă, se 
realizează. în ultimă instanță, prin 
irigații. Irigațiile, ca expresie finală 
a lucrărilor de îndiguiri, desecări și 
de combaterea eroziunii, ca factor 
determinant ai ridicării continue a 
potențialului productiv al agricul
turii, cunosc, prin grija partidului si 
guvernului, o dezvoltare susținută. 
Cea mai concludentă dovadă în a- 
ceastă privință o oferă cifrele de 
plan ale actualului cincinal, care 
prevăd ca. pînă în 1970. să se ajungă 
la circa un milion hectare amena
jate pentru irigații. Sugestivă pen
tru amploarea acestor lucrări, nen- 

. tru ritmul tot mai alert în care se 
desfășoară este și valoarea investi
țiilor făcute din fondul centralizat

5a
folosiro 
obține- 
stabile.

al statului. Pentru perioada 1966— 
19G9 s-au alocat pentru irigații circa 
6,7 miliarde lei, urmînd ca pînă la 
sfîrșitui cincinalului investițiile în 
acest domeniu să depășească 9 mi
liarde.

Pentru a asigura realizarea la ter
men a acestui mare volum de lucrări, 
statul a înființat unităti de execuție 
specializate și noi capacități indus
triale, sau a mărit pe cele existente. 
Importantele' fonduri alocate de 
stat au asigurat baza materială ne
cesară extinderii lucrărilor de ame
najare a terenului în vederea iri
gării. Ca urmare, pînă la sfîrșitui 
anului trecut suprafața amenajată 
a ajuns la 540 000 hectare. Din a- 
ceasta, circa două 'treimi se află în 
sectorul cooperatist, iar restul în 
unitățile agricole de stat.

Necesitatea extinderii suprafețelor 
irigate constituie. în continuare, o 
sarcină stringentă pentru agricultura 
noastră. Ea decurge din nevoia de 
a se obține, an de an. recolte tot 
mai mari, care să satisfacă cererile 
crescînde de produse agricole ale in
dustriei și populației. Analizînd di
namica producțiilor medii realizate 
în ultimii trei ani la principalele 
plante. în regim irigat și neirigat, 
așa cum rezultă din tabelul de mai 
jos. se evidențiază sporurile • mari 
de producție obținute pe terenurile

se 
în 
a- 
că

zut că nu există altă solu
ție, s-a acceptat să se pro
ducă ceapă direct din să- 
mînță și din răsad. Din a- 
ceastă cauză, în loc să se 
semene ceapa în februarie- 
martie, lucrarea s-a făcut 
în aprilie cînd pămîntul se 
uscase. S-ar putea pune în
trebarea : de ce nu am ă- 
vut totuși arpagic ? Pen
tru că noi. în urmă cu 2—3 
ani de zile — 1964—1966 — 
ne-am bătut, pur și simplu 
joc de arpagic. Iar acum, 
din exportatori, am devenit, 
spre rușinea noastră, im
portatori de arpagic. Și 
toate acestea pentru că 
unitățile producătoare de 
arpagic nu au avut încre
dere că li se va prelua 
producția contractată. La 
usturoi la fel. Vă amintiți, 
acum doi-trei ani am făcut 
făină din usturoi. De ce ? 
Pentru că cei care trebuiau 
să preia cantităti mari de 
usturoi au lăsat ca unită
țile de producție să 
descurce cum pot. Apoi, 
anii următori, unitățile 
gricole au comunicat
au realizat suprafețele pre
văzute a fi cultivate cu 
ceapă și usturoi cînd, în 
realitate, nu le plantaseră. 
Pentru 1969 s-a prevăzut 
să se cultive. în unitățile 
agricole socialiste, 22 600 ha 
cu ceapă din care aproxi
mativ jumătate — 11 000 
hectare — din arpagic, iar 
restul din sămîntă și prin 
răsad.

— Aceste măsuri pe care 
le-ați enunțat 
dintr-un plan mai amplu 
al Consiliului Superior al 
Agriculturii și Uniunii Na
ționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție. Dar 
asemenea planuri, cuprin- 
zînd așa-zise măsuri con
crete au fost făcute și în 
ceilalți ani. Dv. lucrați de 
multi ani în acest dome
niu ? ,

— De 18 ani. De atîta 
vreme fac și planurile res
pective. urmăresc și cum 
se realizează.

— Foarte bine. Sînteți 
deci cel mai în măsură să 
spuneți de ce nu s-a re
zolvat așa cum trebuie 
problema legumelor ?

— Pentru că lucrurile 
n-au fost privite în ansam
blu. Cînd te ocupi de le- 
gumicultură trebuie să re
zolvi toate problemele por
nind de la asigurarea se
minței și pînă la desface
rea producției la consuma
tor. Dintr-un lanț întreg, 
noi nu ne-am ocupat de 
toate verigile. rămînînd 
nerezolvate probleme pri
vind cointeresarea celor 
care lucrează în legumicul
tura si comercializarea le
gumelor. Se însămîntează. 
plantele răsar și cresc nor
mal dar numai pînă cînd 
dă buruiana. Nu se aplică 
încă forme eficiente de co
interesare materială a co
operatorilor recomandate 
de Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție, care să-i atragă 
la efectuarea la timp a lu
crărilor de îngrijire și mai 
ales de recoltat. încetând 
din anul trecut, întreprin
derile de mecanizarea agri
culturii au fost dotate cu 
unele mașini și tractoare 
pentru 
dată cu 
toarelor 
necesar

fac -parte

legumicultura. O 
asigurarea trac- 
și mașinilor, este 
ca. în cooperati

vele agricole, 
zeze temeinic 
gumicultură, 
mai potrivite 
ganizare și 
muncii.

în ce privește valorifica
rea, si aici sînt multe de 
făcut. Anul trecut. în ju
dețul Olt. s-au irosit, fără 
exagerare, 10 000—15 000 
tone de legume. Și aceasta 
deoarece nu au fost pre
luate la timp. La fel s-a 
întîmplat

să se organi- 
munca în le- 
folosind cele 
forme de or- 
retribuire a

în județul lalo-
Convorbire consemnată
Ion HERȚEG

an.
de

O
foarte 
tabel 

în

E @
irigate în anul trecut — an 
secetos, precum se știe. (In 
sint prezentate cantitățile medii, 
kg la hectar, obținute în plus pe te
renuri irigate față de cele neirigate, 
la principalele culturi).

Sectorul Porumb Sfeclă 
de zahăr

Trifoliene 
fin

I.A.S.
C.A.P.

2 233 
l 969 13 788

3 178
6 549

Sînt într-adevăr sporuri însemnate 
de recoltă obținute ca urmare a iri
gării culturilor. Dar ele nu reflectă 
adevăratul potențial al sistemelor de 
irigație. Sînt destule întreprinderi 
agricole de stat și cooperative agri
cole care obțin producții cu mult sub 
posibilități, care nu justifică efor
turile materiale făcute pentru ame
najarea terenului, măresc perioada 
de amortizare a investițiilor. Aceasta 
impune exploatarea rațională, știin
țifică și mai eficientă a fiecărui hec
tar de teren amenajat. Așa după 
cum arată experiența unităților 
fruntașe, aceasta se poate rezolva 
prin organizarea minuțioasă a 
muncii pe terenurile irigate, efectua
rea udărilor la momentul oportun, 
cu cantități corespunzătoare de apă, 
aplicarea cu rigurozitate a metode-

lor agrotehnice specifice culturilor 
irigate, folosirea, în sortiment și can
tități corespunzătoare, a îngrășămin
telor chimice.

Aceste măsuri sînt cu atît mal 
necesare cu cît la plenara din 16—17 
decembrie 1968 a C.C. al P.C R. s-a 
subliniat necesitatea extinderii, în 
continuare, a suprafețelor irigate, ca 
una din sarcinile primordiale ale 
agriculturii pentru perioada de pers
pectivă. O atentie sporită trebuie 
acordată execuției noilor lucrări, atît 
sub aspect calitativ, cît și cantitativ. 
Referindu-se la această problemă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : 
„Pentru a se ajunge Ia finele anului 
1970 la o suprafață totală de circa 
un milion hectare irigate — așa cum 
s-a stabilit în planul cincinal — este 
nevoie ca pe lingă urgentarea lu
crărilor în sistemele mari, unde ră- 
mînerile în urmă sînt mai accen
tuate, să se acorde atenție deosebită 
sporirii suprafețelor amenajate cu 
mijloace proprii și din surse locale 
de apă, de către cooperativele agri
cole de producție".

Dezvoltarea continuă și armo
nioasă a tuturor sectoarelor de ac
tivitate a îmbunătățirilor funciare 
reprezintă pentru agricultura noas
tră socialistă chezășia siguranței și 
a stabilității producțiilor îmbelșu
gate.
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pro-
par-

fizică, matematică — îi vor fi de 
mare folos în practica meseriei lui.

Și încă un fapt. Școala nu poate 
corespunde tuturor cerințelor vieții, 
programul ei nu poate fi întocmit 
după calitățile și aptitudinile fiecă
rui elev în parte, de care totuși un 
bun pedagog trebuie să țină seama ; 
caracterul uniform, rigid al progra
melor, precum și supraîncărcarea lor 
duc la rezultate negative. De aceea 
noile programe vor prevedea doar 
cerințele minimale, lăsînd profesoru
lui libertatea de a dezvolta capitole 
și teme, în funcție do condițiile cla
sei cu care lucrează, numărul cel 
mai mare de ore urmînd a fi acordat 
matematicii și limbii române. Aceas
ta corespunde rolului preponderent 
pe care îl are astăzi matematica în 
știință și necesității cunoașterii a- 
profundate a limbii și literaturii po
porului nostru.

Invățămîntul nostru are calitatea 
de a nu fi închis pe compartimente.

Elevii cei mai buni din școala gene
rală pot urma, fără dificultate, liceul 
după absolvirea clasei a VIII-a, iar 
cei care își exprimă această dorință 
abia la terminarea clasei a X-a, pot 
urma studii liceale dînd unele 
examene de diferență. îi ajută 
în acest scop și faptul că pregăti
rea elevilor din clasele IX—X este 
apropiată de aceea a elevilor aflați în 
primii doi ani de liceu.

Desigur, un asemenea mare act 
de cultură, cu implicații sociale atît 
de vaste pretinde noi eforturi mate
riale din partea statului, care se 
adaugă celor realizate și pînă în 
prezent pentru bunul mers al vastei 
noastre rețele de școli generale, școli 
profesionale, licee și școli superioare 
— cuprinzînd un sfert din popu
lația tării. După cum se știe, cheltu
ielile social-culturale vor crește în- 
tr-o proporție mai mare decît veni
tul național. Aceasta va asigura, în 
condiții superioare, accesul neîngră
dit al tineretului la învățătură — una 
din cele mai mari înfăptuiri ale 
rînduirii noafire socialiste.

procesul instructiv-educativ. E un 
fenomen cu semnificații profunde 
care atestă unitatea corpului 
fesoral și a tineretului studios, ani
mați deopotrivă de idealurile 
tidului comunist, de o profundă con
siderație și dragoste față de popor și 
conducătorii țării, de hotărîrea de a 
se încadra în atmosfera de muncă a 
poporului, care înfăptuiește cu suc
ces directivele Congresului al IX-lea

șl ale Conferinței Naționale a par
tidului.

Preocuparea noastră capitală tre
buie să fie deci aplicarea cu fermi; 
tate și consecventă în viată a măsu
rilor chibzuite preconizate de condu
cerea de partid și de stat, grija pen
tru continua valorificare în rezul
tate cît mai bune a cadrului de lu
cru și de creație pe care-1 oferă azi 
viata universitară".

Kaffai GEZA
siudent în anul IV la Institutul de medicinii 

și farmacie din Tg Mureș :

Condiții de viață și învățătură
0- fără precedent pentru studenți

Ing. Ionel ȘDIRA 
directorul Grupului școlar 

al Uzinelor de vagoane din Arad t

făurită în școală
Abordînd un nou aspect al per

fecționării sistemului nostru școlar, 
ing. I. Sdira ne-a spus : „învătămînt 
cu o veche tradiție în țara noastră, 
învățămîntul profesional și tehnic 
îndeplinește astăzi o importantă 
funcție socială, formînd muncitori 
calificați și cadre cu studii medii de 
specialitate. El a cunoscut de-a 
lungul anilor o continuă dez
voltare și perfecționare. De la 
circa 54 000 în anul școlar 1938—39, 
numărul elevilor care frecventează 
azi școlile profesionale și tehnice a a- 
juns Ia peste 340 000. Ei se pregătesc 
în peste 500 de meserii și speciali
tăți — cele mai multe reclamate' de 
dezvoltarea producției și tehnicii 
moderne, sub îndrumarea a peste 
16 000 cadre didactice — profesori, 
ingineri, maiștri, muncitori cu înaltă 
calificare.

Măsurile pe care anul 1968 le-a 
adus în viața acestui domeniu al în
vățămîntului românesc soluționează 
numeroase probleme esențiale ale 
pregătirii noilor promoții de munci
tori : lichidarea decalajului dintre 
instruirea practică în anii de școală 
și cerințele puse în fața absolventu
lui încadrat în producție, asigurarea 
unei culturi tehnice corespunzătoare 
cerințelor actuale etc. în vederea 
modernizării conținutului diferitelor 
forme de studii s-au diversificat 
tipurile de școli, s-au înființat u- 
cenicia la locul de muncă și cursurile

serale la școlile profesionale, s-au 
reglementat condițiile de îmbinare 
mai strînsă a pregătirii teoretice cu 
cea practică ; se pune un accent de
osebit pe îmbunătățirea programelor 
și manualelor prin introducerea pro
blemelor noi legate de progresul teh
nic.

Elementul definitoriu al acestor 
înnoiri, cît și al măsurilor concrete 
ce se vor lua în continuare, pentru 
a se traduce în viață directivele con
ducerii de partid și de stat, este ridi
carea competenței tehnice a noilor 
cadre de muncitori prin însușirea 
într-un timp cît mai scurt — rapor
tat la experiența mondială în acest 
domeniu — a unei calificări profe
sionale moderne, temeinice de către flecare tînăr.

Aceste preocupări converg cu 
grija partidului și statului pentru 
îmbunătățirea condițiilor de studii și 
de viață ale tuturor elevilor. Cheltu
ielile medii anuale pentru un elev al 
școlii de cultură generală au fost în 
anul 1960 de 800 lei. în 1965 de 1040 
lei, în 1967 de 1 130 Iei și în 1968 de 
1190 lei. Ca si colegii lor din alte 
școli, elevii noștri învață șl primesc 
cărți gratuit, capătă burse, au la 
dispoziție numeroase cămine si can
tine. în plus, pe măsura însușirii me
seriei tinerii sînt remunerați cores
punzător cantității șl calității muncii 
depuse".

Studentul Kaffai Geza a declarat: 
— Viața noastră se regăsește în 

ambianta specifică astăzi studiului 
universitar, un studiu din ce în ce 
mai adînc și mai larg, beneficiind de 
o atenție și prețuire la care colegii 
noștri din multe țări nici nu s-ar pu
tea gîndi. Prin aplicarea Directivelor 
C.C. al P.C.R. din aprilie 1968 și a 
noii Legi a 
cristalizat și extins tot mai mult 
atributele muncii asidue, perseve
rente. Manifestînd o grijă permanentă 
pentru tineretul țării, conducerea 
partidului 
condițiile 
Văța și 
nic pentru ____ __ __ ___
diat cu toții în scoli generale și aooi 
în licee, fără să plătim taxe, avînd 
asigurate gratuit manuale, ne pu
tem continua pregătirea în învătă- 
mîntul superior care este de ase
menea gratuit. Nu există azi nici p 
opreliște în fata nici unui tînăr — 
român, maghiar, german sau de altă 
naționalitate — dornic să urce cu 
sîrguință treptele școlarității. Stu
dențimea e formată azi din fii de 
muncitori, țărani si intelectuali pen
tru care statul alocă an de sn sume 
considerabile Dacă cheltuielile medii 
pentru un student s-au cifrat în anul

învățămîntului s-au

și statului ne 
necesare pentru 
a ne pregăti 
viată. După ce

creează 
a în- 
temel- 

am stu-

1960 la 10 655, în 1967 au ajuns la 
11160 lei, iar în 1968 la 11 800 lei. 
După cum se știe. în cursul actualu
lui plan cincinal vor fi date în folo
sință noi spații de învățămînt, labo
ratoare, clinici etc. cu o suprafață 
totală de circa 300 000 mp, precum și 
noi cămine și cantine studențești cu 
circa 18 200 locuri, în valoare de circa 
1,5 miliarde lei. Peste 60 la sută din
tre studenți primesc burse, care în 
cursul anului trecut s-au majorat cu 
20 la sută. O rețea de asistentă 
sanitară special organizată pentru 
noi ne stă Ia dispoziție. Se dezvoltă 
posibilitățile create pentru activi
tăți culturale si sportive. Pentru tu
rism.

Noi nu 
azi nici a 
condiții să 
absolvenți 
muncă — 
dobîndite. 
pentru studenții din alte țări con
stituie deziderate. în România socia
listă reprezintă realități intrate în 
cotidian. Aceasta determină studen
țimea din țara noastră să urmeze 
neabătut politica P.C.R.. să. mani
feste o dragoste nețărmurită față de 
patria socialistă, să se pregătească 
temeinic pentru a o sluji.

avem nici grija zilei de 
celei de mîine. Azi avem 

învățăm, iar mîine ca 
avem asigurat un loc de 
corespunzător pregătirii 

Cu alte cuvinte, ceea ce

Acad. Ștefan BĂLAN
ministrul învățămîntului :

Perfecționarea învățămîntului,

în atenția permanentă a partidului

și statului

Prof. ing. Radu PRIȘCU
rectorul Institutului de construcfii :

Invățămîntul superior atestă apti

tudini de viitor fiecărui absolvent
întrebăm: Ce semnificații au so

luțiile adoptate în ceea ce privește 
modernizarea învățămîntului supe
rior ?

— Răspunsul presupune un mare 
efort de sintetizare. Pretutindeni în 
lume educația și învățămîntul sînt 
astăzi domenii care sînt. supuse celor 
mai ample, mai diverse și mai acute 
analize. Cu clarviziune si înțelepciu
ne partidul nostru comunist a înves
tit tocmai de aceea școala româneas
că cu atributul cel mai de preț : 
profunda ei contemporaneizare, a in
dicat soluții optime în orientarea 
școlii de toate gradele, inclusiv a ce
lei superioare, pentru a putea răs
punde tuturor solicitărilor de azi și 
de mîine ale societății socialiste.

în limbajul faptelor concrete a- 
ceasta înseamnă, între altele, forma
rea unor specialiști cu profil larg, ca
pabili să țină pasul cu progresul atît 
de rapid al științei și tehnicii Lucru 
pe cît de logic, pe atît de necesar. 
Diversificarea învățămîntului 
versitar, crearea unor noi 
ții, de profil modern în 
tămîntul superior tehnic, 
rea institutelor de subingineri, îm-

uni- 
sec- 

învă- 
crea-

bunătățirea planurilor și programe
lor de învățămînt, a manualelor și 
tratatelor, stabilite prin directivele 
Comitetului Central al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea învățămîntu- 
lui. și multe alte măsuri aflate în curs 
de aplicare asigură specialistului o 
pregătire ancorată în actualitate, di
ferențiată în funcție de sectorul de 
activitate căreia se consacră. Ne- 
intrînd în detaliile de amănunt ale 
problemelor studiate dar cunoscînd 
profund partea fundamentală a 
disciplinelor, viitorii specialiști vor 
putea să-și însușească în viitor și 
alte ramuri ale profesiunii lor care 
vor deveni indispensabile. Cîștigul va 
fi imens dacă avem în vedere că prin 
această orientare se stimulează stu
diul aprofundat, gîndirea teoretică, 
dezvoltarea personalității specialis
tului. Actuala orientare a învățămîn
tului superior generează certitudini 
fiecărui tînăr : certitudinea că în a- 
nii de studenție învață lucruri utile, 
că dobîndind o diplomă eo atestă 
specializarea unui om de care so
cietatea. producția au neapărată ne
voie. Aceasta este în fond certitudi
nea perspectivei în viață.

Prof. dr. docent Ștefan BÂRSĂNESCU
membru corespondent al Academiei :

Senatele și consiliile profesorale

expresie a democratismului

în conducerea vieții universitare
Ne adresăm în continuare profe

sorului Stefan Bârsănescu, care pre
cizează : „Grija conducerii partidului 
și statului pentru bunul mers al în
vățămîntului se reflectă elocvent și 
în stabilirea noilor forme de condu
cere ale școlilor superioare. înscriin- 
du-se în contextul general al măsuri
lor adoptate pentru perfecționarea 
mecanismului întregii vieți sociale 
crearea senatelor și 
fesorale. ca foruri 
cu largi atribuții 
lor de învătămînt

consiliilor pro- 
de conducere 
ale institutii- 

superior. mar-

chează un moment important în 
dezvoltarea democratismului socia
list în viața universitară. Pe bază de 
vot secret, uninominal s-au ales re
cent rectorii și decanii de facultăți, 
consiliile științifice ale facultăților și 
senatul universitar. Tn aceste foruri 
de conducere și-au ocupat locul cu
venit personalități prestigioase ale 
școlii românești și, alături de ele. re
prezentanții studenților, pentru a-și 
spune cuvîntul și a participa ei în
șiși la elaborarea și aplicarea măsuri
lor menite să perfecționeze continuu

După această succintă retrospec
tivă cîteva anticipații. Ne adresăm 
ministrului învățămîntului, academi
cianul Ștefan Bălan :

— Anii care vor veni vor însemna 
continuarea eforturilor pe linia sta
bilită de directivele C.C. al P.C.R. 
și noua legislație școlară pentru 
perfecționarea neîntreruptă a învă
țămîntului nostru. 1969 va fi primul 
an de funcționare a clasei a IX-a 
a școlii obligatorii de cultură gene
rală de 10 ani. Această acțiune de 
mare importanță pentru ridicarea 
nivelului cultural al tineretului nos
tru este pregătită cu multă atenție, 
prin examinarea posibilităților de șco
larizare și stabilirea rețelei de școli 
care vor cuprinde clasa a IX-a. prin 
instruirea specială a cadrelor didac
tice care vor preda la această clasă, 
prin elaborarea din timp a planu
rilor și programelor de învățămînt, 
a manualelor școlare. Tinînd seama 
de faptul că în tara noastră se or
ganizează asemenea scoli pentru pri
ma dată, clasa a IX-a va funcționa 
la început în cîteva școli din fiecare 
județ ; apoi numărul claselor va 
crește. în vederea generalizării în 
următorii 4 ani a învățămîntului de 
minimum 10 ani.

