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ÎNTREGUL POPOR ÎNTÎMPINĂ

ALEGERILE DE LA 2 MARTIE
irmare a politicii partidului
industrializare socialistă

uT MAI MULT
ȚEL LA TEMELIA
CONOMIEI NAȚIONALE

Privind albume cu fotografii ale scriitorilor, încercam împreună cu prietenii mei să ne imaginăm, servindu-ne de ele, viitoarele întruchipări. De multe ori, aflîndu-ne în preajma unor scriitori mai vîrstnici decît noi ne surprindeam cerce- tîndu-i atent și în- cercînd să ne recunoaștem în trecutul lor, în anii consumați. Dar să vedem cum se produce, în vremea noastră, implacabila rostogolire zodiacală de vîrste, să rostim cuvintele cele mai firești cu putinfă a- tunci cînd derulăm filmul cu fantaste pîlpîiri ale adolescenței noastre, ale tinereții și bărbăției noastre. Ne sînt familiare acele biografii ale unor înaintași avînd, aproape toate, aceeași curgere epică : un tînăr înzestrat care e ținut în loc, pe care rutina si conservatorismul îl lasă să îm- bătrînească. acceptat tardiv la masa vieții. Cei care au încercat să rupă cu toată violenta pe care o presupune un asemenea gest, zidul de indiferentă, de veștede conveniențe, au fost, de multe ori, strivit! modificați.Etica omului zilelor noastre e străină de ideea conflictului dintre generații. Penibila împărțire a indivizilor din societate în bătrîni și tineri jignește deopotrivă vîrsta părului alb și juventutea.Mai e oare nevoie I să spunem că dacă ■

e cineva în continuă adversitate cu bătri- netea apoi acest cineva nu e tînărul imberb ci chiar bă- trînul refuzîndu-sl crepusculul, arzînd de dorința de a-si continua viata cu luciditate și prospețime. Mai trebuie oare evocată tinerețea fierbinte a unor „bătrîni" șl urîta bătrînete a unor tineri ?Poporul nostru are. din vechimi, un nestrămutat respect pentru înțelepciunea bătrînilor și ar însemna să Ignorăm realitatea dacă nu ne-am aminti cu cît respect sînt ascultați în satele românești, bătrînii. Cum părăsesc el treptele pe care destinul i-a a- șezat ? Nu înfricoșați ci încălziți de presimțirea. în preajmă a zbaterii sînge- lui tînăr. Bătrînii nu fug. Bătrînii nu pleacă. Ei — ca în legende — se trag din cale cu voievodalul gest al viteazului care. po- zînd zugravului pentru un tablou cu ctitori, își împinge înainte. la vedere, coconii...Nu pot să nu amintesc că în lumea u- zinelor. ori a minelor. șeful de brigadă, ori meșterul, își privește calfele prin perspectiva duratei, ochiul lui își și vede ucenicii suiți pe scaunul cu cel mai înalt spătar al meseriei.Au trecut. de la tnstăpînlrea domniei socialismului. îndeajuns de multi ani pentru ea mecanis

mul acesta, al succesiunii să fi fost probat, verificat. In toate domeniile vieții în tara noastră, tinerii dețin cheile u- nor înalte responsabilități. Preluarea ștafetei nu presupune vreun ritual special, vreo oprire a ciclurilor mișcării, ea se face din mers, cu calm și cu firesc. E în firea lucrurilor ca viața să ne impună preluarea a tot ceea ce e prețios în creația celor de dinaintea noastră și, înainte de a ataca ceea ce considerăm depășit ori eronat, să judecăm cu maximă obiectivitate calitatea propriilor noastre Intervenții. De ce n-am recunoaște-o. e mult mai lesne să negi, să contești dar e ceva mai greu să îmbogățești viața cu ceva care e numai al tău.E prea sobră, prea încărcată de superioare tensiuni realitatea pe care o trăim, cu tensionate răspunderi pentru a nu ne impune detectarea tuturor mijloacelor care să ne ducă la o fertilă cunoaștere a izvoarelor noutății. Slujim socialismul și ne simțim, cu tot ce e mai bun în noi. ostași ai luptei partidului nostru comunist, mîndrie a poporului român, el care e cel mai elocvent exemplu de transfigurare a ideii de tinerețe fără bătrînete șl viată fără de moarte.
Ing. Ion MARINESCU