Anul acesta va .fi și anul primelor 
promoții de absolvenți ai liceelor de 
cultură generală de 12 ani, de baca
laureat! ai liceelor economice și de 
bacalaureați provenind din licee cu 
clase speciale de matematică,

O atenție deosebită se va acorda 
acțiunii de orientare școlară și pro
fesională a elevilor. Vor funcționa 
două laboratoare de orientare pro
fesională în orașele București și Cluj 
și se va extinde numărul liceelor în
cadrate cu psihologi școlari, iar din 
anul școlar 1969/1970 se va trece la 
introducerea fișelor și caietelor de 
orientare.

— Vă solicităm cîteva precizări pri
vind măsurile ce se vor aplica în 
vederea îmbunătățirii conținutului 
procesului de învătămînt

— E o problemă esențială. Avem în 
vedere, în primul rînd, introducerea 
planului de învățămînt pentru școala 
generală de 10 ani și restructurarea 
planurilor pentru învățămîntul li
ceal.

In învățămîntul profesional și 
tehnic se va continua acțiunea de 
restructurare a conținutului și me
todelor de învățămînt, includerea 
problemelor legate de progresul teh
nic, amplificarea studiului unor o- 
biecte de cultură generală, cum sînt 
fizica, matematica, chimia, punîn- 
du-se în același timp un accent spo
rit pe problemele tehnologice fun
damentale ale meseriei, 
îmbunătățirii 
va introduce treptat sistemul 
valorificare a producției 

realizarea de contracte 
școlile profesionale 

treprinderile productive.
măsură. în afară de cultivarea senti
mentului utilității muncii proprii, va 
permite realizarea unor venit”"' me 
nite a îmbogăți înzestrarea ateliere
lor și laboratoarelor șco'are .,

îmbunătățiri substanțiale va cu
noaște în continuare învățămîntul 
superior. Tinîndu-se seama de ni
velul exigentelor și problemelor pe

în scopul 
instruirii practice se 

de 
școlare 

in
și în- 
Această

I

care le ridică știința si tehnica con
temporană. cît și de necesitățile 
practice ale construcției socialiste, 
se va continua acțiunea de moderni
zare a planurilor de învătămînt si a 
programelor. Din toamna acestui 
an, cursurile se vor desfășura după 
planuri de învătămînt revizuite și 
definitivate, asigurîndu-se un larg 
profil de pregătire.

Măsurile de dezvoltare a învătă- 
mîntului în anul 1969 vor asigura 
pregătirea unui număr sporit de 
cadre calificate pentru economie, ri
dicarea pe o treaptă mai înaltă a 
nivelului de cultură al întregului po
por. Invățămîntul va da producției 
în anul viitor circa 90 000 de munci
tori calificați prin școli, circa 30 000 
de cadre medii de specialitate și 
peste 24 000 de specialiști cu pregă
tire superioară.

Pentru îndeplinirea în bune con
diții a măsurilor preconizate, statul 
a asigurat baza materială corespun
zătoare. S-au alocat fondurile nece
sare construirii de noi săli de clasa 
pentru învățămîntul de cultură gene
rală, profesional și tehnic și circa 
22 000 locuri în căminele școlare. 
Pentru învățămîntul superior se vor 
da în funcțiune spatii de învătămînt 
cu o suprafață de aproape 40 000 mp 
Studenții vor beneficia de peste 5 000 
locuri noi în cămine.

Pentru buna desfășurare â pro
cesului de învătămînt se vor edita 
1 200 de titluri de manuale școlare, 
cursuri universitare, lucrări de li
teratură pedagogică si metodică 
într-un tiraj de aproape 32 de mili
oane exemplare.

Va trebui să dăm mai multă aten
ție acțiunilor educative, fiind necesar 
ca profesorii să stea mai mult în 
mijlocul elevilor și studenților.

îmbunătățirea sistemului de perfec
ționare și de acordare a gradelor di
dactice. reglementarea modalităților 
de promovare a cadrelor didactice 
din învățămîntul superior sînt _ alte 
cîteva din acțiunile ce se vor între
prinde. Toate aceste măsuri vor fi 
cuprinse în Statutul personalului di
dactic care va fi dezbătut și definiti
vat în curînd. la Conferința națională 
a cadrelor didactice.

începînd cu anul în curs se pune în 
aplicare un ansamblu de măsuri 
menite să perfecționeze și să stimu
leze activitatea corpului profesoral. 
După cum se știe, pe baza hotărîrii 
Plenarei ~' 
Partidului Comunist Român din 5—6 
octombrie 1967. s-a aprobat de Con
siliul de ’ 
noului sistem de salarizare și majo
rarea salariilor în învățămîntul de 
toate gradele. Majorarea salariilor 
personalului didactic arată încă o 
dată grija permanentă a partidului 
nostru față de școală și de slujitorii 
ei. Această măsură contribuie sub
stantial la ridicarea nivelului de trai 
al cadrelor didactice. Totodată, creea
ză obligația ca munca nersnnatului 
didactic să fie dusă la un nivel ca
litativ si mai înalt.

Toți slujitorii scolii noastre sînt 
conștient! că înfăptuirile de nînă a- 
cum reprezintă doar o etană din vas
tul proces de înnoire a învățământu
lui. a cărui continuă perfecționare 
constituie datoria noastră de onoare.

Comitetuîui Central al

Miniștri experimentarea

HENRI CATARGI : Natură statică cu ficus

ION VLASIU : Toamnă
Lucrări expuse la Bienala de pictură și sculp
tură

cinema
• Feldmareșala : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16.30 ; 
19 ; 21,15.
• Un delict aproape perfect: REPUBLICA __9,30 ;
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21. FEROVIAR — 8,45—15,30' în 
continuare ; 18 ; 20,30, MODERN — 0,30 ; 11,45 ; 14 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Expresul colonelului von Ryan : LUCEAFĂRUL 
- 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FESTIVAL — 8,30 ; 
11 : 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O împușcături sub spînzurătoare : CAPITOL — 
9—16 în continuare ; 18,30 ; 21.
O Profesioniștii : VICTORIA — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;
16.15 ; FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Noaptea : CENTRAL — 16 ; 18,30 , 21.
0 Aventura : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30.
O Planeta maimuțelor : LUMINA — 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,45.
o Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea iul Joe 
Indianul : DOINA - 9 ; 12,15 ; 16 ; 19,30, BUCEGI —
9.15 ; 12,45 ; 16 ; 19,30, MIORIȚA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 
19,30.
0 Fragil sălbatici : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Becket : EXCELSIOR — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, ME
LODIA — 8,45 ; 11,30 ; 14,15 ; 17,15 ; 20,15.
a Astă seară mă distrez : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 i 
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Viva Maria : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
0 Made In Italy : DACIA — 8,30—16,30 în conti
nuare ; 18,30 ; 20,45.
0 întoarcerea vrăjitorului : UNIREA — 15,30 ; 20,30. 
0 Recompensa : UNIREA — 18.
O Judoka, agent secret : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15 ; 
POPULAR - 18 ; 20,30, VITAN - 15,30 : 18.
0 Colina : VITAN - 20,15.
0 Tar șl general : POPULAR — 15,30.
e Ziua în care vin peștii : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20.
0 Hombre : COTROCENI - 15 ; 17,15.
0 Cenușa : COTROCENI — 19,30.
0 Urletul lupilor : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Columna (ambele serii) : VOLGA — 14 ; 16.45 ; 
19,30. FLACARA — 15,30 ; 19, PROGP.ESUL — 15,30 ; 
19.
O Drumul spre Saturn ; Sfîrșitu! Saturnului : AU
RORA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.

teatre
0 Filarmonica „George Enescu" (sala Ateneului) : 
Concert al orchestrei „Academica" a Conserva
torului din București, cu un program Beethoven — 
20. Dirijor : Alexandru Sumski.
0 Opera Română : Traviata — 19,30.
0 Teatrul de Operetă : Țara surîsulul — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Romeo și Juiieta — 19,30 ; (sala Studio) : Jo
cul adevărului _ 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Ucigaș fără simbrie — 20. 
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu) : Nepotul lui Rameau — 17,30 ; 
Victimele datoriei - 20,30 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara- (sala Magheru) : Lovitura 
— 19,30 ; (sala Studio) : Viziuni flamande — 20.
0 Teatrul Mic : Tango — 20.
O Teatrul Glulești : Cursa de șoareci — 19,30.
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : Doamna de la 
Maxim _ 20.
0 Teatrul evreiesc de stat : întîlnire pe culmi — 20. 
0 Teatrul „Ion Creangă" : Andromaca — 19.
O Teatrul satiric muzical ,C. Tănase" (sala Savoy) ; 
Ca Ia Tănase - 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Varietăți pe portativ — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Cal. Victoriei) : 
Ileana Sînziana — 17 ; (sala din str. Academiei) : 
Vrăjitorul din Oz — 17.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : R.U.R. - 
19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : Seiecțiuni ’68 — 20.
0 Circul de stat • Rapsodia acrobatică — 19.30.
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puncte de vedere

Activitatea unei case de 
cultură (ce fel de cuno
ștințe răspîndim, cum le 
răspîndim și pe cine vizea
ză acestea) implică, pentru 
a fi eficientă, perfecționa
rea continuă a stilului de 
muncă în raport cu cerin
țele vieții. Iată de ce prima 
problemă pe care aș dori să 
o ridic în acest articol este 
cea a supleții metodelor și 
formelor de activitate ale 
caselor de cultură în ra
port, pe de o parte, cu so
licitările complexe ale rea
lității contemporane și, pe 
de altă parte, cu noutățile 
metodice și tehnico-organi- 
zatorice din domeniul cul
turii de masă.

Priceperea și competența 
activiștilor noștri culturali 
înregistrează progrese. Pe 
lîngă aceasta, revistele de 
specialitate tind să devină 
organe metodice indispen
sabile celui care se îndelet
nicește cu educația adulți- 
lor. Unele metode vor rezis
ta la contactul nemijlocit cu 
publicul, altele își vor dez
vălui „fisuri" ascunse și se 
vor autoelimina din arse
nalul mijloacelor cultural- 
educative care stau la dis
poziția activistului cultu
ral. Dar această triere ne
cesară nu poate fi hotărîtă 
din birou, ci constituie re
zultatul activității propriu- 
zise. De aceea cred că ar 
fi util să existe un fel de 
„unități-etalon", case de 
cultură sub directa supra
veghere a specialiștilor din 
organele culturale locale, 
unde aceștia să aplice în 
mod concret ideile noi, va
loroase. interesante. Cîști- 
gul ar fi dublu : pe de o 
parte mult discutata no
țiune de îndrumare ar că
păta un conținut concret, 
ușor controlabil, casele de 
cultură vizate putînd de
veni adevărate centre me
todice pentru zona respec
tivă ; între ele și restul a- 
șezămintelor culturale ar 
putea să ia naștere. în a- 
cest caz. un flux continuu 
de împărtășire a experien
țelor reușite, pe de altă 
parte, însăși importanta 
problemă a calificării și 
perfecționării profesionale 
a activiștilor culturali și-ar 
putea găsi o cale de rezol
vare. prin faptul că aceștia 
vor fi puși în situația de a 
trece de la „sfaturile" de 
principiu la o activitate ne
mijlocită.

Pledez pentru o înnoire 
continuă a vieții caselor de 
cultură, pledez pentru un 
refuz total al schematismu
lui și imobilismului rău 
sfătuitor, deoarece de la 
an la an în fata noas
tră se ridică responsabili
tăți sporite, marele public 
înregistrează o evoluție pe 
care nu o putem ignora iar 
așezămintele culturale unde 
activăm sînt datoare să răs
pundă mereu „prezent" la 
'solicitările sale. Totul însă 
nu e numai să rostești a- 
cest cuvînt ci și să știi cum 
să-l rostești. Cu alte cu
vinte. esențial ni se pare 
ca întregul conținut al ac
tivității să fie modern și 
ancorat în actualitate. Iată 
un subiect despre care se 
discută extrem de mult iar 
faptul ne apare absolut 
normal. Pentru cine organi
zăm noi seară de seară di
verse acțiuni, care este 
scopul lor ? Răspunsul — 
în mare măsură hotărîtor 
pentru bunul mers al în
tregii activități — se poate 
încadra în două principii 
generale. Primul : pentru 
cetățeanul simplu, om al 
muncii, care dorește să fie 
la curent cu noutățile (poli
tice, sociale, economice) 
ale epocii noastre socialis
te, și care, totodată, pă
șește în lăcașul de cultură 
cu dorința de a se re
crea și distra. Al doilea : 
pentru cei care vădesc apti
tudini speciale spre anumite 
domenii ale artei, și care a- 
vîhd o profesie oarecare 
rămîn toată viața, din pa
siune. prieteni fideli ai 
muzicii, ai teatrului sau ai 
artelor.plastice.

Aceste două laturi ale ac
tivității unei case de cul
tură sînt inseparabile. A 
absolutiza ne una în defa
voarea celeilalte înseamnă a 
greși Insist asupra acestui 
aspect deoarece oferind ca
drul prielnic manifestării 
talentului a o sută-două de 
artiști amatori și ignorînd 
total restul de cîteva mii 
de locuitori ai orașului, 
răspunsul „prezent" pe care 
îl aminteam mai înainte îl 
rostim numai pe jumătate.

Pornind de la aceste pre
mise, am căutat ca în ac
tivitatea Casei de cultură 
Sinaia să-și dea întîlnire o 
mare varietate ae mani
festări cultural-artistice, 
începînd cu activitatea de 
răspîndire a cunoștințelor 
cultural-științifice și mer- 
gînd pînă la cea sportivă. 
Vom transcrie cîteva sec
vențe din experiența do- 
bîndită de noi, subliniind 
încă o dată că, în ultima 
instanță, specificul fiecărei 
localități, al populației sale 
este cel care trebuie să de
termine profilul activității 
așezămîntului de cultură, 

încă de la înființare am 
atras la casa de cultură 
numeroși artiști amatori, 
i-am selecționat după pre
ferințe și aptitudini, și în 
urma unei migăloase munci 
de laborator am alcătuit 
formații puternice (echipa 
de teatru a susținut în ul
timii ani un mare număr 
de spectacole în Sinaia și 
în localitățile învecinate, 
iar ansamblul de cîntece și 
dansuri populare, pe lîngă 
faptul că a prezentat per
manent programe pentru 
turiștii români și străini, a 
întreprins cu succes și tur
nee peste hotare). Para’el, 
am inițiat mai multe 
cercuri pe diverse specia
lități. pentru localnici sau 
pentru oamenii muncii ve- 
niți la odihnă (cenaclu plas
tic. cenaclu literar), am 
permanentizat activitatea 
de club, ne-am completat o 
colecție bogată de diapo-T 
zitive, diafilme și benzi de 
magnetofon. Enumerarea 
făcută pînă acum consider 
că ar trebui să constituie 
un minimum al oricărei ac
tivități cultural-educative 
de la așezămintele de cul
tură. în continuare, pentru 
a ne apropia cît mai mult 
de nivelul ridicat al exigen
țelor, am trecut la organi
zarea unor acțiuni „în pre
mieră". Astfel, cu spriji
nul Muzeului de artă . al 
Republicii si al Muzeului 
de istorie al județului Pra
hova. am deschis în sălile 
noastre expoziții de artă . 
plastică aparținînd crea-' 
torilor profesioniști și 
populari, expoziții jubiliare 
consacrate pictorilor Nico- 
lae Dărăscu, Theodor Pal- 
lady. Micaela Eleutheriade, 
expoziția „120 de ani de la 
Revoluția din 1848“ etc. De 
asemenea am invitat nu
meroase personalități de 
prestigiu din diferite dome
nii ale științei și artei, din 
tară și de peste hotare 
(acad. Victor Eftimiu, acad. 
Al. Graur, gerban Ciocu- 
lescu, membru corespondent 
al Academiei, prof. univ. Ed. 
Nicolau, Dan Berindei, 
prof. dr. B. Lesznodovski, 
decanul Facultății de drept 
din Varșovia, prof. dr. do
cent Lev Logrinov din 
U.R.S.S.) etc.

Lista inițiativelor ar pu
tea continua. Mă opresc 
însă aci pentru a consemna 
concluziile pe care le-am 
putut trage, în urma încer
cărilor noastre. Diversifi
carea activității a deter
minat o sensibilă sporire a 
publicului în sensul că fie
care gen de manifestare 
și-a cîștigat adeziunea unei 
anumite categorii de spec
tatori. Iată de ce. linia de 
perspectivă pe care ne-am 
propus s-o urmăm vizează 
tot organizarea unor mani
festări marcante. în pa
ralel. dînd posibilitatea pu
blicului să aleagă. Astfel, 
intenționăm să deschidem 
un club turistic (dacă va 
fi rezolvată în sfîrșit pro
blema spațiului ocuDat ne
justificat în Casa de cul
tură de către o întreprin
dere comercială — I.H.R. 
Sinaia), un club cu jocuri 
distractive, un centru spor
tiv care să meargă pînă la 
închirierea de material 
sportiv și turistic, un stu
dio de poezie și muzică etc.

Realizarea acestui pro
gram, pe care datorită con
dițiilor materiale existente 
și-1 poate propune oricare 
casă de cultură din țară, 
poate conferi acestor așe
zăminte rîvnitul prestigiu 
de centru de difuzare a 
culturii în mase, ajutîn- 
du-le în același timp să-și 
dobîndească o personali
tate cultural-artistică pro
prie, la scara cerințelor 
actuale ale oamenilor mun
cii din țara noastră.

Radu MOISE
directorul Casei de cultură 
Sinaia

PROGRAMUL I

17,30 — Telex TV. 17,35 — Pentru copil : „Lanterna 
magică", tn cuprins, filmele : 0 Povestiri pe malul 
apei o Tabla neagră a lui Blgoudie o Doi cavaleri. 
18,05 - Mult e dulce șt frumoasă. Emisiune de limbă 
română. 18,30 — Pentru școlari : „Interviu în do diez". 
Program prezentat de pionieri și școlari de la Liceul 
de muzică din Brașov. 19,00 — Telejurnalul de seară. 
19.30 — 2 martie 1969. Din carnetul scriitorului. Buleti
nul meteorologic. 19.40 — „Pe strune și din fluier". 
Prelucrări folclorice de Pascal Bentoiu interpretate

de o formație Instrumentală condusă de Florian 
Economu. 20,00 — Teleenciclopedia. In cuprins :
O Sunet ori muzică ? o Marea (VI) — Pești și ce
tacee o Mangusta o Perna de aer. 21,00 — Un 
invitat pe săptămînă : Stela Popescu. 21,20 — Filmul 
serial : „Sfîntul- 0 Importatorii de oameni. 22,20 — 
„Iarna și-a trimis un... sol". Emisiune muzical-dis- 
tractlvă. 23,00 — Telejurnalul de noapte. 23.15 - în
chiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

20,00 — Telex TV. 20,05 — Parada orchestrelor de 
muzică ușoară. Formația „Coral". 20,35 — Recitalul 
de sîmbătă seara. Vlo'onistul Ion Voicu și balerina 
Valentina Masslni. 21.15 — Bis pe 16 mm. Victor 
Hugo (II). Ovidiu. 22.00 — Film de animație. 22,15 — Ro
man foileton : „Forsyte Saga" (XVIII). 23,05 — în
chiderea emisiunii programului II.
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aflate pe cală așteaptă stratul de miniu 
de plumb.

...Da, de la începuturile sale, orașul a 
fost așezat sub aura unui destin dictat de 
răscrucea de ape. Roma nu ajunsese încă 
la apogeul civilizației sale și una din apele 
ce înconjoară azi schela străveche — 
Prutul — era deja legănată cu trei nume : 
Poros, Pyretos și Porota. Numirile acestea, 
le va consemna Herodot. Apoi, Ptolomeu. 
Apoi, ofițerii Romei. Locuitorii de aici, de 
la gura Șiretului, stăpîni pe „Porțile de 
lut" — cum este numit și acum malul gal-

■ ben și înalt al Dunării — chiar dacă nu 
foloseau frecvent tablele cerate, dovedeau 
o autentică fantezie supranumind marele 
fluviu drept „Purtătorul de nori"... S-au 
vînturat pe aici cohortele romane, negus
torii greci cu chiupurile de mirodenii și 
îmbietorul vin de Rodhos. Locurile au fost 
bîntuite de crunte pîrjoluri. Schela a re
zistat însă și a urcat în vreme, cu raza 
ei de noroc, vatra Galaților vechi avînd 
o cadență a ei, de port de tranzit, unde 
se încheiau mari afaceri comerciale, unde 
se consumau mari scandaluri financiare,

. unde docherii, muncitorii fabricilor — lo-
■ viți crunt de vitregia portului cosmopolit 
’ — trăiau drame zguduitoare, de felul celor

înfățișate în pagini fără egal de Panait 
J Istrati.
, Ultimul sfert de veac, al biruințelor so-
> cialiste, a conferit orașului, între alte mîn-
• drii, aceea de a fi locul de unde porneso
• spre toate apele pămîntului navele româ- 
’ nești de diverse tipuri și tonaje. Plecările

acestea, ca șl întreaga existență a portului
> de astăzi, dau o replică „pitorescului" care
> s-a cultivat odinioară cu ostentație. Era
• vremea cînd „tradițională" era sărăcia 
' lucie din Bădălan și Vadul Ungurului,

aflată față în față cu averile armatori- 
lor. Pitorești erau imaginile de cazan 

. cosmopolit, cu birjari în caftane roșii
■ și albastre, cu lustragii rufoși, cu 
' droaia nesfîrșită a cerșetorilor, cu ultimii

vînzători de tahîn și salep alungați mai 
apoi de concurența limonagiilor. „Pitorești" 
erau imaginile cu hamali-șomeri, din port 

. sau din piețele publice. Stăteau lungiți 
1 direct pe caldarîmul din piatră vulcanică 

adusă aici ca lest de corăbii. Cu ochii ar- 
zînd de foame. Cu oasele ieșite din în
cheieturi. Stăteau în fața cafenelelor, a 
magaziilor din port burdușite, în fața crîș- 
melor. Aveau prețul la care se vindeau, 
Bcris cu creta pe tălpile lor crăpate.