ministrul industriei metalurgice

Consecvența eu care partidul nqs- tru înfăptuiește politica de industrializare socialistă a țării, de dezvoltare armonioasă a tuturor ramurilor industriale își găsește reflectarea și în progresul susținut pe care l-a cunoscut și îl cunoaște în continuare, in actualul cincinal, industria metalurgică, în scopul de a asigura cerințele mereu crescînde de metal ale economiei naționale. în anii 1966—68 — perioadă deosebit de importantă pentru avintul întregii economii, pentru realizarea Directivelor Congresului al IX-lea al partidului — producția in
dustriei siderurgice a crescut într-un 
ritm mediu anual de 12,4 la sută, față 
de 12,3 la sută cît s-a stabilit prin 
planul cincinal pentru această etapă.Cît de mult a crescut în acești ani potențialul siderurgic al țării este demonstrat de faptul că în 1968‘pro
ducția de fontă a sporit cu 973 000 
tone față de realizările din 1965, cea 
de oțel cu 1144 000 tone, iar cea de 
laminate finite pline cu 1 046 000 tone. Anul trecut, producția de oțel pe locuitor — acest important barometru al potențialului economic al tării — a fost de circa 13,4 ori mai mare decît în 1938, România depășind în ultimii trei ani nivelurile de producție pe locuitor dintr-o serie de țări care pînă în anul 1965 erau înaintea noastră. Numai sporul de producție obținut în 1968, față de anul precedent, depășește la fontă de 4,1 ori și la oțel de 2,4 ori întreaga producție a anului 1938.Creșterea producției în industria siderurgică a fost obținută pe baza intrării în funcțiune a noi agregate, secții și uzine moderne, dar și prin utilizarea mai bună a capacităților de producție existente. în actualul 
cincinal s-au alocat ramurii noastre 
importante fonduri de investiții, caro 
reprezintă circa 11,3 la sută din tota
lul investițiilor pentru industrie. Se cuvine; subliniat că cel de-al treilea an al cincinalului a fost anul marilor intrări în funcțiune ; în 1968 au început să producă la Galați primul furnal de 1 700 mc, fabrica de aglomerare, oțelăria cu convertizoare cu oxigen, laminorul Slebing de 1150 mm, — prin aceasta reușindu-se ca, pornind de la minereu, să se realizeze aici întregul ciclu de fabricație a fontei, otelurilor și laminatelor, o- rașul de pe Dunăre fiind pe cale de a deveni cel mai mare centru siderurgic al țării. Tot anul trecut au intrat în producție laminorul bluming de 1 300 mm de la Hunedoara — care a eliminat strangularea existentă în procesul de fabricație între otelării și laminoarele de produse finite — laminorul de țevi de 6 toii de la uzina „Republica" din Capitală,_fabrica de electrozi de sudură de ' gătoria de bare de la Roșu" și altele.Ridicarea nivelului ducției, ca urmare a construirii și intrării în funcțiune a unor agregate moderne, a introducerii de noi tehnologii de lucru și a perfecționării proceselor tehnologice existente, a permis prelucrarea mai avansată a metalului. diversificarea continuă și îmbunătățirea calității produselor siderurgice, care satisfac într-o măsură tot mai mare exigențele mereu sporite ale beneficiarilor. S-au asimilat în fabricație noi mărci de oțeluri, diferite tipodimensiuni de laminate și țevi. O atenție deosebită s-a acordat creșterii producției de oteluri aliate, al cărei nivel a fost în 1968 cu peste 32 la sută mai mare față de realizările din 1965. precum și dezvoltării fabricației de laminate din asemenea oțeluri, care asigură o eficientă economică deosebit de favorabilă în utilizarea metalului.Este de relevat că unitățile din Industria metalurgică au depășit anul trecut prevederile planului cu peste 
260 milioane lei la producția globală.