Pitoresc... pentru cine 7
In Bădălan, cocioabe sub curba de nivel. 

Acoperișurile înecate de funingine. Pe stră
zile Vaporului, Fluvială, începînd din pri
măvară si pînă Ia * ’ '
soartei dormeau în 
n-avea un teatru al 
jumătate de secol
Pascaly șl cîți alții s-au chinuit să-1 înfiin
țeze. In schimb, nu se ducea lipsă de 
cîrciumi, cu nume dintre cele mai neaștep
tate : „La Matei Căciulă", „Bella Austria", 
„La pisica neagră" etc.

Eram copil și-mi plăcea să privesc orașul 
de sus. Dunărea, la picioare, sclipea ne
păsător. Apoi, pămîntul galben, amestecat 
cu oasele atâtor generații cîte s-au scurs 
pe aici, pămîntul acesta în care s-au zămis
lit nu mai puțin de 12 legende ce leagănă 
nașterea orașului.

Acest pămînt generos, hărăzit să fie în
scris cu majuscule în marea carte a viito
rului... In a sa „Românie Pitorească". 
Vlahută scrie : „Cînd pe cele două maluri 
ale Milcnvuluî pornesc clasuri d» frați să 
cînte : „Hai să dăm mînă cu mînă / Cei 
cu inima română". Galații ne dau pe Cos- 
tache Negri, unul din cel mai învăpăiați 

. anostoli al Unirii; Iar cînd cele două prin
cipate ridică-n mîinile lor o singură co
roană și cer un domn pămîntean — Galații 
îi dau pe Alexandru Ion Cnza“...

Orașul acesta — bîntuit în atîtea rînduri 
de pîrjoluri, bombardat de zenelinurl în 
1918, cu 5 600 apartamente incendiate în cel 
de-al doilea război mondial, cu un viguros 
trecut revoluționar și un prezent vibrant, 
își scrie azi, sub semnul revitalizator al 
socialismului, .strălucite pagini de mono
grafie nouă.

îngheț, dezmoșteniții 
podul caselor. Orașul 
său, deși mai mult de 
Fanny Tardini, Mihai

★
...Un tîrnăcop Izbea sincopat șl, dincolo 

de stratul de pămînt îmbibat de apă, ceva 
opunea o rezistență severă. O izbitură mai 
violentă și tîrnăcopul a scos la iveală o 
cărămidă mare, cu laturile perfecte. O că- 
_?„122 . “i atunci asvîrlită din
cuptor. Apoi alta, iar și iar. Cel cu tîrnă
copul — un om îndesat, începu să rîdă. 
Se adresă tovarășului său :

— Știi de unde-s cărămizile ?
— Cărămizile 7 Habar n-am...
— De la brutăria uzinei, din ’46 ; Da, da. 

atei era brutăria., știi, pe vremea econo- 
matelor.

Celălalt a dat din umeri. Nu lucra la 
„Titan" pe vremea aceea. Laminorul de 
tablă din valea Galaților avea o faimă 
cumplită cu fumul lui ce ciuruia plămînii, 
cu volantul ce băga în sperieți, cu porecla 
dată de generații de muncitori — „Moara 
dracilor". Timpul străbătut de atunci și 
pînă astăzi se înscrie ca o adevărată epocă 
istorică și pentru acest obiectiv din zona 
industrială a portului. De-a lungul anilor, 
aproape jumătate de miliard au fost inves
tiți aici, la fostul „Titan" — azi Uzina „La
minorul".

S-a lucrat în condiții aspre, mal aspre 
decît în centru, la reconstrucția orașului. 
La cîțiva metri de uzină se află Dunărea. 
Nu „frumoasa Dunăre" ale cărei valuri au 
fost cîntate de Iosif Ivanovici, unul din 
vestiții fit ai orașului, ci fluviul ostil 
ce-și trimite apele la suprafața acestor 
locuri joase, apa brună, amestecată cu 
uleiul și păcura vapoarelor care se infil
trează peste tot. Constructorii au lucrat zi 
și noapte în imense gropi mocirloase. Tot 
timpul fundării pompele au lucrat șl ele 
zi și noapte. Aproape două sute de mii de 
metri cubi de apă au fost asvîrliți din nou 
în Dunăre. Și în locul noroiului, în locul 
izvoarelor vii, s-au bătut la temelia viitoa
relor hale două mii de piloni de beton, 
care, puși cap Ia cap ar acoperi cu ușu
rință distanța dintre cele două porturi su
rori : Galați-Brăila.

Imaginile vechi nu s-au șters cu ușurință. 
Șl, mai ales, nu s-au șters de la sine. 
„Moara dracilor" s-a șters din imagine ast
fel : cu tîrnăcopul. In luptă cu noroiul. 
Cu zile șl nopți de zbucium care au marcat 
episoade din epopeea eroică a reconstruc
ției gălățene — una din marile acțiuni ini
țiate, în acei ani, de partidul comunist. 
Apoi, pe treptele industrializării socialiste, 
au apărut aici pupitrele de comandă, in
stalațiile mecanizate și automatizate, 
glarea mecanică a cilindrilor, comanda 
tomată a încălzirii cuptoarelor. Așa a 
cu putință ca producția actuală să 
de aproximativ 20 de ori mai mare decît 
cea din 1948, anul cînd înceta să mai coacă 
pîlne vatra aceea ale cărei cărămizi au 
fost nu de mult scoase la suprafață...

...Mai departe — pe malul Dunării. Por
tul. Vibrează ca o enormă fundație docu- 
rile industriale. In soclurile lor sînt înfipte 
sute și sute de mașini, macarale care în
carcă și descarcă vapoarele ce „trag ca_ o 
trăsură la scară" și pleacă apoi pe mări 
și oceane.

„.Strada Șalupei.
„.Strada Vaporului.

ț uaiamiua indie, tu j 
> rămidă roșie, parcă

in- 
re- 
au- 
fost 
fie

...Strada Navelor.
Șantierul Naval se prefigurează astfel, 

toponimic, în citadin. Denumirile vestesc 
prezența acestei reputate întreprinderi 
care — aici, la Mila 80, pe Dunăre — a 
intrat în structura orașului, i-a adus generos ■ nărea, cu Marea, cu Oceanul. Galați a de

venit, prin navele pe care le trimite să cu
treiere lumea, portul de legătură cu Ocea
nul Planetar...

Drumul străbătut de aceste două în
semnate unități industriale ale orașului — 
Uzina „Laminorul" și „Șantierul naval" — 
cuprinde, într-o sinteză tulburătoare, dru
mul străbătut în ultimul sfert de veac de 
întreaga industrie a Galaților. A acționat 
și aici, ca în întreaga țară, forța transfor
matoare a unor ample mijloace materiale 
și umane ce au fost investite ca urmare a 
politicii consecvente de industrializare so
cialistă, înfăptuită de partidul nostru. A 
acționat unul din principiile fundamentale 
ale construcției socialiste, conform căruia, 
fără o industrie puternică, Ia nivelul exi
gențelor moderne nu sînt posibile înnoirile 
pe toate planurile, pașii fermi pe noi trepte 
ale progresului, ale civilizației.

Industria textilă — ramură de tradiție 
dacă ținem seama de așezarea geografică a

molecula specifică, nota de culoare, de 
original. îmi amintesc de cuvintele unui 
vechi navalist, Nicu Macovei : „La urma 
urmei, ce fel de constructori de nave sin- 
tem 7 Nici tu pîrîit de pistoale pneumatice 
ca în 1948 și mai înainte, nici tu țipăt de 
tablă răsucită cu ciocanele. Acum ? Acum 
sintem o uzină ca oricare alta. O uzină 
de vapoare. Gata, s-a dus „atmosfera". 
Căutați-o în altă parte !“

Nicu Macovei se răzbuna, cu umor. în
tr-un anume fel tocmai pe „atmosfera" de 
altă dată. O atmosferă din care nu lipseau 
carele cu boi — cîte patru — înotînd prin 
noroi, ducînd tablele viitoarelor mahune 
și șlepuri pitice spre calele de construcții 
și lansare. A trebuit restructurată o întrea
gă psihologie în acest transfer de profesii 
prin care s-a realizat saltul de la vechea 
„atmosferă" de atelier rudimentar, la ima
ginea actuală 
nouă psihologie

a unei uzine moderne. O 
întemeiată, în primul rînd,

Așteaptă albul suprastructurii... Așteaptă 
rotirea instalației radar... Așteaptă catar
gele... Așteaptă marea întîlnire — cu Du

Primele clădiri scunde, de campanie, cu 
o utilitate limitată în timp, după legile ne
schimbate ale tuturor șantierelor, erau în 
majoritate galbene sau roșcate. Se integrau 
firesc în culoarea generalizată a locurilor. 
Nimic nu frapa în peisajul înconjurător. 
Dar timpul clădirilor pasagere a fost consu
mat. Excavatoarele au pornit la un riguros 
„inventar" al straturilor geologice. (Oare 
nu pe aici, cu ani în urmă, s-au descoperit 
două statuiete, din cea mai pură marmură, 
ale zeiței Ceres — patroana agriculturii 7 
Apoi, nu aici au fost găsite monedele de ar
gint din timpul lui Dioclețian, Arcadiu, 
Constantin ? Și urmele unui templu care, 
se pare, era al Venerei 7). Peste stratul 
străvechi de civilizație, omul erei socialiste, 
înarmat cu arsenalul tehnicii contemporane, 
a pornit asaltul decisiv pentru a fundamen
ta, și aici, o nouă civilizație.

Așa s-au născut aici primele imagini defi
nitive. Hala albastră — hala de întreținere 
electrică și mecanică. Forja, la fel, albastră. 
Marele laminor de tablă groasă cu cea 
mai vastă suprafață acoperită din țară — 
circa 12 hectare — a urmat și el tradiția 
culorii. Suprafețele imense ale pereților la
terali sînt din sticlă albastră și filtrează în 
interior o lumină odihnitoare, de acvariu.

douăzeci de Innî. E mult, e puțin ? Nu știu. 
Pe șantier nici nu observi cum zboară 
timpul. Știi doar că în acest timp s-au bătut 
unsprezece mii de piloni de consolidare, 
s-au turnat o sută cincizeci de mii de metri 
cubl de betoane, s-au așezat în spațiul util 
al laminorului treizeci și cinci de mii de 
tone de construcții metalice și utilaje teh
nologice. Nimic spectaculos, mai precis, 
totul la fel de obișnuit. Ca la 
aglomerator, ca la oțelărie, Ia 
oxigen, ca peste tot..."

...Nu-i ușor să cuprinzi într-un 
de orizont munca și năzuințele acestor oa
meni care, vreme de cîțiva ani buni, au 
răscolit temerar platoul, i-au infuzat trăi
nicia betoanelor cu care s-ar fi putut ridica 
o clădire de peste 7 000 de etaje și au iz
butit să înalțe cea mai tînără și mai vigu
roasă cetate de foc a României socialiste. 
E greu să cuprinzi în vorbe eroismul cons
tructorilor de pe acest mare șantier al ță
rii. al celor ce-au primit ștafeta, care s-au 
angajat în fața partidului, a propriei lor 
conștiințe, să termine și să pună în funcți
une. în 1969. cu două luni mai devreme, cel 
de al treilea convertizor șl al doilea furnal 
de 1 700 m c. De la viaductul ce se prefigu-

furnal, la 
fabrica de

simplu tur

le. Față de 1960, numărul locuitorilor ora
șului cuprinși în sfera producției a fost 
aproape dublat. Mai bine de jumătate din
tre ei lucrează în industrie și în construc
ții. De pildă : în 1960 Galații numărau 4141 
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pe exigentă. „La sudură — ne spunea ingi
nerul Ștefan Drugescu, directorul tehnic al 
șantierului — profesie care a detronat ni
tuitul și care s-a așezat în prim plan, 
se face un control extrem de riguros. Ra
zele Roentgen urmăresc în intimitate cor
doanele de sudură și, din timp în timp, 
muncitorii trebuie să susțină adevărate 
examene de menținere în formă. Este 
exact procesul ireversibil pe care-1 repetă 
acum trasajul. Există o evoluție, impla
cabilă a tehnicii..."

...Ani și zeci de ani un număr de oameni 
de aici au fost obișnuiți să urce într-un pod 
de hală, într-o sală lungă și pardosită cu 
un strat de vinilin, unde se pășea în pa
puci. Aici, din curbe, din drepte, din hiper
bole și din cercuri se desenau, la scara unu 
pe unu, puntea de comandă, bordul și tri- 
bordul, elementele de dublu — fund și su
prastructură etc. Meseria asta, de trasator 
avea în ea ceva din misterul 
îndeletniciri nu oricui accesibile, 
se cocea piatra filozofală. Aici se 
centra creierul șantierului. Din 
forum aflat la înălțime plecau lucrurile 
definitive, hotărîte odată pentru totdeauna. 
Acum trasajul clasic a apus. Gloria lui nu 
mai poate fi reînviată de nimic. A început 
o nouă domnie, racordată la una din cu
ceririle geniului tehnic : trasajul optic. 
Cabina de comandă, bordul, tribordul, 
trincheții, formele pupei, ale provei (la 
cargourile de 4 500 tdw, la mineralierul de 
12 500 tdw) se află „fișate", „clasate" în 
niște sertare cu pătrate sau dreptunghiuri 
de sticlă — negativele — care, prin proiec
ții, „trasează" contururile dictate de om. 
Apoi, mașina de debitat, cu celule foto- 
electrice, decupează exact aceste contururi. 
Avantajul esențial 7 O reducere la apro
ximativ o jumătate a timpului de trasare, 
o exactitate fără cusur. Și, ceea ce este la 
fel de important, cîmp larg noii tehnici — 
apărută în amplul proces de modernizare 
a industriei declanșat în anii socialismului.

Cîteva cifre-document : din 1870 pînă în 
1944, deci în peste 70 de ani, tonajul na
velor construite la Mila 80 pe Dunăre a 
crescut de la 350 tone la 1 000. In ultimul 
sfert de vcao tonajul acesta se înscrie în
tr-o acoladă elocventă : 1 000 de tone și 
12 500. Cala nouă, de beton, a și fost pre
gătită pentru viitor. Tabla mineralierelor

unei 
Aici 
con- 
acest

orașului — era constituită în 1948 din 43 de 
fabrici! Zestrea lor 7 Un număr oarecare 
de războaie (foarte vechi) și 15 286 de fuse. 
Reunirea tuturor acestor făbricuțe disper
sate, cu utilaj ajuns la limita de jos a u- 
zurii fizice și morale, a ridicat nu numai 
probleme de spațiu productiv, nu numai 
probleme de ordin uman. ci. înainte de 
toate, a fost o chestiune de competență, a 
fost un examen al capacității de a intui fe
nomenele în dezvoltare și de a acționa în 
această direcție. A avut loc și aici, ca peste 
tot, procesul accelerat al reutilării tehnice, 
întreprinderea textilă gălățeană numără azi 
peste 70 000 de fuse. Iar produsele ei poar
tă o marcă binecunoscută într-un mare nu
măr de țări ale lumii.

Portul străvechi, ale cărui împrejurimi 
au fost însemnate cu migală de Herodot 
iar șleaurile lui descrise de Cantemir și Ne- 
culce, s-a aflat încă din primii ani ai con
strucției socialiste prins în hora unor vaste 
prefaceri care l-au restructurat pînă la 
esență, i-au schimbat profund fizionomia 
industrială și socială, l-au propulsat în pri
mele rînduri ale marilor orașe ale țării. 
Pentru că, alături de vechile ateliere și în
treprinderi modernizate, alături de profesii
le tradiționale, alături de pitorescul pei
saj portuar, s-au ridicat noi uzine, au 
apărut noi profesii, s-a conturat o vastă șl 
colorată panoramă citadină. Socialismul a 
renăscut această superbă pasăre Phoenix do 
la Dunăre.

★
Un plop bătrîn. Un cîmp întins, cu mi

riști incendiate, într-o joacă, de tracto
riști... Și o ridicătură veche. „Valul lui 
Traian", pe care au defilat cîndva cohortele 
romane. Acesta este peisajul în care urma 
să se înalțe Combinatul siderurgic de la 
Galați.

Platoul titanilor — Combinatul — este azi 
o. impresionantă realitate industrială și geo
grafică. Laminorul de tablă groasă produce 
2 tone pe minut, furnalul — aproximativ 2 
tone de fontă, iar convertizoarele circa 3 
tone de oțel. La fiecare 69 de secunde ! Pla
toul acesta răsuflă, vibrează cît toți kilo
metrii de docuri la un loc. Fluviul de vitali
tate nou născut are cel mai fierbinte și cel 
mai puternic izvor de foc din țară, iar anii 
care vin i-au hărăzit un „viitor de aur".

...Dar pînă aici ?

O lumină în bătaia căreia și sunetele și 
ecourile par mai domolite. Apoi, turnă
toria mixtă, apoi primul furnal, fabrica 
de oxigen, slebingul, chesonul de la Șiret 
— apariție ciudată de beton și sticlă în pă
durea de sălcii cutreierată vara de pes
cari. Alternări de alb, de gri, de albastru, 
îndrăgostiții de aceste pămînturi spun că la 
Galați, mai ales toamna, cerul este cel mai 
albastru și mai adînc. Acum, iarnă, vară, 
în toate toamnele și primăverile ce vor veni, 
văpăile metalului încins incendiază hectare
le de sticlă albastră. Platoul întreg, cer și 
pămînt, joacă zi și noapte în această au
reolă cosmică. Poate ca un semn, ca un 
simbol al biruinței omului. Căci aici co
muniștii au îndrăznit și au biruit. Una din
tre cele mai îndrăznețe și mai definitorii 
biruințe pe frontul industrializării socia
liste. '

Epopeea primului furnal, de 1 700 mc, 
care, atunci cînd se va stabili definitiv 
la parametrii proiectați va produce singur 
de aproape șase ori mai multă fontă decît 
România anului 1948. epopeea aceasta, zic, 
a durat o mie de zile. A fost una din bă
tăliile cele mai dramatice. Ce consum de 
energie și inteligență au reprezentat, de 
pildă, cele 57 de zile — neuitatele 57 de 
zile ! — cînd s-a pus la punct întregul pro
ces tehnologic al producției siderurgice gă- 
lățene !

Tot ce ni se înfățișează ochilor — hale, 
castele de apă, kilometri de canale prin 
care aleargă apa. curentul, aburul, milioa
nele de conexiuni electrice, trandafirii să
diți pe magistrale, mormanele fabuloase de 
lut galben, azvîrlit din adîncuri — totul, 
absolut totul, poartă amprenta cîtorva mii 
de mîini. Mîini bătătorite de manetele exca
vatoarelor, de volanele autocamioanelor, 
arse de arșița verilor si de crivățul acestui 
șantier sau al altor șantiere, mîini ce au 
statornicit pentru totdeauna comuniunea 
metalului cu betonul, a betonului cu pă- 
mîntul, a pămîntului cu noul peisaj al
bastru. cu deschideri largi, adevărate arcuri 
de triumf. Mii de nume sînt încrustate în 
realitățile acestei arhitecturi industriale 
unice. în felul ei. izvorîtă firesc din măre
ția faptelor, făurită cu mîinile unor oameni 
capabili de asemenea mutații fără prece
dent. „Slebingul — ne relata de curînd unul 
din aceste mii — ne-a cerut un efort de

rează peste valea largă a Cătușei și pînă la 
chesonul de la Șiret, care în fiece secundă 
trimite numai Laminorului de tablă grăasă 
doi metri cubi de apă, cîmpul vast, populat 
cu o arhitectură splendidă, e plin de ecouri. 
Sînt ecourile acelui clocot din care se naso 
o bună parte din cele 5,5 milioane tone de 
otel pe care România le va produce anul a- 
cesta. Din acest clocot se nasc milioane de 
tone de fontă, de laminate... Și tot din el se 
nasc viitoarele obiective de aici: laminorul 
de benzi la cald, laminorul de benzi la rece 
și celelalte. în orice secundă. ziua sau 
noaptea, pe acest platou simți vibrant, con
vingător, ritmurile, pulsul cincinalului.

Sînt ritmuri, eforturi care, adunate la un 
Ioc. dau imaginea amplă a cadenței pe care 
întreaga țară o urmează în procesul indus
trializării socialiste. Galații sc numără 
printre orașele în care politica economică 
dusă cu neabătută hotărire de către partid, 
își află o strălucită confirmare. Portul a- 
cesta s-a ridicat astfel la prestigiul nevisat 
altădată, de a produce oțel, laminate, de a 
construi nave moderne, de a zămisli în chip 
competitiv și a exporta inteligență.