cu - 245-. milioane lei te producția.. ' marfă vîndută și încasată și cu peste , 200 milioane Iei la beneficii. Au fost îndeplinite integral, de asemenea, sarcinile din planul de livrări la export. Inițiativa și perseverența cu care s-au examinat în uzinele și ’combinatele noastre posibilitățile de ,perfecționare a organizării producției ,și a muncii, de creștere a eficienței <activității economice, soluțiile și mă- *șurile valoroase aplicate în această ‘acțiune au contribuit nemijlocit la ,creșterea productivității muncii si <reducerea Cheltuielilor de producție. <Faptul că anul trecut productivita- <
tea muncii a crescut cu peste 30 la «
sută în comparație cu realizările <din 1965, că pe această bază s-a ob- 4ținut o bună parte din sporul pro- 4ducției globale a industriei meta- 4lurgice reflectă elocvent efortul ca- 4drelor de muncitori, ingineri și teh- ’nicieni din ramura noastră pentru ,fructificarea tot mai largă a rezer- <velor producției. De asemenea, dato- <rită măsurilor luate, consumul de <cocs a scăzut continuu, el situîn- <du-se în anul 1968 la 752 kg/tonă, ‘față de 823 kg/tonă cît s-a consumat , în 1965. <Sarcini deosebit de importante re- <vin industriei metalurgice în anul ’1969 — an hotărîtor pentru realizarea 4obiectivelor actualului plan cincinal. <Dezbaterile din colegiul ministerului, <cu directorii uzinelor, ca și în cele <din comitetele de direcție ale între- <prinderilor au arătat că aceste sar- «cini sînt realiste, pe deplin realiza- 4bile. Creșteri importante sînt prevă- <
zute la toți indicatorii fizici : cu <
408 000 tone față de realizările din J
1968 la fontă, cu 757 000 tone la oțel, <
cu 400 000 la laminate finite pline. <Cea mai mare parte a acestor spo- <ruri se bazează pe secții și capaci- 4
(Continuare în pag. a V-a)
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exponenți ai
colectivității
Există un numitor comun al 

miilor 
în prezent de la un capăt la 
altul al tării, pentru desemna
rea candidatilor Frontului U- 
nitătii Socialiste în alegerile de 
la 2 Martie: sentimentul tonic 
al oamenilor muncii că parti
cipă la una dintre cele mai pu
ternice afirmări a drepturilor 
lor fundamentale. garantate 
prin constituția tării, drepturi 
ce reprezintă o strălucită în
truchipare a conceptului de pu
tere a poporului, de democra
ție reală și profundă.

In această atmosferă, specifică societății românești în e- 
tapa actuală de desăvîrșire a 
construcției socialiste. însuși ac
tul propunerii candidaturilor 
pentru Marea Adunare Națio
nală și pentru consiliile populare capătă semnificația deose
bită a unei înalte investituri 
sociale : candidatii Frontului U- 
nității Socialiste sînt reprezen
tanți de frunte ai clasei mun
citoare, țărănimii, intelectuali
tății, oameni care s-au evi-

de întruniri care au loc dențiat prin destoinicia șl con
știința lor civică în activitatea 
profesională și pe tărîm ob
ștesc, devotați trup și suflet in
tereselor fundamentale ale po
porului, înaltelor idealuri de 
dreptate și echitate, de progres 
și bunăstare, de dezvoltare ne
stingherită a personalității u- 

-mane, de continuă înflorire a 
patriei socialiste. promovate 
neabătut de Partidul Comunist 
Român.

...Pe sudorul MIHAI ROGOZ 
îl cunosc multi membri ai colec
tivului Uzinei de autocamioane 
din Brașov. Si nu întîmplător I 
Despre cîteva dintre trăsăturile 
ce alcătuiesc profilul moral al 
acestui om inimos, care tră
iește cu intensitate marile si 
micile probleme ale întreprin
derii unde lucrează, care vă
dește un acut simt al răspun-

Nicolae MOCANU 
Nicolae MUNTEANU 
Alexandru MUREȘAN

(Continuare în pag. a Il-a)

la Buzău, tră- uzina „Otelultehnic al pro-

De la o vreme, nu mai îndrăznesc să fiu bolnav. Imediat ce mă vede, doctorul, în loc să discute ce mă doare pe mine, atacă viguros problemele ce-1 dor pe el :— Lucrezi în presă, nu ? Ce aveți, domnule, cu noi ? Toată ziua scrieți despre medici abuzivi!In cursul unui reportaj din satul Ceacu, o foarte tînără pediatră mi-a spus, cu fulgere în ochi:— Eu aici, trebuie să mă străduiesc cu mame care nu se pricep încă să-și îngrijească științific sugarii. Trebuie să le conving. Trebuie să am prestigiu fața lor. Credeți-mă, toată antipatia față de bucari și de negiijenți, de doctorii care nu să-și facă meseria, dacă se scrie mereu oameni care ne compromit profesia, o să ajungem pînă la urmă să fim asimilați, în ochii cetățeanului, cu cei care fură la gramaj.Titlul adevărat al acestui articol ar fi trebuit să fie 
„prestigiul social al medi
cului". Ar fi sunat poate mai didactic — dar fapt e că trebuie spuse cîteva cuvinte hotărîte în favoarea stimei ce se cuvine să-1 înconjoare pe medic, trebuie să-i plătim un tribut moral de recunoștință din