★
Orele muncii șl inteligenței au bătut aici 

deosebit de fertil. Timpul a fost parafat de 
densitatea unor fapte și-prefaceri fără pre
cedent. Angajat într-o pasionantă cursă, o- 
rașul s-a restructurat pe sine, a inaugurat 
tradiții noi. Consemnînd aceste adevăruri, 
ne gîndim înainte de toate la cantitățile de 
inteligentă omenească ce au fost antrenate 
în circuitul acestor transformări dar, în 
egală măsură, și la imensele valori mate
riale concentrate aici, valori ce au ajuns 
azi la vremea plină a fructificării. In ulti
mii trei ani, în economia acestui port dună
rean, au fost investite șapte miliarde patru 
sute opt milioane lei. Care sînt „atomii 
marcați" ai acestui efort deosebit 7 In ce 
și mai ales prin ce se recunosc 7

Miliardele amintite pot fi găsite în stră
dania încununată de succes privind redi- 
mensionarea unor vechi obiective, pot fi 
recunoscute în noile realități industriale, 
locul numărul unu ocupîndu-1 Combinatul 
siderurgic. O cheltuire de energii materiale 
și spirituale de asemenea proporții nu 
putea să nu opereze mutații de esență 
în structura salariaților, a producției globa-

ții. De pildă : în 1960 Galații 
salariați în construcții. La 
1968 avea peste 30 000 !

Modificări adînci s-au 
structura producției globale. ..... __
muri au căpătat prioritate. Ponderea 
talurgiei feroase, de pildă, în totalul 
dustriei municipiului, era în 1968 de 
la sută, a construcțiilor de mașini do 
Ia sută, a industriei alimentare de __
procente. Galațiul este astăzi principalul • 
producător de nave românești de maze to- ' 
naj, este locul de unde pleacă o imensă ’ 
cantitate de laminate de oțel, de textile. 
Trecînd examenul sever al confruntărilor < 
pe plan mondial, multe din aceste produse < 
au căpătat pașapoarte spre numeroase țări * 
ale lumii. Accelerarea dezvoltării indus- ’ 
triale a acționat și aici ca o imensă retortă < 
în care viața oamenilor s-a replămădit, < 
primenindu-se sub toate raporturile. Mai < 
întîi, au fost antrenate în sfera creației < 
materiale noi și noi forțe de muncă. O ' 
populație numeroasă, de aici și din jur, J 
din marile centre industriale ale tării, își ’ 
dovedește aptitudinile la Galați, se califică < 
la Galați, se specializează la Galați, A < 
apărut o inedită structură a profesiilor — < 
cele de trasator optic la șantierul naval ’ 
și șef de echipă la pupitrele electronice < 
de pregătire a oțelului sau fontei la Corn- < 
binatul siderurgic reprezentând spațiul fer- j 
til de afirmare a tuturor acestor mutații. , 

Străvechiul port, în care Anghel Saligny < 
și-a înfipt construcțiile sale în docuri, < 
deschizînd drumul unor noi soluții ingi-.’ 
nerești. a trăit și trăiește plenar bucuria ’ 
metamorfozării sale din ultimii ani. Combi- ( 
natul siderurgic și dezvoltarea celorlalte < 
obiective țle interes național au acționat < 
asupra orașului ca niște pîrghii puternice. « 
modificînd vechea existență, creînd o nouă “ 
panoramă edilitară, socială. în prezent, ’ 
patruzeci Ia sută din populația orașului < 
locuiește în cartierele construite în ultimii < 
zecc-doisprczece ani. Numai în ultimii trei 4 
ani, pentru navaliști, siderurgiști, textiliști 4 
etc. au fost ridicate 8 000 de apartamente, < 
reprezentând o suprafață locuibilă de circa < 
240 000 metri pătrați. .

Portul cunoaște un adevărat marș pe < 
verticală. Metaforele de beton și sticlă < 
populează cele patru Tigline. Fantezia < 
arhitecților a găsit aici un teren fertil. < 
„Ceea ce caracterizează noua arhitectură a 4 
orașului — ne declara arhitectul Ștefan < 
Cocioabă — este faptul că ea a trecut și < 
trece cu bine examenul de confruntare cu 
legile esteticii edilitare moderne. Ansam- t 
blurile arhitecturale sînt gîndite ca un tot, < 
sînt orientate spre Dunăre, punctul de < 
atracție spre care gravitează Interesul * 
turiștilor, al locuitorilor. Bulevardul Repu- 1 
blicii, fosta Stradă Domnească, cu teii lui < 
vîrstnlci care au vibrat fără îndoială la < 
trecerea faetonului lui Cuza-pîrcălabul, re- < 
prezintă, alături de strada Brăilei, coloana * 
vertebrală a unităților arhitecturale ivite * 
în acești ani". 2

La Galați se construiește mult și acest < 
lucru se vede în viața de fiecare zi. Se < 
extind rețelele de termoficare, iar rețelele 4 
de apă, de la 96 de kilometri după Elibe- * 
rare, au ajuns acum la peste 250 de kilo- * 
metri. Orașul se asfaltează, își extinde spa- < 
țiile verzi, 
căutate de 
hotare.

La noua 
dernizările 
și spitalicești, la cei 24 300 metri pătrați re- 
prezentînd spațiul comercial modern creat, < 
ca la atîtea realități ivite ce au avut în 4 
vedere înainte de toate omul, se vor adăuga < 
în anii ce vin un spital modern de 1100 j 
de paturi, noi școli, un hotel, un cinema- 5 
tograf, o bază sportivă, complexe corner- 2 
ciale și de deservire care să generalizeze 4 
imaginea de urbanism modern. <

în această dorință fierbinte de a acce- < 
lera ritmul bunăstării, de a investi portul 4 
bătrîn cu noi date de frumusețe ale pre- j 
zentului, se află spiritul de responsabilitate 5 
cetățenească cuprins în chemarea pornită « 
de la Galați către toate consiliile populare, «Ș 
către toți oamenii muncii, locuitori ai mu- 4 
nicipiilor, orașelor și comunelor patriei, j 
pentru a întâmpina cu noi succese, pe toate 5 
planurile, cea de a 25-a aniversare a Eli- J
berării patriei de sub jugul fascist. 4

Galații i-au avut printre fiii săi pe Gri- 4
gore Ventura, pe Leonard, Aristița Roma- <1
nescu... dar n-a avut pînă încoace, în timp, * 
un teatru al său. Iosif Ivanovici a cîntat 2 
întâia dată celebrul său vals „Valurile Du- 
nării" la fanfara regimentului „11 Șiret", < 
unde era dirijor. Decenii de-a rîndul, zba- d 
terile pentru construirea unui teatru au ră- < 
mas infructuoase; această năzuință s-a 
împlinit abia în anii noștri. Teatrul de * 
dramă, Teatrul muzical, de păpuși, orches- < 
tra simfonică sînt prezențe active și stimu- < 
latorii în viața orașului, după cum în da- 4 
tele peisajului spiritual un loc de seamă îl < 
ocupă cele două institute de învățămînt 5 
superior, dintre care, Institutul politchnio j 
a și dat pînă acum circa 4 000 de ingineri 
specializați în construcția de nave, indus- « 
tria alimentară, tehnica pescuitului etc. <

Efervescența de nou centru universitar, j 
se simte din plin. Ii vedem pe viitorii in- 5 
gineri sau profesori, vara, la noul stadion 3 
de 25 080 de locuri, așezat lîngă Dunăre, <5 
încurajîndu-șl echipa. îi întâlnim în . la- 4 
boratoare, în orășelul construit pentru ei « 
lîngă grădina publică, în sălile Muzeului 
de artă modernă și contemporană romă- 3 
nească întârziind în fața pînzelor Iui Pe- 5 
trașcu, Pallady, Tonitza, Țuculescu, Ghiață. <? 
îi regăsim la Biblioteca municipală „V. A. « 
Urechea" edificiu de cultură care în 1890, 5 
anul fondării lui de către patriotul căruia 5 
îi poartă numele, avea 4 531 de volume, 5 
manuscrise, atlase, hărți. Azi, biblioteca 5 
are un fond documentar de peste trei sute c 
de mii de volume. Sînt păstrate cu pietate < 
incunabulele ivite din mîna unor meșteri S 
iscusiți din Veneția, Florența, Germania. $ 
Unele din exemplarele de aici sînt unice. 5 
Un sector important îi reprezintă cartea < 
românească veche, din care nu lipsesc ? 
„Evangheliarul slavonesc" tipărit de Coresi « 
la Brașov în 1562, „Psaltirea în versuri" s 
a lui Dosoftei. >

produs și în 
Aici, noi ra- 

me- 
in- 

57,4 
16,9 
16,7

a devenit una din localitățile 
turiștii români și de peste
policlinică municipală, la mo- 
intervenite în unitățile sanitare

tt
„Porțile de lut" au devenit azi arcurile 

boltite ale Combinatului siderurgic ; stră
duțele de bazar, cu dughene și salepgii, 
s-au transformat în largi artere de circu
lație străjuite de blocuri modeme ; 
Dunărea, străvechiul Istros ’ ~ 
devine fluviul incandescent, 
clocotul .fontei și al oțelului, 
filele acestui sfert de veac, 
temperatura entuziasmului și 
creatoare a locuitorilor săi și 
popor, Galațiul a renăscut

iar 
și Danubius, 
învăpăiat de 
învăpăiat ca 
„retopit" la 

uriașei forțe 
a întregului 

. . . . .. ... din puterea
mîinilor și a minții omenești însuflețite de 
țelul suprem al socialismului : bunăstarea 
și fericirea fiecăruia și a tuturor.

Alături de alte numeroase orașe ale pa
triei, Galați apare astfel ca un elocvent 
etalon, un etalon al clanului si competenței 
cu care poporul nostru înalță, sub condu
cerea înțeleaptă a partidului său comunist, 
edificiul României socialiste.

f

Țiglina, odinioară un coif anonim al Galajilor, s-a impus întîi ca un cartier nou. Astăzi, cele 4 Țigline reprezintă un veritabil oraș — simbol nu numai al renăscutului port dunărean, ci al însuși avîntului urbanistic din anii construcției socialiste Foto : M. Andrccscu
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LA SUD DE RIO BRAVO

„OAZA PROSPERITĂȚII" 
SE OFILEȘTE

Umbra crizei se lățește 
tot mai mult în Uruguay. 
Pretutindeni în capitala 
țării, Montevideo, poți în
tâlni cozi: cozi formate 
din șomeri care așteaptă 
să-și încaseze indemniza
ția ; cozi de „desperados" 
care așteaptă să li se eli
bereze pașapoarte pentru 
a emigra în străinătate în 
speranța unui trai mai o- 
menesc ; șiruri de oameni 
necăjiți în fața ghișeelor 
„muntelui de pietate", care 
încearcă să-și vîndă hai
nele, păturile, obiectele de 
uz personal. Din regiunile 
rurale, dominate de ma
rea latifundie, continuă 
exodul spre oraș; orașul 
nu poate însă oferi de lu
cru peonilor agricoli care 
se înghesuie în cartierele 
de mizerie ale aglomeră
rilor urbane. La Banca 
Republicii, din lipsă de 
hîrtie, funcționarii scriu 
notele de contabilitate... 
pe pereți. Uruguayul nu 
mai cîștigă campionatele 
mondiale de fotbal însă 
Obține în schimb alte re
corduri : în 1967 costul 
vieții s-a majorat, potrivit 
cifrelor oficiale, cu 134 la 
sută, iar în prima jumă
tate a anului 1968 cu încă 
00 la sută.

Un ziarist comenta nu 
de mult: „Cu Uruguayul 
o să se întîmple ce se în
tâmplă atât de des cu par
lamentul său : țara nu va 
putea să mai „funcțione
ze" pentru că... nu va fi 
întrunit numărul statutar 
de membri. într-adevăr 
crește pe zi ce trece numă
rul emigranților: munci
tori, tehnicieni, care nu 
găsesc de lucru în propria 
țară sau care lucrează în 
schimbul unor salarii care 
nu le ajung nici măcar 
pentru a-și umple în fie

care zi farfuriile la prînz. 
Situația este cu atât mai 
serioasă cu cît indi
cele demografic este mai 
scăzut decît în restul 
continentului. Populația 
(2 800 000 de locuitori) 
crește foarte încet, numă
rul pensionarilor — 300 000 
— reprezintă nici mai 
mult nici mai puțin decît 
30 la sută din populația 
activă, iar cei care emi
grează cu precădere sînt 
tinerii.

Pînă acum cîțlva ani 
Uruguayul era conside
rat ca un fel de Elveție 
a Americii. Vizitatorii 
descopereau cu surpriză 
în oceanul de suferințe al 
Americii Latine o insulă 
de prosperitate a cărei 
populație părea că se află 
la periferia marilor con
traste de la sud de Rio 
Bravo, dintre mizeria ma
selor exploatate și luxul 
jignitor al minorității ex
ploatatoare. Ca urmare 
însă a scăderii vertiginoa
se a prețurilor la materii
le prime, Uruguayul s-a 
văzut azvîrlit într-o criză 
care macină din ce în ce 
mai puternic'fundamentul 
existenței sale și ale cărei 
componente sînt inflația 
crescîndă, numărul sporit 
de șomeri, bugetul neechi
librat, o producție insufi
cientă, o datorie externă 
tot mai mare. Țara depin
de de exporturile de lînă 
și carne. Aproape 60 la 
sută din veniturile în de
vize provin din vînzările 
de lînă în exterior și a- 
proape toată lîna care se 
vinde este sub formă bru
tă, neprelucrată. Uru
guayul vinde puțin, și 
puținul pe care-1 vinde îl 
vinde prost. Pe măsură ce 
prețurile materiilor prime 
scad, sporesc prețurile 
la mărfurile industriale.

Eduardo GALEANO
publicist sud-american

Fondul Monetar Interna
țional a obligat Uru
guayul să vîndă și să 
cumpere pe piețele inter
naționale fără să caute 
protecția înțelegerilor bi
laterale de schimb, care 
deschiseseră perspective 
frumoase țării în ce pri
vește comerțul cu țările 
socialiste, fără cheltuirea 
de devize convertibile. 
Consecința este că Uru
guayul suferă pierderi 
însemnate pe piețele in
ternaționale dominate de 
marile trusturi: astăzi 
pentru a cumpăra în Sta
tele Unite un tractor e 
nevoie de o cantitate 
dublă de lînă față de cea 
cu care se achiziționa în 
1956 același tractor. Pe 
măsură ce prețurile mate
riilor prime scad, cresc 
prețurile la produsele in
dustriale.

Pe de altă parte, ca ur
mare a procesului masiv 
de strămutare de la sat 
la oraș a muncitorilor în 
iluzoria căutare de lucru, 
regiunile rurale se de
populează, randamentul 
creșterii animalelor scade: 
azi în „pampas" pasc mai 
puține vaci și oi decît cu 
jumătate de secol în urmă.

Și totuși Uruguayul 
este țara în care s-a des
fășurat prima revoluție 
național burgheză din A- 
merica Latină. La începu
tul secolului, Uruguayul 
a naționalizat principalele 
servicii publice, a pus ba
zele unei posibile dezvol
tări industriale șl a făcut

pași pe calea legislației 
sociale. Uruguayul a legi
ferat ziua de muncă de 
8 ore înaintea Statelor 
Unite. Transformările rea
lizate însă — transformări 
precursoare în America 
Latină — s-au oprit la 
începutul drumului; ele 
nu au atins decît anu
mite aspecte ale vieții so- 
cial-politice, lăsînd ne
atinse o serie de poziții 
ale oligarhiei tradiționale. 
La țară cîteva sute de fa
milii stăpînesc și astăzi 
jumătate din totalitatea 
pămînturilor arabile. Ma
rile latifundii domină mai 
departe nestînjenite. De-a 
lungul secolului s-au în
cercat mai multe proiecte 
de reformă agrară. Ulti
mul, elaborat în 1965, în
suma o cantitate impre
sionantă de file cîntărind 
8 kilograme. Insă acest 
„manuscris progresist" nu 
s-a tradus niciodată în 
realitate și sacrele inte
rese ale unei minorități 
privilegiate continuă să 
rămînă intangibile.

Și iată cum vechea 
oază de prosperitate 8-a 
îngustat tot mai mult și 
Uruguayul are de făcut 
față astăzi acelorași pro
bleme ca și restul conti
nentului. Sub apăsarea 
condițiilor inechitabile de 
schimb impuse de marile 
monopoluri internaționale, 
o mare parte din avuțiile 
țării iau drumul străină
tății. în fiecare an „eva
dează" din țară 50 de mi
lioane de dolari, care fie 
măresc conturile secrete 
din Elveția și din alte țări 
ale milionarilor localnici, 
fie îngroașă fondurile 
băncilor nord americane. 
Titularii acestor conturi 
își măresc bogăția pe spi
narea fragilității monedei 
naționale. Cifrele organis

melor de specialitate ara
tă că peste 300 de mili
oane de dolari sînt depo
zitați în afara țării în 
conturi private. Marile 
bănci din S.U.A. care pri
mesc aceste sume („Chase 
Manhattan" și „City 
Bank") împrumută Uru- 
guayului cu dobînzi sub
stanțiale aceleași capita
luri care au ieșit în prea
labil din această țară. 
Specialiștii Fondului Mo
netar Internațional oferă 
rețete înrobitoare: țara 
se îndatorează, își ipote- 
chează suveranitatea, ac
ceptă ca politica sa eco
nomică și socială să fie 
dictată din afară, indus
tria națională lîncezește. 
Consecințele unei crize de 
care beneficiază o minori
tate le suportă marea ma
joritate a populației.

împotriva acestei situa
ții își ridică glasul orga
nizațiile politice progre
siste, conducătorii și mili- 
tanții sindicali. Cererile 
lor îndreptățite pentru 
schimbări profunde în 
viața țării, pentru măsuri 
radicale care să deschidă 
larg calea dezvoltării eco
nomice și sociale a țării, 
pentru schimburi comer
ciale pe bază de echitate 
care să nu ducă la încăl
carea prerogativelor su
veranității naționale gă
sesc un ecou puternic. 
Sînt cererile unui popor 
care își reamintește că 
Uruguayul a fost prima 
țară care a aprins la sud 
de Rio Bravo torța pro
gresului social și care, 
reanimînd flacăra acestei 
torțe, dorește să pășească 
înainte pe drumul creării 
unor structuri moderne, 
drum ale cărui prime ja
loane le-au pus înaintașii 
lor Ia începutul acestui 
secoL

DE PRETUTINDENI
_______________________________________ .___________________  ___________________________ r'-ț'-t

TELEFONUL IDEAL „GEAM"... UMFLAT CU POMPA

La „Intercontinental Hotel" din Geneva este In curs 
de instalare unul din cele mal perfecționate sisteme tele
fonice. El va fi pus în funcțiune în 1977. Pe baza unor 
complicate instalații electronice, clientul care își pără
sește camera nu va avea decît să apese pe un buton pen
tru ca toate apelurile telefonice intervenite în lipsa sa 

• să fie transferate automat la locul în care se deplasează 
în incinta hotelului. Un alt avantaj al sistemului Intro
dus constă în refuzarea automată a oricăror apeluri 
telefonice nedorite, fără ca respectivul să fie nevoit să 
preavizcze centrala telefonică. în afară de aceasta, ocu
pantul fiecărei camere va putea forma legătura directă 
cu orice capitală din lume.

Firma de automobile „Renault" oferă clienților 
împreună cu obișnuita roată de rezervă, și un „geam* 
de rezervă. Nu este vorba de sticla obișnuită, greu 
transportabilă și dificil de montat pentru un nespecialist, 
ci de un „geam" confecționat din material plastic sub 
formă de tub. In cazul cînd geamul original se sparge,. 
rezerva este umflată cu pompa și montată în rama feres
trei. Acest „geam" nu lasă să pătrundă apa în interiorul 
mașinii.

săi. 
>«•

CEA MAI MARE FLOTĂ COMERCIALĂ

LUNA - UZINĂ METALURGICĂ ?

Satelitul nostru — Luna — poate fi comparat 
uzină metalurgică Concluzia se bazează pe faptul

o 
uzină metalurgică Concluzia se bazează pe faptul că pe 
Lună bate așa-numitul „vînt solar" constituit din fluxuri 
de protoni. în contact cu rocile lunare aceste particule 
elementare încărcate cu sarcini pozitive dau naștere 
unei reacții chimice în lanț care se soldează cn transfor
marea minereurilor existente în metale. Potrivit calcule
lor unui om de știință american, fiecărui acru de scoarță 
lunară îi corespund pînă Ia 150 tone de fier, 90 
aluminiu în stare naturală și alte metale.

CU

tone

MAHON ARTIFICIAL

scump 
a fost 
dome-

• Vestitul mahon, precum șî alte esențe de lemn 
au fost realizate pe cale artificială. Experimentul 

• efectuat în Tailanda do un grup de specialiști în
‘ niul maselor plastice și fibrelor artificiale vcniți la 

Bangkok din numeroase țări. Aceștia au îmbibat esențe 
de lemn do slabă calitate, precum și stuf, paie, tulpini 
goale do trestie de zahăr cu diferite substanțe obținute 
din stirol, acetat de vinii, acrilat de metil etc., după care 
le-au tratat cu substanțe radioactive. Pe această cale 
s-au obținut noi materiale lemnoase asemănătoare cu 
nnele specii de lemn tropical de cea mai bună calitate.

0 ENCICLOPEDIE A LIMBILOR VORBITE ÎN

U.R.S.S

curs de apariție enciclopedia in 
popoarelor din U K.S.S.". Editată

La Moscova este în 
cinci volume „Limbile 
de Academia de științe a U.R.S.S., lucrarea trece în re
vistă cele 127 de limbi vorbite pe teritoriul Uniunii Sovie
tice, consacrînd fiecăreia dintre ele un articol despre 
structura limbii, fonetica, morfologia și sintaxa sa. Aceste 
studii sînt însoțite de un vocabular și de un rezumat des
pre istoria și aria actuală de răspîndire a fiecărei limbi.

ARGUMENTE ISTORICE PENTRU 1,5 MI

LIÂRDE DOLARI

Un adevărat război a început între două orașe ameri
cane — Philadelphia și Boston — în legătură ou stabili
rea locului unde va fi amenajată Expoziția universală 
din 1976, organizată cu prilejul împlinirii a 200 de ani 
de la proclamarea independenței Statelor Unite.

Fiecare din .cele două orașe are argumente istorico 
la fel de puternice : Ia Philadelphia a fost semnată Decla
rația independenței, iar în apropiere de Boston au avut 
loo primele două bătălii ale războiului pentru indepen
dență. Motivul disputei este suma de 1,5 miliarde dolari 
ce va fi investită pentru construcțiile din aoaa. expo
ziției.

Flota comercială a Greciei a atins o capacitate de 
transport de 35 300 000 tone, situîndu-se pe primul loo 
în lume, comunică o revistă de specialitate din Pireu. 
Potrivit aceleiași publicații, pe următoarele trei locuri 
se situează flota comercială a Norvegiei cu 31 235 526 tone, 
cea a Japoniei cu 29 416187 tone și cea a Angliei cu 
26 655 657 tone. Armatorii greci ocupă primul loo șl în 
ceea ce privește volumul vaselor nou comandate, 12 928 420 
tone.

Toamna, cînd dealu
rile Scoției sînt năpă
dite de florile vinete 
ale unei plante tîrî- 
toare, iar pînza plum- 
burie a ploilor se aș
terne temeinic peste 
orizont, unul din cele 
mai stranii peisaje îl 
oferă drumul de la In
verness pînă la Fort 
Augustus. Șoseaua tă
iată la poalele 
rilor urmărește 
zitățile unui lac 
pele de culoarea ___
lui, întins pe o lungime 
de aproape 40 de kilo
metri, dar rareori de
pășind un kilometru în 
lățime. Este faimosul 
Loch Ness, intrat în le
gendă și folclor dato
rită pitorescului și 
ruinelor castelelor stră
vechi din regiune — 
unele de pe vremea lui 
Macbeth — dar mai cu 
seamă grație unui fa
bulos monstru despre 
care se spune că și-ar 
fi ales sălașul tocmai 
în adîncurile lacului.

Nu departe, chiar lin
gă apă, era instalată 
o platformă înaltă pe 
care se afla un om. 
Ducea din cînd în cînd 
binoclul la ochi și pă
rea că face de strajă. 
Alături de el, pe un 
trepied, stătea pregătit 
un aparat de filmat cu 
lentile telescopice de 
toate dimensiunile. Era 
unul din entuziaș
tii aparținînd așa-nu- 
mitului „birou de cer
cetare a fenomenelor 
de la Loch Ness", care 
de vreo șase ani în
cearcă să dezlege ma
rea enigmăi Monstrul 
refuză însă să se lase 
prins în obiectiv.

Puțini au avut noro
cul să asiste la scene 
acvatice descrise ul
terior ca înfățișînd a- 
pariția unei 
gigantice, 
suprafața 
dispărînd apoi într-un

dealu- 
sinuo- 
cu a- 
oțelu-

creaturi 
tulburînd 

lacului și

vîrtej de ape. Din mi
turi și povestiri re
transmise, monstrul de 
la Loch Ness a intrat 
în atenția cercetători
lor abia in 1933, cînd 
un anumit doctor Spi
cer, împreună cu soția 
sa, au declarat că în
tâmplarea i-a făcut să 
asiste la apariția mons
trului ondulîndu-se 
printre valuri. Ei au 
prezentat și fotografia 
scenei; forma alungită 
a unui obiect întunecat, 
parțial scufundat, în

Popas
la Madras

M3 aflu la bordul mineralierului 
„Hunedoara". Ne întoarcem din Ja
ponia, unde am descărcat fontă ro
mânească în porturile Nagoya și Ka- 
vasaki. După ce-am făcut buncăr la 
Singapore, ne îndreptăm spre golful 
Bengal, la Madras. In largul ocea
nului Indian ne întâmpină cîteva bărci 
pescărești, mai mult niște plute an- 
tedeluviene, înjghebate din trunchiuri 
legate cu odgoane de rafie. De pe 
plute ne salută prietenește primii 
hinduși pe care îi vedem la ei acasă, 
fluturînd în mîini pești lati. argintii. 
Pescarii, cu pielea de abanos, poartă 
turbane roșii, verzi și portocalii și 
își acoperă goliciunea trupului cu un 
petec de pînză colorată. Dăm binețe 
străvechilor Indii 1 Indiile, „Ostroa
vele mirodeniilor", spre care s-au 

des- 
pagodelor, 
fabuloase. 
Kalidasa,

spre care 
pornit caravelele lui Columb... 
coperind America ! Țara 
legendelor și comorilor 
Patria lui Buddha și 
Gandhi și Tagore.

Din orizontul fumuriu răsar silue
tele pagodelor din portul Madras, 
„Poarta Indiei de Sud", cum îi spun 
hindușii, sau „Orașul celor o sută 
de pagode". Pilotina indiană acostea
ză în babord. Pe „scara-de-pisică“ 
urcă pilotul oacheș — un uriaș cu 
ochi de copil — în pantaloni scurti 
albi, tunică albă cu epoleți negri 
pe care se disting două ancore în 
cruciș. Ne salută dezgolindu-și din
ții într-un rîs molipsitor, ducîndu-și 
mîna la șapca albă, pe cozorocul cu 
frunze aurii. După un păhărel de 
coniac românesc, o cafea și un pa
har de borvis, pilotul ia în primiră 
pilotarea navei și ne povestește des
pre ravagiile făcute de ciclonul de- 
acum două săptămîni. Era în port și 
mineralierul „Reșița" pe care l-a pi
lotat în larg. Navele cu motoare au 
ocolit ciclonul și s-au întors în port, 
dar cele de tip mai vechi au fost 
înhățate de ciclon și zvîrlite pe 
țărm. Pilotul ne arată cu mîna două 
epave ruginite și pline de stoluri de 
ciori: cargoul grecesc „Mari Hora" 
și cargoul liberian „Stamati". La in
trare în port, un remorcher japonez 
scufundat de alt ciclon îsi scoate 
din apă doar coșul și cabina de 
comandă. în radă, două remorchere, 
„Pennar" și „Palar", fac manevra de 
întoarcere a mineralierului nostru. 
Intrăm cu pupa, pentru a fi gata 
oricînd de-a ieși în larg. Tragem la 
dana mineralieră. Un tren își opreș
te garnitura de vagoane pline cu 
minereu de fier. Pe cheu, munți de 
minereu roșu, cîteva macarale în 
producție, altele în construcție, șî 
o puzderie de hamali 
Brațele puternice trag 
păliga bulgări roșii de minereu

indieni, 
cu să-

George DAN

vagon într-un fel de lighean, 
duse pe creștet, 

„șir indian" pe schele
din
Apoi ligheanele, 
pornesc în 
și sînt răsturnate în gura magazii
lor. Să încarci 25 000 tone (2 500 va
goane) de minereu, cărîndu-1 cu li
gheanul 1 Muncă de Sisif. Japonezii 
ne-au descărcat la Fukuyama aceeași 
cantitate în numai 16 ore. Dar ce 
instalații portuare aveau ! Fiecare 
picior de macara era purtat de cîte 
o locomotivă mică. Graifărul „muș
ca" din încărcătură cîte trei tone 
deodată și un complex de benzi căra 
munți de minereu pe cheu. In cu
tând și la Madras vor fi aduși ase
menea „hamali de fier", iar munci
torii portuari de aici își vor spune 
și ei docheri, 
încă plini de 
Piei Roșii) și 
între omoplați

Muncesc bărbătește __
tropical, la o temperatură de 30—40°, 
și mestecă foi de betel. Au gura 
și limba roșie ca focul și scuipă 
purpură și jar... Cobor de pe navă 
și le cer puțin betel. Mestec ghemo- 
tocul verde. Are un gust iute-aro- 
mat. Bucuroși, mă-nconjoară, și 
mă-ncurajează, rîzînd. Discuția 
prinde să se înflrlpe. Cîștigă patru 
„rupii" pe zi, adică 2 kg de orez. 
Au copii ? Se grăbesc să-mi arate 
cu degetele rășchirate : 3, 7, 8. Unde 
locuiesc î în colibele din marginea 
de nord și de sud a portului... Nici 
n-am apucat bine să ne dezmorțim 
și un agent de la căpitănie ne anun
ță că un ciclon se-ndreaptă spre 
coastele Madrasului. Ieșim repede cu 
nava în larg, spre Ceylon. La mie
zul nopții intrăm în „ochiul ciclo
nului" (un ciclon în formație, care 
abia se-nșuruba între pararelele 
12°—13°), din care ieșim la 4 dimi
neața. Cînd ne întoarcem din pră
păd, hamalii ne dau să mestecăm 
betel și ne spun că au fost măturate 
de ciclon peste o mie de colibe și 
case. Cinci ore portul a fost biciuit 
de o ploaie torențială și-apoi s-a 
năpustit din larg uraganul cu 95 km 
pe oră, spulberînd acoperișuri și pe
reți, rupînd poduri, rănind și omo- 
rînd oameni, dezrădăcinînd palmieri. 
Șase mii de oameni au rămas fără 
adăpost. Totuși localnicii nu se plîng, 
sînt obișnuiți cu aceste lucruri. 
Coasta Indiei de Sud este periodia 
bîntuită de cicloanele din lunile oc
tombrie. noiembrie si decembrie.

Pînă atunci, umblă 
praf roșu (parcă-s 

nădușeala le lasă 
dîre ca de sînge.

sub soarele

V

„SPENCER’S*, centrul comercial din Madras

pentru înalta lor pre
gătire în domeniul in
terpretării imaginilor 
fotografiate. După o 
examinare atentă ei au 
ajuns la concluzia, deși 
prudentă și neangajan- 
tă, că ceea ce s-a impri
mat pe peliculă „este 
probabil un obiect viu".

Examinîndu-se 
taliile și 
descrise 
martori, 
schița 
monstrului. Acesta ar 
avea un corp foarte

de-
caracteristicile 
de numeroși 
s-a încercat 
reconstituirii

diferă între ele, fapt 
interpretat ca datorîn- 
du-se atît condițiilor 
variate în care au fost 
făcute observațiile, cît 
și presupunerii că în lac 
s-ar afla nu unul, ci 
mai mulțl monștri, de 
diverse dimensiuni, 
formînd o adevărată 
colonie subacvatică. U- 
nii oameni de știință, 
ca de pildă dr. M. Bur
ton, fost șef al depar
tamentului de zoologie 
de la British Museum, 
au înclinat spre ideea

consider că sînt a- 
proape ideale pentru 
prezervarea și exis
tența continuă a unei 
asemenea creaturi". 
— scria savantul bri
tanic.

Ulterior însă el a re
nunțat la vechile sale 
păreri și 
parte din. tabăra celor 
care neagă existența 
monstrului, afirmînd că 
de fapt aparițiile din 
apele lacului ar fi în
șelat ochii unor oameni 
și că, in realitate, ei au

astăzi face

Legenda de la Loch Ness 
sub radiografia științei

mljlocul unor perdele 
de stropi de apă. De a- 
tunci 
rerile

pînă astăzi pă- 
au rămas împăr-
decursul 

înmulțit
anilor 

descrie- 
oculari, 

popu-

s-au 
rile martorilor 
din rîndul 
lației locale sau al că
lătorilor. Unele filme 
realizate de amatori și 
de profesioniști au de
clanșat controverse a- 
prinse, făcînd să apară 
articole și studii în re
vistele de specialitate, 
la care participă și 
personalități proemi
nente de la universi
tăți și muzee. Cu doi 
ani în urmă, pelicula 
unui film de 16 mm a 
fost examinată de ex- 
perți ai Ministerului 
Apărării, cunoscuți

CORESPONDENȚĂ
DE LA LIV IU RODESCU

lung (din cauză că este 
parțial sub apă apreci
erile variază între 10 și 
30 de metri), un gît 
curbat de aproape 2 
metri lungime și un cap 
de proporții mici, în 
creștetul căruia s-ar a- 
fla două excrescențe în 
formă de coarne. La 
baza gîtului s-ar înălța 
un fel de creastă fi
broasă, iar spatele ar 
fi ondulat de două sau 
mai multe cocoașe. 
Uneori au fost văzute 
și niște membre late
rale, de ' genul înotă
toarelor. Multe relatări

că animalul din Loch 
Ness este un fel de 
plesiosaur, una din 
reptilele gigantice care 
s-au stins spre sfîrșitul 
perioadei cretatice, cu 
vreo 90 de milioane de 
ani în urmă. In 1959 
Burton scria că „dacă 
vreo cîțiva plesiosauri 
au supraviețuit... un a- 
dăpost probabil îl con
stituie pentru ei Loch 
Ness. Aici, împrejură
rile geografice și cli
matice se combină cu 
alți factori, pentru a 
oferi condiții pe care 
eu, ca om de știință, le

văzut probabil trun
chiuri de copac, alge 
plutitoare, păsări de 
apă sau vidre înotând 
în cîrd.

Dar tot știința a ve
nit recent în ajutorul 
numeroșilor suporteri 
ai monstrului, redre- 
sîndu-le moralul. Doi 
oameni de știință de la 
Universitatea din Bir
mingham, dr. Hugh 
Braithwaite și profesor 
Gordon Tucker au folo- 

■ sit la Loch Ness, în 
august anul acesta, un 
nou tip de „sonar", un 
aparat perfecționat 
care emite unde acus
tice de înaltă frecvență 
sub apă și înregistrează 
vibrațiile reflectate 
înapoi de orice obiect 
întîlnit în cale. Cu a- 
cest prilej, ei au făcut

fotografii, la zece se
cunde interval, timp de 
două săptămîni fără 
întrerupere. Din acest 
film, o secvență care 
durează 13 minute a 
căpătat în prezent o 
rezonanță senzațională. 
Se vede distinct — fil
mul a fost transmis și 
la televiziune zilele tre
cute — mișcarea cîtor- 
va obiecte care se des
prind de pe fundul a- 
pei, urcă și coboară, 
se depărtează și rea
par în prim plan, 
deplasîndu-se cu o vi
teză pînă la 25 km pe 
oră. Inlăturînd ipoteza 
unor obiecte neînsufle
țite, cei doi cercetători 
afirmă că nu poate fi 
vorba nici de pești o- 
bișnuiți, deoarece mă
surătorile au arătat di
mensiuni neobișnuit de 
mari, probabil între 20 
și 30 metri lungime. 
„Este tentant să se 
presupună — declară 
ei într-un articol pu
blicat în revista „New 
Scientist" — că trebuie 
să fie monștrii fabuloși 
din Loch Ness, obser
vați pentru prima dată 
în mișcările lor sub
acvatice. Deși aceasta 
rămîne o posibilitate, 
datele actuale sînt cu 
totul insuficiente pen
tru a rezolva problema, 
înainte de a se putea 
trage concluzii defini
tive, 
facă 
țări, 
mai 
care 
prezent".

Sugestiile nu lipsesc: 
costume speciale de 
scafandri, un batiscaf 
sau un mic submarin 
special construit, care 
să cutreiere apele în 
urmărirea familiei de 
monștri. Pînă atunci, 
profită turismul regiu
nii, atrăgînd aici co
horte de curioși și vî- 
nătorl de legende.

este necesar să se 
alte multe cerce- 
cu un echipament 
perfecționat, de 

nu dispunem în

Madras este capitala provinciei 
Tamilia, numită „Tara templelor". 
Din timpuri legendare, pe aceste 
locuri înfloreau două sate pescă
rești : Mylapore și Triplicane, stră
juite de două uriașe temple de pia
tră închinate zeilor Siva și Vișnu.

într-o zi, pașnicii tamili au zărit 
apropiindu-se de țărm niște corăbii 
ciudate. Erau primii albi veniți din
spre Soare-Apune — portughezii. 
Băștinașii le-au ieșit în întîmpinare 
cu ghirlande de lotuși, apă și fructe. 
Corăbierii albi și-au durat o casă 
comercială la Santhome. pe plaja 
satului Mylapore. Cumpărau miro
denii mai pe nimic și le trimiteau 
în Europa, unde obțineau pe ele 
bani grei. Foarte curînd, au apărut 
și corăbiile engleze ale „Companiei 
Britanice din Indiile de Est". Băști
nașii i-au primit și pe englezi cu 
fhirlande de lotuși, apă și fructe, 
n 1639, mister Francis Dey 

de la „British East India Company" 
a luat în arendă de la „raja" Chan- 
dragiri un „petec de pămînt" numit 
„Madras-Pattanam". Pe locul aren
dat a răsărit o agenție comercială 
și fortul „St. George". Și astfel, 
„Poarta Indiei de Sud" s-a deschis 
conchistadorilor britanici pentru 
vreo 240 de ani de crîncenă exploa
tare colonială. „Cumplită soartă — 
urzindu-ne, britanicii. / Asupra noa
stră s-au întins pecingine" — spunea 
poetul Rabindranath Tagore în poe
mul „Oamenii muncesc". Mylaporo 
și Triplicane s-au contopit și au 
crescut vreme de trei secole, din 
confluența lor născîndu-se orașul 
Chennapattam adică Madras, astăzi 
cu aproape 2 milioane de locui
tori. Provincia Tamilia are o stră
veche tradiție în meșteșuguri și 
artă, dovadă coloșii de piatră cio
pliți de sculptorii tamili pe turnu
rile templelor din Madras și munții 
preschimbați în temple de la Maha- 
balipuram. Astăzi, pe „Muntele 
Road", Ia „Institutul tehnic" și la 
„Antrepozitul meșteșugului manual" 
poți petrece ore în și# admirînd 
capodoperele maeștrilor din Tamilia : 
bijuterii din aur și briliante, lămpi 
de aramă pentru altarele pagodelor, 
statui de fildeș, abanos, lemn d<s 
trandafir și santal, casete împletit!» 
din crengi de mărgean și scoici, ca
sete lăcuite din Nirmal și Channa- 
patna, covoare de lînă din Andhra, 
jucării din Kandapalii, Tirupati și 
Bangalore, țesături din fire de Iar
bă și frunze de palmier, meșteșugită 
obiecte din piele de crocodil, șarpe 
și șopîrlă.

Madrasul e străbătut de rîurile 
Cooum și Adyar și de canalul Bu
ckingham, care înlesnesc transpor
turile dinspre apus spre golful Ben
gal. O plimbare pe bulevardele na
vigabile ale „Orașului celor o tută 
de pagode" reprezintă o experiență 
inedită: convoaie de bărci indiene 
împinse cu prăjinile trec pe sub 
bolți de poduri și pe lingă giganti
ce temple, încărcate cu sculptuf 
înfățișînd zeități și legende din .-.«F 
mensa mitologie a Indiei milena
re. în porțile templelor vezi bă- 
trîni fachiri cîntînd din flaute si 
„cobre sfinte" unduindu-și tru
pul și gușa teșită și cu pecetea 
capului-de-mort. Bărcile cară din 
inima ținutului spre vapoarele din 
port mărfurile cele mai felurite: ba
loturi de bumbac, saci de orez, iută, 
mirodenii, ceai, cafea, unt de cocos, 
fructe de aur — banane, citrice, a- 
nanași, papaya, mango. Pentru a-țî 
întregi impresiile trebuie însă, fireș
te, să colinzi Madrasul și pe jos 
sau cu mașina. După ce l-ai văzut 
plaja „Marina", bulevardele, pala
tele, academiile, colegiile, corpora
țiile, sălile de cinema cu aer con
diționat. parcurile, muzeele și baza
rurile — rămîi uluit de acest conglo
merat hindo-european, straniu ames
tec de antic și modern: temple,» 
moschei alături de zgîrie-norl, tram
vaie și limuzine pe lingă care se 
plimbă alene „vacile sfinte". Și ală
turi de „sfintele cornute", care ma
rines rodii și portocale din coșurile 
negustorilor, bucuroși de asemenea 
mușterii, vezi puzderia de țînci go
lași și mame cu plozi în brațe care 
se tînguie: „One rupee, sir, for 
baby!“ („O rupie, domnule, pentru 
copil!“). Negustorii ambulanți oferă 
spre vînzare manguste și cobre îm
păiate și maldăre de pestrițe piei 
de pyton jupuite. Rămîi năucit de 
izul dulceag al pieilor tăbăcite. Din 
loc în loc. cîte un ex-rege (Eduard, 
George) strigoi de bronz drapat în 
mantie imperială, cu sceptru în mînă. 
aruncă priviri indiferente la cele ce 
se petrec în jurul lui. Multe sînt 
suferințele lăsate moștenire de co
lonialism subcontinentufui cu aproa
pe jumătate miliard de locuitori 1... 
Dar „Mama India", bătrînă de mii 
de ani, renaște din propria-i cenușă, 
ca legendara pasăre din Elada.

Zestrea „Orașului celor o sută dfi 
pagode" cuprinde azi furnale înalte,’ 
instalații pentru extragerea sării din 
apă de mare, uzine cu ciururi meca
nice, pentru spălarea minereului de 
fier, cu ciocane pneumatice pentru 
laminarea otelului și masini-unelte 
pentru ștantat și perforat piese me
talice. Madras este al treilea oraș in
dustrial din India și în prezent are o 
puternică industrie de stofe si mătă
suri, fabrici de motociclete, bicicleta 
și aparate de fotografiat, fabrici de 
medicamente. Fără să vreau îmi a- 
mintesc docurile de pe Tamisa cu 
păduri de macarale și șantierele 
navale de pe Tinne, unde se con* 
struiesc nave de cîte 250 000 tone. 
De unde atâta fier și oțel ? Din pîn- 
tecul Indiei, din minele de minereu 
de fier de la Jamshedpur. Privesc pe 
plaja „Marina" statuia vizionarului 
și revoluționarului Gandhi mărșă
luind desculț, cu un toiag noduros 
în mînă. El a îndemnat india să-și 
toarcă și să-și țeasă singură bum
bacul și să boicoteze pînzeturile țe
sute la Londra. Negustorii hinduși 
au aruncat atunci în stradă toata 
mărfurile englezești. Iar „non-vio- 
lența" propovăduită de Gandhi a în- 
frînt bastoanele de cauciuc ale „po- 
liceman“-ilor. Privesc alături un 
grup de bronz, „Triumful Muncii", 
înfățișînd muncitori hinduși răstur- 
nînd cu ajutorul răngilor o stâncă. 
E stânca fostului imperiu colonial, 
răsturnată dintre omoplații Indiei. 
Spunea tot poetul Tagore în același 
poem : „Topit va fi și bronzu-nvin- 
gătorilor. și zale, și-arcuri de triumf, 
și căștile — trecutul sîngeros și bă
tăliile le-or aminti doar țîncii și po
veștile. S-or strînge, puși pe fapte, 
oamenii, muncind, unindu-și brațele, 
puterile, atrași de Viitor, -nălțîndu-i 
turlele pe vechi ruini ce le-au lăsat 
iniperiile..."

♦

* ■
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Plenara Consiliului Centrai 
ai Uniunii Generale 

a Sindicatelor din România

Cronica zilei

în zilele de 16 și 17 ianuarie s-au 
desfășurat în Capitală lucrările ple
narei lărgite a Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

La plenară au participat ca invi
tați miniștri și adjuncți ai miniștri
lor. reprezentanți ai conducerilor 
unor organe centrale de stat și orga
nizații de masă, președinți ai consi
liilor județene ale sindicatelor, șefi 
de secții și alți activiști cu munci de 
răspundere din aparatul Consiliului 
Central, reprezentanți ai presei.

i La primul punct al ordinii de zi, 
tovarășul GHEORGHE APOSTOL, 

; președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, a 
prezentat Raportul privind sarcinile 
sindicatelor pentru îndeplinirea și 

i depășirea planului de stat pe anul 
l 1969.

La dezbaterile asupra raportului 
' eu luat cuvîntul tovarășii: Udrea 
; Ion, Radu Ion. Moraru Nicolae, Bota 

Constantin, Borș Gheorghe, Gheorghe 
Mihai, Istrate Ion, Cojocaru Cristina. 
Rusu Oliviu, Cervencovici Mihai, 
Cazan Vasile, Chițu Florea, Păcuraru 
Vasile, Mătase Vasile, Pircea Ro
man, Nica Victor, Manolache Nico
lae, Trofin Simedrea, Țuică Ana, 
Moraru Ștefan, Caita Ion, Moraru 

. Ion, Constantin Jenița și Chirtic 
Marcel.

Exprimîndu-și totala adeziune fată 
de hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1968, Consiliul Central 
si-a însușit pe deplin obiectivele 
planului de stat pe anul 1969. a cărui 
trăsătură distinctivă este menținerea 
în continuare a unui ritm ridicat de 
dezvoltare în toate ramurile econo
miei naționale. Aceasta corespunde 
pe deplin potențialului material și 
uman de care dispune România so
cialistă, năzuințelor și hotărîrii ne
strămutate a oamenilor muncii de a 
înfăptui întru totul programul adop
tat de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
și măsurile stabilite de Conferința 
Națională a partidului.

Plenara a reafirmat hotărîrea tu
turor organelor și organizațiilor sin
dicale de a-și aduce întreaga contri
buție la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și a angajamente
lor luate de oamenii muncii pentru a 
întîmpina cu noi succese cea de-a 
XXV-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român.

Pe baza raportului, a dezbaterii ce 
Jcsvut loc și a propunerilor reieșite 
din discuții, plenara a adoptat o ho- 
tărîre. Hotărîrea prevede că întreaga 
activitate desfășurată de organele și 
organizațiile sindicale va avea ca 
obiectiv central mobilizarea oameni
lor muncii din întreprinderi, institu
ții, unitățile agricole de stat și de 
mecanizare a agriculturii pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor ce 
le revin din planul de stat pe anul 
1969. în organizarea și desfășurarea 
întrecerii socialiste, sindicatele își 
vor orienta întreaga lor capacitate de 
muncă spre principalele obiective cu
prinse în planul pe anul în curs pu- 
nînd accentul pe : îmbunătățirea fo
losirii capacităților de producție a 
mașinilor, utilajelor, instalațiilor-și-a 
suprafețelor de producție existente; 
r’ducerea cheltuielilor materiale de 
producție, a consumurilor specifice, a 
rebuturilor, deșeurilor, a cheltuielilor 
neproductive ; aplicarea de procedee 
tehnologice noi, folosirea largă a po
sibilităților de autoutilare și ridicarea 
nivelului calitativ al produselor ; res
pectarea și folosirea deplină a pro
gramului de lucru, întărirea discipli
nei în muncă, lichidarea absențelor 
nemotivate ; respectarea disciplinei 
de plan, a disciplinei tehno
logice și a obligațiilor contractuale ; 
organizarea rațională a producției și

a muncii în vederea creșterii efici
enței economice ; calificarea și per
fecționarea calificării muncitorilor, 
tehnicienilor și maiștrilor ; creșterea 
productivității muncii, realizarea de 
economii și beneficii suplimentare ; 
realizarea în termen a obiectivelor 
stabilite în planul de investiții pe 
acest an etc.

Comitetele sindicatelor vor orga
niza temeinic întrecerea socialistă pe 
locuri de muncă, între echipe și bri
găzi, secții și sectoare, șantiere, ast
fel încît să se asigure o largă parti
cipare a maselor de muncitori, maiș
tri, ingineri și tehnicieni la desco
perirea si valorificarea rezervelor 
interne. Hotărîrea prevede ca comi
tetele sindicatelor împreună cu co
mitetele de direcție să analizeze pe
riodic, în funcție de specificul fie
cărei întreprinderi, desfășurarea în
trecerii, iar semestrial să raporteze 
adunărilor generale ale salariaților 
situația îndeplinirii angajamentelor.

Comitetele uniunilor sindicatelor 
pe ramură, de comun acord cu mi
nisterele de resort si organele cen
trale corespunzătoare — urmărind în 
permanentă modul în care se desfă
șoară întrecerea între întreprinderi 
— vor adopta măsuri pentru genera
lizarea experienței înaintate si ajuto
rarea concretă a unităților care în- 
tîmpină greutăți în îndeplinirea pla
nului și a angajamentelor, urmînd ca 
pe baza criteriilor stabilite să fixeze 
colectivele de muncă aflate în frun
tea întrecerii pe ramură și subra- 
mură.

Hotărîrea prevede, de asemenea, 
participarea mai activă a sindicatelor 
la acțiunea de experimentare și ge
neralizare a noului sistem de sala
rizare și de majorare a salariilor, la 
elaborarea și aplicarea normelor cu 
motivare tehnică. Sindicatele vor 
desfășura o intensă muncă politică 
și cultural-educativă în sprijinul 
realizării sarcinilor economice, pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste 
a celor ce muncesc, creșterea răs
punderii pe care o are fiecare sala
riat pentru bunul mers al activității 
întreprinderii și vor veghea la res
pectarea întocmai a prevederilor con
tractelor colective de muncă.

Plenara a dezbătut, de asemenea, 
raportul privind bugetul Consiliului 
Central al U.G.S.R. pe anul 1968 și 
proiectul bugetului pe anul 1969 și 
a adoptat o hotărîre în această pro
blemă. De asemenea, plenara a as
cultat informarea asupra realizării 
planului de trimitere la tratament 
balnear și odihnă pe anul 1968 și 
proiectul planului pe 1969, precum și 
informarea cu privire la activitatea 
desfășurată de Consiliul Central al 
U.G.S.R. în domeniul relațiilor in
ternaționale pe anul 1968.

La ultimul punct al ordinii de zi, 
plenara a hotărît eliberarea din Co
mitetul Executiv al C.C. al U.G.S.R. 
a tovarășilor Mihai Roșianu, Teodoi 
Prunea și Anghel Paraschiv, care 
au primit alte însărcinări. Plenara 
a hotărît cooptarea în Consiliul Cen
tral al U.G.S.R. a tovarășului Nico
lae Gavrilescu și alegerea sa în Co
mitetul Executiv și în funcția de. se-, 
cretar al C.C al U.G.S.R. De aseme
nea, plenara a cooptat în Consiliul 
Central pe tovarășul Grigore Mi- 
hăiescu și l-a ales ca membru su
pleant al Comitetului Executiv.

în legătură cu componența actuală 
a Secretariatului C.C. al U.G.S.R., 
plenara a hotărît ca acesta să fie 
alcătuit din președinte, un prim- 
vicepreședinte și secretari.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul tovarășul Gheorghe Apostol, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România.

SOSIREA 
NOULUI AMBASADOR 
AL MARII BRITANII

Vineri dimineața a sosit în Capi
tală noul ambasador al Marii Bri
tanii în Republica Socialistă Româ
nia, Denis Seward Laskey.

EXPOZIȚIE DE PICTURĂ 
CONTEMPORANĂ 

DIN S.U.A.

în sala Dalles este prezentată o 
expoziție de pictură contemporană 
din S.U.A., sub titlul „Dispariția și 
reapariția imaginii". Organizată în 
cadrul programului de schimburi 
culturale, artistice și științifice din
tre România și S.U.A., expoziția 
constituie o selecție din lucrările 
realizate în ultimul sfert de veac 
de 19 artiști. Selecția a fost reali
zată de Institutul Smithsonian din 
Washington, care în cursul anului 
trecut a prezentat cu succes publi
cului din mai multe orașe din 
S.U.A. o expoziție cu lucrări ale 
pictorului Ion Țuculescu. La festi
vitatea inaugurală de vineri au luat 
parte Alexandru Bălăci, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, artistul po
porului Ion Jalea, președinte de 
onoare al Uniunii artiștilor plas
tici, Mihnea Gheorghiu, prim-vice- 
președinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, di
rectori de muzee, artiști plastici, 
alți oameni de cultură și artă. Erau 
prezenți, de asemenea, Richard Da
vis, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, șefii altor misiuni diplomati
ce și alți membri ai corpului diplo
matic, precum și Harold Graham, 
directorul expoziției. Cu acest pri
lej au rostit scurte cuvîntări Ion 
Frunzetti, vicepreședinte al Uni
unii artiștilor plastici, ambasado
rul Richard Davis și Thomas Freu
denheim, director artistic al expo
ziției. Expoziția va fi prezentată, 
ulterior, în orașele Timișoara și 
Cluj.

LOTO
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VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 
DE FOTOGRAFII 
„CUBA — AZI"

Sub egida Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea și a Comitetului județean 
pentru cultură și artă Argeș, vineri 
la amiază a avut loc, în holul Pa
latului Culturii din Pitești, vernisa
jul expoziției de fotografii „Cuba — 
azi", organizată cu prilejul sărbă
toririi Zilei naționale a Cubei. La 
vernisaj au fost prezenți reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ai I.R.R.C.S., ai organelor lo
cale de partid și de stat, un nume
ros public. Au participat ambasa
dorul Republicii Cuba în Republica 
Socialistă România, Jesus Barreiro 
Gonzalez, și membri ai ambasadei.

Luînd cuvîntul, Nicola Mihăiles- 
cu, președintele Comitetului jude
țean pentru cultură și artă Argeș, 
a vorbit despre realizările po
porului cuban în anii puterii popu
lare. A răspuns ambasadorul Cubei, 
care a mulțumit pentru prilejul ce 
i s-a oferit de a cunoaște locuitorii 
orașului Pitești și județului Argeș.

Expoziția prezintă în imagini vii, 
sugestive, etape ale istoriei poporu
lui cuban. Impresionante sînt ima
ginile dedicate luptei de eliberare 
națională și socială. O mare parte 
a expoziției prezintă realizările 
Cubei de astăzi: dezvoltarea indus
triei, agriculturii, progresele obți
nute de către un popor liber, con
structor al socialismului.

★

Vineri la amiază a fost semnată 
înțelegerea de colaborare pe anii 
1969—1970 între Uniunea scriitori
lor din România și Societatea scri
itorilor din Elveția. înțelegerea 
prevede, printre altele, organizarea 
de manifestări culturale reciproce, 
vizite de scriitori, schimburi de in
formații și materiale documentare, 
încurajarea traducerilor din litera
tura țărilor respective.

Documentul a fost semnat de 
acad. Zaharia Stancu, președintele 
Uniunii scriitorilor, și Erwin Hei
mann, împuternicit al Societății 
scriitorilor din Elveția.

Pf ȘANTIERUL NOULUI 
AEROPORT INTERNAȚIONAL
Al CAPITALEI

La Otopeni, in ciuda condițiilor 
atmosferice nefavorabile, se desfă
șoară intr-un ritm intens construc
ția noului aeroport internațional al 
Capitalei.

S-a consemnat terminarea pistelor 
de aterizare, decolare, platformelor 
de îmbarcare-debarcare, precum și 
a majorității drumurilor de acces. 
De asemenea, au fost amenajate de
pozitele de combustibil și lubri- 
fianți, sectoarele de revizie și în
treținere tehnică curentă, aerogara 
de mărfuri. Instalațiile de dirijare 
și protecție a navigației aeriene au 
fost montate și sînt oala să intre în 
funcțiune.

Preocuparea principală a con
structorilor este îndreptată acum 
spre ridicarea aerogării de călători, 
executarea rețelelor electrice și de 
telecomunicații.

Noul aeroport, situat la 18 km de 
centrul orașului, urmează să fie dat 
în exploatare anul acesta.

(Agerpres)

Fond de premii: 988 182 lei. (Agerpres)

Construcții 
pe litoral

în plină iarnă, litoralul Mării 0 
Negre cunoaște animația specifică s 
șantierelor. Se construiesc hoteluri | 
și clădiri diverse pentru sezonul I 
estival. în 1969, litoralul nostru va S 
înregistra cel mai mare volum de 
construcții turistice din ultimii ani. 
Se prevede o creștere a capacității 
stațiunilor cu circa 14 000 de locuri 
în hoteluri, vile, căsuțe, campinguri 
— ceea ce înseamnă mai mult de- 
cît întreaga capacitate actuală a 
stațiunii Eforie Sud.

Lucrările sînt concentrate în 
Mangalia-Nord, unde anul acesta 
urmează a fi terminate trei din 
cele patru zone prevăzute în pla
nul general de dezvoltare a acestei 
noi localități balneare. Printre al
tele, aici se ridică încă 20 de hote
luri, 9 restaurante, numeroase că
suțe și vile cu cîte 2, 4 și 6 earner^, 
un mare complex comercial.'

(Agerpres)

SPORT
Campionatele mondiale de lupte ■ CICLISM

viața internațională
rarasțra

cm

România
BERLIN 17. — Corespondentul 

Agerpres St. Deju transmite: Vi
neri a avut loc la Berlin solemni
tatea semnării planului de colabo
rare culturală și științifică între 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană, pe 
anii 1969—1970.

Planul cuprinde schimburi de 
delegații în domeniul științei și în- 
vățămîntului, formațiuni artistice 
și colective teatrale, artă și cul
tură, presă, radioteleviziune și ci
nematografie, sport etc. Se preve

de, de asemenea, organizarea de 
expoziții și manifestări culturale.

Planul de colaborare culturală și 
științifică a fost semnat de Nicolae 
Ghenea, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R. D. Ger
mană, și de Gustav Herzfeid, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al R. D. Germane.

La semnare au fost de față mem
brii celor două delegații și func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe al R.D.G.

Lucrările; plenarei C. C. 
al P. C. din Cehoslovacia

PRAGA 17. — Corespondentul A- 
gerpres E. lonescu transmite : în 
zilele de 16 și 17 ianuarie, la Praga a 
avut loc plenara Comitetului Central 
al P.C. din Cehoslovacia, care a dis
cutat probleme actuale ale activității 
partidului și reorganizării organelor 
reprezentative superioare ale po
porului.

Alexander Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
prezentat referatul cu privire la orin- 
cipalele puncte ale ordinii de zi.

După încheierea dezbaterilor pe 
marginea referatului, plenara a adop
tat o rezoluție cu privire la începe
rea activității Adunării Federale și 
o rezoluție cu privire la situația po
litică actuală.

Plenara a recomandat drept candi
dat al P.C. din Cehoslovacia pentru

funcția de președinte al Adunării 
Federale pe P. Colotka, pentru cele 
de președinte al Camerei Poporului 
și prim-viccpreșcdinte al Adunării 
Federale pe J. Smrkovsky, iar pentru 
cea de președinte al Camerei Națio
nalităților pe D. Hanes.

Plenara și-a exprimat acordul cu 
eliberarea lui P. Colotka din funcția 
de vicepreședipte al guvernului fe
deral și a recomandat în această 
funcție pe K. Laco. Ca secretar de 
stat în Ministerul Apărării Naționale 
a fost recomandat general-locotenen- 
tul V. Dvorak.

Plenara i-a ales pe J. Pilier și O. 
Prusa ca secretari ai Biroului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia Dentru con
ducerea activității de partid în regi
unile cehe.

VIENA 17. — Corespondentul A- 
gerpres P. Stăncescu transmite: 
In zilele de 15 și 16 ianuarie, s-a 
întrunit la Viena Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist din 
Austria pentru alegerea organelor 
conducătoare. în Biroul Politic al 
C.C. al P.C. din Austria au fost 
aleși: Friedl Furnberg, Hans 
Kalt, Egon Kodicek, Josef Laus-

cher, Franz Muhri, Alfred Rus- 
chitzka, Erwin Scharf, Marie Ur
ban, Walter Wachs, Franz VZest 
și Fritz Zapf. în funcția de pre
ședinte al Partidului Comunist din 
Austria a fost reales Franz 
iar ca secretari ai C.C. — 
Furnberg, Flans Kalt și 
Scharf.

Muhri,
Friedl
Erwin

Incepind din luna ianuarie 1969 

NOI AVANTAJE PENTRU POSESORII 
DE OBLIGAȚIUNI C. E. C.

Obligațiunile C.E.C., unul 
din variatele instrumente de 
economisire aflate la dispozi
ția populației din întreaga 
țară, constituie un mijloc a- 
vantajos de păstrare și spo
rire a veniturilor bănești per
sonale, fapt confirmat de nu
mărul tot mai mare de depu
nători care le utilizează.

Ca urmare a solicitării cres- 
cînde a obligațiunilor C.E.C. 
în rîndurile populației de la 
orașe și sate, care a dus la 
creșterea depunerilor pe a- 
cest instrument de economi
sire, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni majorează, înce- 
pînd cu luna ianuarie a.c., atît 
numărul cît și valoarea totală 
a cîștigurilor în bani pe care 
le acordă posesorilor de obli
gațiuni C.E.C.

Astfel, numărul cîștigurilor 
ce se acordă la o tragere la 
sorți lunară se majorează de 
la 2112 cîte au fost acordate 
la tragerile anterioare, la 
2 887, iar valoarea acestora 
crește de la 2 215 000 lei, la 
2 830 000 lei.

Prin această importantă spo
rire a numărului și a valorii 
cîștigurilor, posesorii de obli
gațiuni C.E.C. vor beneficia 
anual de 36 644 cîștiguri în va
loare totală de 33 960 000 lei. 
Numai cîștigurile acordate în 
plus la cele 12 trageri la sorți 
lunare se ridică la 9 300, iar 
valoarea lor la 7 380 000 lei.

Valoarea individuală a cîști
gurilor se menține în conti
nuare neschimbată, acordîn- 
du-se la fiecare tragere la sorți 
lunară cîștiguri de 100 000 lei, 
75 000 lei, 50 000 lei, 25 000 lei, 
10 000 lei, 5 000 lei, 2 000 lei, 
1 000 lei și 800 lei.

Pe obligațiuni C.E.C., la fel 
ca și pe librete de economii, 
pot fi economisite sumele ne
cesare în vederea construirii 
de locuințe, procurării de au
toturisme sau în diferite alte 
scopuri. Datorită faptului că 
sînt instrumente de economi
sire „la purtător" (nenominale), 
obligațiunile C.E.C. se cum
pără sau se vînd fără nici o

formalitate, la simpla cerere 
verbală a depunătorului, la 
oricare unitate C.E.C. și poș
tală din țară. Obligațiunile au 
valori fixe de 200 lei, 100 lei, 
50 lei și 25 de lei. Numărul și 
valoarea obligațiunii or care 
pot fi procurate de un depu
nător sînt nelimitate.

în afara sporirii sumelor de
puse prin cîștiguri în bani, po
sesorii de obligațiuni benefi
ciază la fel ca toți ceilalți de
punători și de avantajele ge
nerale ale păstrării banilor la 
C.E.C. : GARANȚIA STATU
LUI ASUPRA SUMELOR DE
PUSE, ACESTEA FIIND ORI- 
CÎND RESTITUITE LA CE
RERE, PĂSTRAREA SECRE
TULUI PRIVIND NUMELE 
DEPUNĂTORILOR ȘI OPE
RAȚIUNILE EFECTUATE, 
SCUTIREA DE ORICE FEL 
DE IMPOZITE ȘI TAXE A 
DEPUNERILOR ȘI CÎȘTIGU
RILOR.

înlesnind depunătorilor pe 
obligațiuni C.E.C. păstrarea a- 
cestora în deplină siguranță 
și satisfăcînd dorințele acelora 
care vor să aibă și posibilita
tea stabilirii vechimii depune
rilor pe obligațiuni, Casa de 
Economii și Consemnațiuni le 
oferă posibilitatea de a le 
primi obligațiunile în păstrare 
la unitățile sale. Primirea în 
păstrare a obligațiunilor se e- 
fectuează numai de filialele 
C.E.C. Valoarea obligațiunilor 
ce pot fi depuse spre păstrare 
la C.E.C. nu poate fi mai mică 
de 1 000 lei. Obligațiunile de
puse spre păstrare la unitățile 
C.E.C. participă la fel ca și 
cele aflate asupra depunători
lor la tragerile la sorți lunare.

Sporirea sumelor depuse 
prin importante cîștiguri, sis
temul simplu și rapid de cum
părare sau vînzare, ca și po
sibilitatea păstrării în deplină 
siguranță la unitățile Casei de 
Economii și Consemnațiuni 
fac ca obligațiunile C.E.C să 
fie tot mai mult solicitate de 
populația de la orașe și sate, 
numărul depunătorilor pe a- 
cest instrument marcînd o 
creștere continuă.

ÎNTRE 1 ȘI 10 MARTIE se vor des
fășura la Mar del Plata (Argentina) 
campionatele mondiale de lupte li
bere și greco-romane. De remarcat 
că este pentru prima oară cînd o țară 
din America Latină găzduiește aceas
tă competiție. Organizatorii scontează 
pe participarea a 35 de țări. Pînă în 
prezent și-au confirmat participarea 
18 țări : Republica Arabă Unită. Bul
garia, Canada. Cuba. Coreea de sud, 
Franța, Italia. Iran, Japonia. R. P. 
Mongolă, Mexic. Peru, România,

Spania, Turcia, S.U.A., U.R.S.S. și 
Argentina. întrecerile campionatelor 
mondiale de lupte libere vor avea loc 
între 1 și 5 martie, iar cele de lupte 
greco-romane se vor disputa între 
8 și 10 martie. Meciurile vor fi con
duse de 50 de arbitri internaționali. 
Cu ocazia acestor campionate vor 
avea loc și lucrările congresului Fe
derației internaționale de lupte, 
sub președinția lui Roger Coulon 
(Franța).

„Turul României" 1969
12 etape, 1 523 km Raportul

"SOj

/x.

In citeva rînduri
LA POIANA BRAȘOV S-AU 

DISPUTAT VINERI ÎNTRECERILE 
PROBEI DE 15 KM DIN CADRUL 
CONCURSULUI DE BIATLON RE
ZERVAT TINERETULUI. Victoria a 
revenit schiorului sovietic T. Pia- 
seute, care a realizat timpul de 
lh 00’28” (5 minute penalizare). Pe 
locurile următoare s-au clasat: 2. V. 
Fontana (România) — lh 01'01” (2’) ; 
3. Kladner (R. D. Germană) — 
lh01’26” (2) ; 4. G. Bartniak (R. D. 
Germană) — lh OU 39” (2’). As
tăzi dimineață se dispută proba 
de 20 km din cadrul meciului de 
biatlon dintre echipele de seniori ale 
României și R. D. Germane.

ternațional de schi de Ia Schruns- 
Tschagguns (Austria) a fost cîștigată 
de sportiva vest-germană Roși Mit- 
termaier, fiind urmată de Gertrud 
Gabl (Austria), Kikk( Cutter (S.U.A.), 
Annie Famose (Franța). în urma a- 
cestor rezultate. în clasamentul „Cu
pei Mondiale" pe primul loc se află 
Gertrud Gabl cu 90 de puncte, urma
tă de Annie Famose — 72 puncte și 
Roși Mittennaier — 71 puncte.

Zilele trecute, organizatorii „Tu
rului ciclist al României" — federa
ția de specialitate, I.S. Loto-Prono- 
sport și ziarul „Sportul" — au defi
nitivat traseul pe anul în curs al 
popularei competiții sportive. Tra
seul adoptat (al cărui element inedit 
este că, pentru prima dată în isto
ria competiției, startul se va da din- 
tr-un alt oraș decît Bucureștiul), 
măsoară 1 528 de kilometri, împărțiți 
în 12 etape.

Itinerarul complet este următorul : 
etapa I : — circuit de 6 km la Ga
lați : etapa a Il-a : Galați-Tecuci- 
Bacău (175 km) ; etapa a in-a : Ba- 
cău-Piatra Neamț-Tg. Neamț-Fălti- 
ceni-Suceava (170 km) ; etapa a IV-a: 
Suceava-Cîmpulung Moldovenesc-Va- 
tra Dornei (108 km) ; etapa a V-a : 
Bistrița-Cluj (125 km), între Vatra 
Dornei și Bistrița — transbordare ; 
etapa a Vl-a : Cluj-Oradea (152 km) ; 
etapa a VII-a : Oradea-Arad-Timi- 
șoara (165 km) ; etapa a VIII-a : Ti- 
mișoara-Arad (contra timp individual 
— 25 km) ; etapa a IX-a : Arad-Deva- 
Hunedoara (160 km) ; etapa a X-a : 
Deva-Sebeș-Sibiu (125 km) ; etapa a 
Xl-a : Sibiu-Brașov (142 km) ; etapa 
a XII-a : Brașov-Ploiești-București 
(175 km).

„Turul României" '69 urmează să se 
desfășoare între 19 și 29 iunie.

0. N. U.

NEW YCțRK 17 (Agerpres). — Co
misia O.N.U. pentru drepturile omu
lui a dat publicității joi un raport 
în care subliniază că guvernele Re
publicii Sud-Africane, Rhodesiei și 
autoritățile portugheze din teritorii
le africane „violează în mod flagrant 
drepturile omului". „Politica de 
apartheid practicată de guvernul 
sud-african și aplicarea progresivă 
a acesteia de către regimul ilegal 
din Rhodesia de sud — se spune în 
raport — reprezintă în mod evident 
o aplicare sistematică a doctrinelor 
discriminării rasiale la o limită ex
tremă". Documentul subliniază că 
este necesar ca această problemă să 
se afle în atenția permanentă a co
munității internaționale „în scopul 
înlăturării ei cît mai grabnice".

IUO DE JANEIRO 17 (Agerpres). — 
în ședința dc joi a „Consiliului securită
ții naționale", desfășurată în prezența 
președintelui Arthur da Costa e Silva, 
a fost adoptată o nouă listă de pciso- 
nalități braziliene care vor fi private de 
drepturile lor politice pe o perioadă 
de zece ani. Numele acestora nu au 
fost dezvăluite, dar se precizează 
că ar fi vorba de 29 deputați fedeiali, 
cărora le-au fost anulate și mandatele 
parlamentare, doi senatori și un consi
lier guvernafnental. Pe de altă parte, 
se anunță că trei membri ai Curții 
supreme de justiție, precum și un 
ministru și un Judecător al Tribunalului 
militar suprem au fost trecuți în re
tragere. Începînd de la 13 decembrie 
anul trecut, cînd a fost promulgat 
„actul instituțional nr. 5“, au fost sus
pendate drepturile politice pe o pe
rioadă do zece ani unui număr de 
peste 70 de persoane.

ÎN CADRUL TURNEULUI INTER
NAȚIONAL DE FOTBAL DE LA 
MAR DEL PLATA, echipa braziliană 
Palmeiras a surclasat cu scorul de 
5—0 (3—0) formația austriacă Rapid 
Viena. De remarcat că toate golurile 
echipei braziliene au fost marcate de 
celebrul internațional argentinean 
Luis Artime. Intr-un alt meci, Boca 
Juniors a dispus cu scorul de 1—0 de 
M.T.K. Budapesta.

ÎN RUNDA A 3-A A TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE ȘAH (grupa 
maeștrilor) de la Beverwijk, maestrul 
român Victor Ciocîltea a remizat (cu 
piesele negre) cu finlandezul Veste- 
rinen. Bednarski a cîștigat la Kra
mer, Honfi la Bredevut și Krabe la 
Ujtelki. în clasament conduc Kurajița 
(Iugoslavia) și Honfi (Ungaria) cu cîte 
3 puncte, urmați de Vesterinen (Fin
landa) — 2,5 puncte. Ciocîltea (Româ
nia) — 2 puncte etc. în grupa marilor 
maeștri, pe primul loc în clasament 
se află Botvinnik (U.R.S.S.), Cirici 
(Iugoslavia) și Olafsson (Islanda) cu 
cîte 2,5 puncte fiecare, urmați de 
Donner (Olanda) 2 puncte etc.

ÎNTR-UN MECI INTERNAȚIONAL 
MASCULIN DE HANDBAL, disputat 
la Copenhaga, reprezentativa Dane
marcei a întrecut cu scorul de 19—18 
(13—12) selecționata Norvegiei. Gra- 
versen. (7) și Pettersen (3) au înscris 
cele mai multe puncte pentru învin
gători.

PROBA FEMININA DE SLALOM
SPECIAL din cadrul concursului in-

r
I
I
I
I
I
I

EE2Z3 E7Z7ZLJ CZZ3I CZ333 GZZEE3 CSZCT

Aerul tare și proaspăt
al marilor idealuri

(Urmare din pag. I)

să nu fiu cuprins de 
și, în același timp, de 
văzînd aceste importante rea- 
lizării Am vorbit poate mai 
mult de acest eveniment al vieții 
mele pentru că de el sînt atașat 
și sentimental — fusesem doar 
unul din cei care cu lopata și 
creionul mă contopisem cu e- 
fortul colectiv al brigadierilor 
însuflețiți de idealuri comuniste, 
și deci îl cunoscusem nu în de
talii — asta ar fi prea puțin — 
ci în intimitatea lui, in ceea ce 
avea el caracteristic și însufle- 
țitor.

Dar ca artist, ca toți artiștii 
patriei noastre, am urmărit și 
am vibrat de emoție la toate 
marile succese, la toate marile 
împliniri ale poporului nostru. 
Căci construirea hidrocentralei 
de pe Bistrița am considerat-o 
nu numai o remarcabilă victo
rie a muncii harnice și entu
ziaste a oamenilor muncii, dar 
și a mea personal. La fel hidro
centrala de pe Argeș, la fel 
marile combinate chimice și pe
troliere. E o lipsă de modestie ? 
Nu cred că poate fi așa ceva. 
Sînt artist și aceste biruințe mă 
copleșesc, dar totodată mă to
nifică. îmi dau certitudini. Cînd 
știu că astăzi fapte care altădată 
păreau de domeniul fantasticului 
sînt cu totul de domeniul posibi
lului — ca acest mare proiect ce 
prinde cu zi ce trece viață, Sis-

bucurie 
mîndrie,

temui hidroenergetic și de navi
gație de la Porțile de Fier — 
știu că soarta și viitorul po
porului nostru sînt pe mîini 
bune, știu mai ales că acest 
viitor ne aparține și că noi — 
desigur fiecare cu uneltele lui — 
sintem chemați să-l realizăm.

„România industrială" este o 
realitate — și avem mereu în 
față veștile care o anunță, atît 
de îndepărtată de o Românie 
„pitorească" doar, încît aprecie
rile elogioase ale specialiștilor 
străini nu trebuie să ne mire. 
Cu atît mai mult cu cît noi 
sîntem cei care am realizat pei
sajul viguros, industrial al pre
zentului. Cu atît mai mult cu 
cît la temelia tuturor înjăp- 
tuirilor este mult din fiin
ța noastră. . Încă o dată tre
buie să mărturisesc invidia pen
tru colegii mei scriitori — care 
știu să-și exprime în cuvinte 
meșteșugite gîndurile. Nu e 
nici un complex aici. Căci și 
noi, pictorii, sculptorii, avem 
toate motivele să credem că 
știm să ne exprimăm cu unel
tele noastre — și vom ști și mai 
bine să exprimăm aceste reali
tăți care formează astăzi un te
zaur de neprețuit. Sînt convins 
că artei românești îi priește ae
rul tare și proaspăt al marilor 
idealuri. După cum cred că ar
tistul își găsește în laboratorul 
său intim rezolvarea probleme
lor sale de creație, combustia 
acestora însă, doar în contactul 
cu realitatea o va putea avea. In

fond, ce teme îți poate 
contemplarea liniștită a 
lumi care te înconjoară 
diat, în raport cu acelea ge
neroase pe care marea lume a 
țării ți-o poate da ? Sîntem 
astăzi înconjurați de atenție, de 
interes, arta noastră este iubită 
de public, cu atît mai mult 
atunci cînd ea este sinceră, ca 
o vorbire de la om la om. Și 
mă bucur să constat că există 
astăzi mai multe 
pătrundere în 
poporului nostru, 
multe „focare de 
artei. In casele de 
mine, în instituții există nenu
mărate spații albe care așteaptă . 
întîlnirea cu arta noastră și cred 
că anii care urmează vor fi 
pentru noi mai profunzi în cău
tările noastre, mai clari pentru 
certitudinile noastre artistice. 
Sînt convins că numai printr-o 
artă a forului, printr-o artă a 
cetății, capabilă să întruchipeze 
idealurile noastre în modul cel 
mai convingător și în modul cel 
mai solidar ne vom putea afirma 
obligațiile ce ne revin ca ar
tiști. Sînt spații care vor putea 
fi acoperite cu compoziții vaste, 
cu teme ce se inspiră dintr-o 
realitate concretă, pline de pa
tos și entuziasm. Aceste teme 
care sînt ale acestui timp eroic, 
sîntem noi artiștii chemați să le 
realizăm. Și am convingerea că 
artiștii noștri își vor îndeplini 
aceste obligații de onoare.

oferi 
micii 
ime-

posibilități de 
spiritualitatea 
că există mai 
absorbție" ale 
cultură, în că-

Ieri în țară : vremea s-a menținut 
relativ călduroasă și umedă. Cerul a 
fost variabil, mai mult noros în sudul 
și estul tării, unde ceața a persistat 
și unde s-au semnalat și precipitații 
sub formă de burniță, iar izolat polei. 
Vîntul, în general slab, a prezentat 
intensificări temporare în sudul Ba
natului și zona de munte. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 
minus 4 grade la Joseni și Miercurea 
Ciuc și plus 13 grade la Banloc.

In București : vremea s-a menținut 
umedă, cu cerul acoperit și ceață per
sistentă. A burnițat slab. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 3 grade.

Timpul probabil pentru 19, 20, 21 
ianuarie : vremea continuă să se ră
cească. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros în sudul țării. Vor că
dea ninsori temporare, mai ales în 
nord-estul țării. Vînt potrivit, cu 
unele intensificări din sectorul estic. 
Temperatura va continua să scadă. 
Minimele vor fi cuprinse între minus 
15 și minus 5 grade, izolat mai co- 
borîte în nordul țării, iar maxi
mele vor oscila între minus 7 și plus 
3 grade.

în Bucuroșii : vreme în curs de ră
cire. cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea ninsori temporare. Vînt po
trivit cu unele intensificări din sec
torul estic. Temperatura în scădere.
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AZI SE DESCHIDE

LA PARIS

Vizita delegației ORIENTUL APROPIAT

Conferința
în patru
în problema
Vietnamului

PARIS 17 (Agcrpres). — După nu
meroase amînări, conferința în pro
blema vietnameză, la care iau parte 
reprezentanții R. D. Vietnam, S.U.A., 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud și administrației 
de la Saigon, se deschide sîmbătă 
dimineața la Centrul de conferințe 
internaționale din strada Kleber din 
.Paris. Delegațiile se vor așeza în 
jurul unei mese circulare, cu un dia
metru de patru metri, ocupînd locu
rile pe care le vor dori.

Vorbind despre perspectivele con
ferinței, Ha Van Dau, adjunctul șe
fului delegației R. D. Vietnam, a 
declarat: Nu trebuie preconizat nici 
un rezultat rapid în ceea ce privește 
lucrările conferinței de la Paris în 
problema vietnameză, atîta vreme cît 
Statele Unite nu renunță, pe de o 
parte, la scopurile lor agresive și, pe 
de altă parte, la menținerea la putere 
a actualei administrații de la Saigon.

Intr-o conferință de presă ținută 
vineri după-amiază, Tran Hol Nam, 
adjunctul șefului delegației Frontu
lui Național de 
namul de sud, a 
sa intenționează 
ferință ca parte 
dentă și egală. „Ca reprezentant au
tentic al populației din Vietnamul 
de sud, a spus el, F.N.E. dispune de 
depline competențe pentru regle
mentarea tuturor problemelor care 
privesc Vietnamul de sud". Tran Hoi 
Nam a subliniat că F.N.E. a demons
trat în mod clar buna sa voință și 
dorința sa ca lucrările conferinței sil 
permită găsirea unei soluții corecte 
pentru a se pune capăt războiului 
și a se restabili pacea în Vietnamul 
de sud, pe baza .respectării dreptu
rilor naționale fundamentale ale 
populației sud-vietnameze. împreună 
cu delegația R. D. Vietnam, a de
clarat el, delegația F.N.E. va adopta 
o atitudine serioasă șl consecventă 
pentru a se atinge acest tel.

Eliberare din Viet- 
relevat că delegația 
să participe la con- 
ne deplin indeven-

guvernamentale române
In Franța

O DIN NOU CRIZĂ GUVER 
NAMENTALĂ ÎN LIBAN

DESCHIDEREA PRIMEI SESIUNI A COMISIEI MIXTE 
ROMĂNO-FRANCEZE DE COOPERARE ECONOMICĂ, 
ȘTIINȚIFICĂ Șl TEHNICA

PARIS 17. — Corespondentul Ager- 
pres, Al. Gheorghiu, transmite : Vineri 
dimineața, Manea Mănescu, președin
tele Consiliului economic al Republi
cii Socialiste România, a avut o între
vedere cu Francois Ortoli, ministrul 
economiei și finanțelor al Franței. în 
cursul întrevederii, la care a luat 
parte și Constantin Flitan, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Paris, s-au discutat probleme pri
vind dezvoltarea cooperării economi
ce, industriale, științifice și tehnice 
și a schimburilor comerciale dintre 
cele două țări. întrevederea s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială și 
într-un spirit de înțelegere reciprocă.

La Palatul Louvre s-au deschis 
apoi lucrările primei sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale româno- 
franceze de cooperare economică, ști
ințifică și tehnică. Președinții celor 
două delegații guvernamentale, Ma
nea Mănescu și Francois Ortoli, în 
expunerile lor, au analizat modul în 
care s-a desfășurat pînă în prezent 
cooperarea în domeniile menționate 
și au subliniat posibilitățile largi care 
există pentru dezvoltarea continuă a 
acestei cooperări. După prima ședință 
plenară s-au întrunit cele trei grupe 
de lucru: pentru cooperarea econo
mică' și industrială ; cooperarea științi
fică și tehnică; schimburile comer
ciale.

Șeful delegației guvernamentale ro
mâne a avut în cursul zilei de vineri 
o serie de întrevederi cu oficialități 
franceze : cu Andre Bettencourt, mi
nistrul industriei, au fost discutate 
probleme ale cooperării industriale; 
cu Robert Galley, ministrul cercetării 
științifice — probleme ale cooperării 
științifice și tehnice; cu Robert 
Hirsch, administrator general, delegat 
guvernamental la Comisariatul pentru 
energie atomică — probleme privind 
cooperarea științifică în domeniul cer
cetării și folosirii energiei nucleare în

scopuri pașnice; cu Emile Roche, 
președintele Consiliului economic și 
social — probleme de sinteză econo
mică, de calcul și eficiență în eco
nomie.

Președintele Consiliului economic al 
României a primit un grup de in
dustriași în frunte cu Pierre Dreyfus, 
președintele firmei „Renault", cu care 
a discutat diverse aspecte ale coope
rării industriale dintre unele între
prinderi românești și „Renault".

Vineri, ambasadorul Constantin Fli- 
tan a oferit un dejun în cinstea dele
gației guvernamentale române, la care 
au participat miniștri și alte oficia
lități, printre care Pierre Pelen, noul 
ambasador al Franței la București, 
membri ai delegației guvernamentale 
franceze, funcționari superiori din di
verse ministere, precum și membri ai 
ambasadei române. în cursul dejunu
lui au rostit toasturi Manea Mănescu 
și Jean de Lipkowski, membru al gu
vernului francez, secretar de stat pen
tru afacerile externe.

BEIRUT. Criza guvernamentală 
a reizbucnit în Liban vineri, cînd 
doi dintre membrii cabinetului con
stituit de Rashid Karame cu 48 de 
ore în urmă și-au prezentat demisia 
președintelui țării, Charles Helou. 
Miniștrii demisionați, Raymond 
Edde, și Pierre Gemayel, care deți
neau portofoliile lucrărilor publice 
și respectiv al finanțelor, și-au mo
tivat hotărirea prin aceea că parti
dul fostului președinte al țării, 
Chamoun, nu era reprezentat în 
actualul guvern. (Partidul lui Cha
moun face parte din alianța tripar
tită care înglobează și Falangele li
baneze, organizație condusă de Ge
mayel, precum și Blocul național, 
al cărui lider este Edde).

Deși situația este dificilă, obser
vatorii politici consideră că noul 
cabinet nu va fi totuși dizolvat. 
Intre timp, Karame continuă con
sultările în vederea înlocuirii celor 
doi miniștri care au demisionat.

Descompletarea cabinetului pre
zidat de Karame este viu comenta
tă de presa libaneză. Subliniind ca 
Rashid Karame reușise să consti- 

j tuie un guvern care cuprindea re
prezentanți ai diverselor tendințe 
politice din Liban, ziarul „L"O- 
rient" scrie: „Este regretabil că a- 
cest efort s-a lovit în cele din 
urmă de probleme strict perso
nale”.

LONDRA. — Ambasadorul 
Franței la Londra, Geoffroy de 
Courcel, a fost primit, Ia cererea 
sa, de ministrul de externe al 
Marii Britanii, Michael Stewart. 
Din surse britanice autorizate s-a 
aflat că întrevederea a fost con
sacrată unei discuții de ordin ge
neral asupra crizei din Orientul 
Apropiat. Intre altele, cei doi in
terlocutori s-au referit Ia aplica
rea rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967 în pro
blema Orientului Apropiat.

*
CAIRO. — „Toate propunerile 

de pînă acum pentru găsirea u- 
nei soluții pașnice în problema 
Orientului Mijlociu sînt respinse 
de către organizațiile rezistenței 
palestiniene" — a declarat Yehia 
Hammuda, președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației de e- 
liberare a Palestinei, într-un co
municat dat publicității în capi
tala R.A.U. El a precizat că pa
lestinienii sînt hotărîți să conti
nue 
rea completă a teritoriilor lor o- 
cupate de Israel.

nienii sînt hotărîți — —.... 
lupta armată pînă la evacua-

O GUVERNUL FRANCEZ 
DESPRE SOLUȚIONAREA 
CONFLICTULUI

B B S B O B O B ® S B

agențiile de presă
Președintele Zambiei, 

Kenneth Kaunda, a deolarat 
într-o conferință de presă ținută la 
Londra că se întoarce în țara 
sa „foarte dezamăgit, deoarece gu
vernul britanic nu a fost în măsură 
să ne declare că este ferm atașat prin
cipiului nereeunoașterii independenței 
Rhodesiei, înainte de accesul majori
tății africane la conducerea statului".

Ministrul de exteme al 
Guineei Ecuatoriale, Atanasio 
Ndongo, a anunțat hotărirea de a sus
penda zborurile de noapte ale avioa
nelor Crucii Roșii, care folosesc aero
portul Santa Isabel, din Guineea Ecua
torială, în acțiunea de ajutorare a 
Biafrei, precizînd că nu există certitu
dinea că aeroportul respectiv este fo
losit numai în scopul unor „opera
țiuni umanitare".

i

întrevedere între secre
tarul de stat vest-german, 
Georg Duckwitz, și minis
trul de exteme britanic, Mi
chael SteWOrt. Au fost «^cutate 
problemele relațiilor Est-Vest, precum 
și unele aspecte ale relațiilor bilate
rale anglo—vest-germahe; printre care 
cel al cheltuielilor de întreținere a for
țelor britanice staționate în Germania 
occidentală. La Londra se consideră 
că sosirea lui Duckwitz în capitala An-

s.u.a. Cheltuielile militare
principalul capitol 
în viitorul buget

Mesajele asupra bugetului și economiei 
prezentate Congresului de președintele Johnson

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Lyndon Johnson, 
a prezentat Congresului mesajul cu 
privire la bugetul pe anul fiscal 1

transmit:
0 conferință a miniștrilor arabi ai petrolului, Pentru a 

pune în discuție acordurile petroliere în vigoare, a fost propusă de ministrul 
irakian al petrolului și resurselor minerale, Rachid al Rifai. într-o declarație fă
cută presei, Rifai a spus că statele arabe trebuie să oprească orice fel de
amestec al companiilor monopoliste în treburile interne ale popoarelor arabe.

gliei este legată de pregătirea vizitei 
pe care premierul britanic, Harold 
Wilson, urmează să o facă. la Bonn, 
în a doua săptămînă din luna februa
rie.

Intensificarea acțiunilor 
agresive întreprinse de tru
pele americane împotriva 
LaOSUlui es^e denunțată într-o de
clarație dată publicității de Fumi 
Vongvicit, secretar general al C.C. al 
Frontului patriotic din Laos. în de
clarație se subliniază că Statele Unite 
trebuie să pună capăt agresiunii îm
potriva Laosului și masacrării poporu
lui laoțian și să respecte, conform a- 
cordurilor de la Geneva din 1962, su
veranitatea, independența, neutralita
tea și integritatea teritorială a acestei 
țări. (V.N.A.)

Colegial avocaților din 
Madrid cere guvernului să 
desființeze tribunalul ordi
nii publice alte tribunale civile 
și militare speciale, avînd compe
tența de a judeca persoanele acuzate 
de fapte încadrate în delictele poli
tice. Moțiunea prin care se face a- 
ceastă cerere și aprobată cu 439 vo
turi pentru și 197 contra, a fost pro
pusă de un grup de avocați progresiști 
în frunte cu prof. Joaquin Ruiz Jime
nez, fost ministru al educației.

Japonia a devenit în anul 
1968 a patra țară exporta
toare din lumea capitalistă, 
după S.U.A., R. F. a Germaniei și 
Marea Britanie.

bu-iulie 1969—30 iunie 1970. Noul 
get prevede 195,3 miliarde dolari la 
capitolul cheltuieli și 198,7 miliarde 
la capitolul venituri. Pentru a ob
ține excedentul de 3,4 miliarde do
lari, Johnson recomandă menținerea 
integrală a suprataxei de 10 la sută, 
impusă în iulie anul trecut pentru 
a face față costului crescînd al răz
boiului din Vietnam și care urma 
să fie anulată la 1 iulie 1969. Tot
odată el a propus menținerea taxe
lor asupra vînzării de automobile și 
serviciilor telefonice, precum și o 
majorare a taxelor de asigurări so
ciale.

După crini menționează Buletinul 
de Știri al Casei Albe, cheltuielile 
militare
tantă rubrică a proiectului de buget 
— 81,5 miliarde dolari, din care 25,4 
miliarde urmează să fie destinate fi
nanțării trupelor americane aflate în 
Vietnam. Alocațiile militare marchea
ză o creștere cu 500 milioane față 
de anul fiscal în 
la 41 la sută din 
lor bugetare.

Totodată a fost 
economic în care Lyndon Johnson a 
trecut în revistă activitatea adminis
trației sale, menționînd problemele 
care vor rămîne în fața succesorului 
său, președintele ales Richard Ni
xon. Johnson a arătat, de asemenea, 
că Statele Unite susțin menținerea 
actualului preț al aurului de 35 de 
dolari uncia și că sînt dispuse să 
participe la acțiunile întreprinse în 
vederea întăririi sistemului monetar 
interoccidental.

PARIS. — Purtătorul de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Externe 
al Franței a anunțat vineri seara 
că guvernul francez a propus 
U.R.S.S., S.U.A. și Angliei ca re
prezentanții lor în Consiliul de 
Securitate „să se întrunească pen
tru a căuta, în legătură cu secreta
rul general al O.N.U., mijloacele 
prin care guvernele lor ar putea 
contribui la instaurarea unei păci 
juste și durabile în Orientul Mij
lociu, în special definind condițiile 
de aplicare a rezoluției din 22 no
iembrie 1967 pentru a ușura, în 
acest scop, viitoarele lucrări ale 
Consiliului de Securitate".

Purtătorul de cuvînt a adăugat 
că o asemenea acțiune „presupune 
evident negocieri și discuții prea
labile. Obiectul acestora trebuie 
să fie deschiderea căii spre o re
glementare la care se cuvine să fie 
asociate strîns părțile interesate".

reprezintă cea mai impor-

curs, ridicîndu-se 
totalul cheltuieli-

prezentat mesajul

TOKIO 17. Corespondentul Ager- 
pres, FI. Țuiu, transmite: Intr-o 
declarație dată publicității de 
partidul japonez Komeito, în aju
nul conferinței naționale ce va 
avea loc în zilele de 21 și 22 ia
nuarie Ia Tokio, se subliniază că 
tratatul de securitate japono-ame- 
rican trebuie să fie redus la o 
structură neesențială, înainte de 
a fi abolit, prin lichidarea bazelor 
americane de pe teritoriul Japo
niei.

Partidul Komeito se pronunță 
pentru stabilirea de relații diplo
matice între Japonia și R. P. Chi
neză și restabilirea drepturilor le
gitime ale R. P. Chineze în Orga
nizația Națiunilor Unite.

Senatul american a res
pins o propunere a vicepre
ședintelui Humphrey îndreP- 
tată împotriva practicii filibusterului, 
a discursurilor interminabile menite să 
împiedice punerea la vot a proiecte
lor de lege.

„SOI UZ-4“
și-a încheiat cu succes

programul.

9!SOI UZ-5“

își continuă zborul
Ieri la orele 9 și 53 

de minute, ora Mos
covei, după îndeplini
rea cu succes a pro
gramului de zbor, na
va „Soiuz—4", avînd 
la bord pe Vladimir 
Șatalov, Alexei Eli
seev și Evghenii Hru- 
nov, a aterizat într-o 
regiune dinainte stabi
lită, pe teritoriul U- 
niunii Sovietice, în 
Kazahstan, la 40 kilo
metri spre nord-vest 
de orașul Karaganda. 
Cosmonauții se simt 
bine.

înaintea coborîrii, e- 
chipajul a așezat apa
ratura științifică ex
perimentală și mate
rialele cinefotografice 
în aparatul de ateri
zare. Apoi, cosmonau
ta s-au legat de foto
lii. Comandantul na
vei a efectuat orienta
rea manuală, iar în 
momentul stabilit s-a 
trecut la executarea 
programului de cobo
rîre. In punctul cal
culat al orbitei a în
ceput să funcționeze 
motorul de frânare ca
re a redus viteza or
bitală. iar 
plasat

crearea stațiilor orbi
tale al căror prototip 
îl reprezintă cuplarea 
navelor „Soiuz—4“ și 
„Soiuz—5". Această
primă rîndunică, de
clara academicianul 
A. Berg. marchează în
ceputul creării unor 
stații cosmice orbita
le variate, de pe care 
oamenii vor putea stu
dia spațiul cosmic, vor 
putea întreprinde cer
cetări în domeniul as
tronomiei. fizicii soa
relui, oceanografiei, 
vor putea face obser
vații meteorologice, 
cercetări geologice. K. 
Kondratiev, specialist 
în domeniul fizicii at
mosferei, scrie că prin 
fotografierea Pămîntu- 
lui din Cosmos la a- 
numite intervale vor 
putea fi urmărite di
recția și viteza de de
plasare a uraganelor, 
schimbările interveni
te în suprafața 
lui de zăpadă 
rioada topirii 
lor, de mare
tanță pentru prognoza

stratu- 
în ve- 
zăpezi- 
impor-

inundațiilor. Cu aju
torul spectrelor dife
ritelor formații teres
tre. obținute în gama 
undelor ultraviolete, 
luminoase, infrarosii si 
a microundelor. vor 
putea fi studiate re
sursele naturale 
Pământului. Alți 
cialiști se opresc 
pra avantajelor 
ce decurg pentru un 
observator astronomic 
instalat pe o stație or
bitală, unde nu există 
atmosfera care defor
mează imaginile cor
purilor cerești.

Desigur nu toate 
perspectivele poten
țiale de folosire a 
stațiilor orbitale vot 
fi prevăzute în pre
zent. Dar fără îndo
ială ele se vor ivi în 
viitor, aducînd omeni
rii avantaje pe care 
nici nu și le poate 
imagina în prezent.

ale 
spe- 
asu- 
mari

Silviu PODINĂ j

Moscova, 17.
nava s-a 

pe traiectoria 
de coborîre. După o- 
prirea motorului de 
frînare, compartimen
tul orbital s-a des
prins de cabina în ca
re se aflau cosmonau
ta. S-a trecut la o 
coborîre dirijată în 
atmosferă.

„Soiuz—5", avînd la
1 bord pe Boris Volînov, 

țși continuă . zborul.
Vineri, pînă la ora 

18,30 (ora Moscovei), 
nava „Soiuz—5". la 
bordul căreia a rămas 
numai Boris Volînov, 
a efectuat 38 de rota
ții în jurul Pământu
lui.

Volînov a orientat 
nava cu ajutorul sis
temului manual de 
dirijare și, în cursul 
celei de-a 36-a rotații, 
a corectat orbita. Vo
lînov a trimis un re
portaj televizat din 
cabina cosmonautului 
și din compartimentul 
orbital.

Toate sistemele na
vei funcționează nor
mal. Cosmonautul 
simte admirabil.

Presa sovietică 
azi publică comentarii 
și declarații ale unor 
savanți și specialiști 
referitoare la pers
pectivele importante 
ce se deschid pentru 
numeroase discipline 
științifice o dată cu

Walsh, secretarul exe-WASHINGTON. A
cutiv al Administrației naționale pentru pro- * 
blemele aeronauticii și cercetarea spațiului ’ 
cosmic (N.A.S.A.), felicitind Uniunea Sovie- < 
tică, cu prilejul noii realizări, a relevat că < 
ea reprezintă „un interesant și important pas < 
înainte" în explorarea Cosmosului. «

Comentind joncțiunea pe orbită a celor < 
două nave cosmice sovietice, un purtător de 1 
cuvînt al N.A.S.A. a declarat : „Recenta per- 4 
i'ormanță sovietică demonstrează un înalt « 
grad de perfecționare și progres in domeniul « 
explorării spațiale". «

Pe de altă parte, cosmonautul american 1 
William Anders, care se află în prezent în
tr-o vizită în Mexic, a declarat la o confe
rință de presă că recenta realizare cosmică 
sovietică este demnă de admirație și a urat 
succes cosmonauților sovietici.

se

de

■t

sa

LONDRA. „Joncțiunea navelor cosmice so
vietice „Soiuz-4“ și „Soiuz-5“ plasează Uniu
nea Sovietică cu patru ani în avans față de 
Statele Unite ale Aniericii în domeniul teh
nicii de apropiere și cuplare a navelor spa
țiale orbitale", scria vineri în prima pagină 
a ziarului „Times" sir Bernard Lovell, direc
tor al Observatorului astronomic „Jodrell 
Bank".

BOCHUM. — Conducătorul Observatorului 
astronomic din Bochum (R. F. a Germaniei), 
G. Kaminsky, a declarat, referindu-se la 
joncțiunea navelor cosmice sovietice în spa
țiu, că această realizare constituie, împreună 
cu trecerea echipajelor de Ia o navă la alta, 
o experiență deosebit de importantă. Ea a 
demonstrat, în primul rînd, că Uniunea So
vietică poate să realizeze salvarea cosmonau- 
ților și, în al doilea rînd, că a fost elaborată 
metoda de creare a unor stații cosmice. 
„Noi, a continuat Kaminsky, considerăm că 
realizarea la care am asistat va intra în is
toria astronauticii ca începutul cuceririi eco
nomicoase a spațiului cosmic astfel îneît, cu 
cheltuieli minime, să poată fl obținut efectul 
cel mai mare".

în zilele noastre se afirmă tot mai 
larg ca o dominantă a vieții poli
tice internaționale dorința unanimă 
a popoarelor de a impune sprijini
rea unui curs spre destindere, în ve
derea stingerii focarelor de încor
dare, lichidării neîncrederii între țări 
și popoare, creării condițiilor pen
tru promovarea păcii și coope
rării internaționale. Interesele tutu
ror țărilor, tuturor popoarelor re
clamă să nu se permită tendințele 
promovate de cercurile imperialiste 
agresive — de reanimare a „răz
boiului rece", de recurgere la politica 
de forță, de amenințări militare și 
creștere a încordării, tendințe și ac
țiuni care conțin germenii unor mari 
riscuri și primejdii la adresa păcii.

In tot mai mare măsură își face 
loc convingerea că unica metodă de 
soluționare a litigiilor, a situațiilor 
conflictuale este aceea a tratative
lor, a reglementărilor politice, a cău
tărilor în vederea identificării posibi
lităților de înlăturare, pe cale pașnică, 
a fenomenelor negative care întunecă 
orizontul internațional. Politica im
perialismului, a cercurilor agresive, 
politica zăngănitului de arme, a creă
rii unei stări de nesiguranță și incer
titudine, a încercărilor de a provoca 
un regres în situația internațională, 
de a estompa și anihila pașii înainte 
făcuți pe calea spre destindere, stîr- 
nesc dezaprobarea și condamnarea 
generală din partea opiniei publice 
mondiale.

Sfidînd tocmai aceste cerințe ma
jore ale opiniei publice, cele două 
reuniuni ale N.A.T.O. — mai întîi la 
nivelul șefilor de state majore, iar 
apoi la nivelul miniștrilor apărării — 
care s-au desfășurat succesiv la 
Bruxelles miercuri și joi, se înscriu 
pe linia unor acțiuni negative, care 
contravin dezideratului unanim de 
destindere. In fața participanților 
la noua rundă de întîlniri a 
pactului nord-atlantîc a stat, po
trivit relatărilor oficiale, sarcina de 
a se pune de acord asupra angaja-

mentelor individuale ale țărilor mem
bre — cu excepția Franței, care s-a 
retras din toate organismele militare 
ale alianței atlantice — pentru ur
mătoarea perioadă de cinci ani 
1969—1973, angajamente cuprinse in
tr-un document global care a pri
mit numele semnificativ de „plan al 
forței".

Comunicatul final al reuniunilor de

aranjamentele militare comune, ce
rere la care aceștia au răspuns prin 
promisiuni verbale generale, mani- 
festîndu-se în același timp rezerve 
destul de serioase din partea repre
zentanților unor țări, cum ar fi Ca
nada, Olanda. Danemarca. Se pare 
însă că aceste promisiuni verbale nu 
au fost onorate de vreme ce, potrivit 
dezvăluirilor agențiilor de presă oc-

hotărît să recurgă pe lîngă metode de 
persuasiune, ca cele ale lui Lemnitzer 
și ale lui Nitze, și la gesturi demon
strative de forță. Este vorba de ma
nevrele militare aeropurtate Refor- 
ger-1 care se vor desfășura pe terito
riul R.F.G. cu participarea a peste 
12 000 de militari ai forțelor terestre, 
transportați pe calea aerului împreu
nă cu echipamentul necesar din

legere, colaborare. A ignora însă a- 
ceste cerințe înseamnă a te situa de-a 
curmezișul tendințelor de instaurare 
a unui climat al păcii și înțele
gerii, înseamnă a nesocoti impe
rativele majore ale vremurilor noa
stre. încă o dată se dovedește carac
terul agresiv al blocului N.A.T.O., se 
confirmă că însăși existența acestui 
bloc este un anacronism istoric, o 
nefastă moștenire a epocii „războiu
lui rece" pe care diriguitorii săi do
resc s-o reînvie.

Totodată, este evident că măsurile 
cu caracter militar hotărîte de că
peteniile N.A.T.O. au ca obiectiv nu 
numai o reafirmare a liniei „politi
cii de forță", ci urmăresc în același 
timp să revitalizeze acest pact mi
litar, să încerce să frîneze ten
dințele de ieșire de sub tutela 
partenerului american, într-un mo
ment în care se apropie cu pași re
pezi termenul — aprilie 1969 — cînd 
statele membre capătă libertatea de 
a hotărî dacă să particioe sau nu 
mai departe la activitatea pactu
lui.

Realitatea arată că nu permanenti
zarea blocurilor militare e-i depăși
rea lor, nu acțiunile de forță, ci re
nunțarea la asemenea gesturi răs
pund cerințelor însănătoșirii vieții 
internaționale, pot întruni adeziunea 
popoarelor. întărirea securității, nor
malizarea relațiilor dintre state 
presupun înlăturarea a tot ceea 
ce poate întreține încordarea in
ternațională, presupun respectarea 
normelor legalității internaționa
le, a principiilor independenței, 
suveranității și egalității în drep
turi a tuturor statelor, crearea 
condițiilor pentru înflorirea mate
rială șl spirituală a fiecărei națiuni. 
Aceasta corespunde cerințelor impe
rioase ale vieții contemporane, re
prezintă singura cale a destinderii 
și a păcii, a progresului popoarelor.

Romulus CAPLESCU
Roma, 17.

N. PUICEA

Partidul democrat-creștin

în fata unor clarificări
9

Viața politică italiană este do
minată, în acest sfîrșit de săptă
mână, de lucrările Consiliului 
Național al Partidului demo
crat-creștin, care au debutat 
ieri, la Roma. Evenimentul este 
urmărit cu interes de cercurile 
politice italiene, deoarece ur
mează a se discuta și aproba 
constituirea coaliției guverna
mentale de centru-stinga și a se 
dezbate probleme interne de 
partid, între care alegerea unui 
nou secretar național al P.D.C., 
In locul lui Mariano Rumor, care

> a devenit prim-ministru. Se
* prevede o vie confruntare de 
’ păreri între reprezentanții di- 
' feritelor curente din cadrul^ de- 
J mocrației creștine. Totodată, se

așteaptă ca în timpul discuțiilor
> Să ee precizeze acțiunile în ve-
* așa-numitei „reînnoiri de-
* mocratice* pe care Partidul de-
> mocrat-creștin își propune să o
> promovezs „pentru a răspunde
> exigențelor actuale ale țării".
> Poziție, „de pornire" a celor

mai multe curente din cadrul 
P.D.C. este caracterizată de exis
tenta unui consens general pri
vind oportunitatea îndreptării 
politicii democrat-creștine spre 
opțiuni și obiective mai clare, 
care să nu ocolească principa
lele probleme care frământă în 
prezent pături largi ale popu
lației. Dificultatea constă insă în 
stabilirea conținutului concret al 
noțiunii de „politică înnoitoare".

Știri de culise asupra înfrun
tărilor de poziții oferă temei 
unor observatori politici pentru 
a afirma că, în realitate, obiec
tivul principal nu ar fi atît ,,re- 
tușarea" unor aspecte ale politi
cii promovate de Partidul demo- 
crat-creștin, cit cucerirea de că
tre diferitele curente a unor po
ziții care să le permită organi
zarea și desfășurarea congresu
lui extraordinar în direcția dori
tă de ele.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București Piața „ScînteU". Tel. 17 60 10, 17 60 30.
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Cerința unanimă a popoarelor:

PROMOVAREA DESTINDERII,
MICȘORAREA ÎNCORDĂRII INTERNATIONALE
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la Bruxelles nu dă amănunte asupra 
celor hotărîte în legătură cu acest 
plan, în schimb vorbește de pro
iectele pentru crearea unei „flote in
tegrate" în Mediterana, care vine să 
se adauge flotei similare din Atlan
ticul de nord și care reprezintă o 
versiune modificată a discreditatei 
idei a „forțelor nucleare multilate
rale".

Se știe că în cursul reuniunilor din 
noiembrie trecut ale N.A.T.O., S.U.A. 
au cerut partenerilor lor sporirea 
substanțială a părții de contribuție la

cidentale, generalul Lemnitzer, co
mandantul suprem al forțelor 
N.A.T.O. din Europa, și Paul Nitze, 
ministrul adjunct al apărării S.U.A., 
„au criticat cu asprime unele din ță
rile europene ale N.A.T.O. pentru 
faptul de a nu-și fi respectat anga
jamentele" (U.P.I.) și le-au cerut încă 
o dată să pună la dispoziție trupe 
mai multe și cantități sporite de ar
mament.

Tocmai pentru a stimula probabil 
zelul redus al aliatilor lor, S.U.A. au

S.U.A. — o reeditare a operațiunii 
„Big lift" din 1963, care Ia vremea 
sa a provocat numeroase declarații 
și acțiuni de protest ale opiniei pu
blice, inclusiv într-o serie de țări 
europene membre ale N.A.T.O.

Este evident că asemenea acțiuni 
nu sînt de natură să contribuie la în
lăturarea surselor de neîncredere și 
tensiune între state. Cercurile cele 
mai agresive ale imperialismului ur
măresc să acopere cu uruitul tancu
rilor și al avioanelor glasul po
poarelor care cer destindere. înte-
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