în am ciu-Dar de

partea laicilor, a celor situați în afara meseriei.Oricît de interesați ar fi medicii în menținerea prestigiului lor, încă și mai interesați sîntem noi, toți ceilalți care, bolnavi sau sănătoși, avem de-a face cu doctorul, direct sau prin intermediul familiei și tova-

în două grupe. Unora 11 s-au administrat somnifere adevărate. Celorlalți li s-au dat „placebo", false doctorii, să zicem niște pastile de făină, prezentate în ambalajul unui somnifer veritabil.Prestigiul „hapului" și al medicului : peste 60 la sută

ALE SOCIALISMULUI

f

Citiți reportajul în pag. a lll-a

DIN CRONICA MARILOR REALIZĂRI

SATUL ROMÂNESC ÎN CASĂ NOUĂ

Cadrul principial
al politicii de cooperare

a țării noastreDezvoltarea continuă a forțelor de producție, creșterea nivelului tehnic mondial, complexitatea producției, în condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, reclamă în mod imperios desfășurarea unui circuit economic internațional din ce în ce mal viu și mai intens în cadrul căruia fiecare țară, mare sau mică, are 
de primit și de dat. Colaborarea șl 
cooperarea economică, tehnico-știin-

tratamentele fizice și chimice se dovedesc neputincioase. Noi admitem că un om se poate îmbolnăvi fizic în urma unei lovituri sufletești dar mai greu ne vine să credem că și vindecarea se poate obține u- neori pe cale psihică. Prestigiul și personalitatea me-

Doetore
Via-ma bine!

alcoolul sau cu tutunul — mai ales acolo unde e necesar un efort de voință, puterea de convingere si prestigiul medicului pot fi un aliat impozant. Nu mai vorbim de cazurile complicate. mai ales de oameni care au obiceiul să alerge de la medic la medic și să pună în evidentă rile dintre ce i-a dat unul și ce i-a dat celălalt. Incazuri, medicul de valoare se simte îndemnat de pacient să-și legii, dar facă. Dacă artă să-și

deosebi- recoman- recoman- asemeneadezaprobe se ferește un creator uneori nevoiacos-o de

rășilor de muncă. Căci, în 
această meserie, prestigiul 
nu e numai o noțiune mo
rală, ci o forță de prim 
rang a vindecării, adesea 
chiar o condiție.Experiențe extrem de precise demonstrează — spre uimirea noastră — cît de complexe sînt căile de influențare a organismului omenesc. Au existat spitale în care bolnavii de insomnie au fost împărțit)

din acești oameni care nu putuseră dormi înainte au tras un somn bun și s-au declarat mulțumiți. Cineva care avea grave crize nervoase — în ciuda unor masive cantități de medicamente, care ar fi liniștit un taur — a pornit-o pe drumul vindecării după patru zile de convorbire cu un psihiatru din Timișoara. Metoda — psihoterapia — reușește adesea acolo unde

dicului sînt în asemenea cazuri o condiție absolută.Firește, medicina e departe de a se rezuma la a- ceastă „magie". Există împrejurări cînd nici un soi de „magnetism personal" al medicului nu poate ține loc de medicament și de o bună organizare . sanitară.E fapt însă că, pînă și pentru cele mai simple sfaturi — ce să mănînci, ce să nu mănînci. cum stal cu

simtesmulgă părul din cap. vede cît de contradic- sînt părerile criticilor — si e vorba de o lucrareoarecare, nu de viata si sănătatea lui — cu atît mal mult contrazicerile, dispu- tele si chiar epitetele reciproce ale profesioniștilor în fata laicului au un efect negativ greu de măsurat.— Pînă aici lucrurile sînt simple, le-am sous diferiti- Ior medici cu care m-am consultat în elaborarea a- cestui articol. Să zicem că un om din afara meseriei voastre scrie un articol în
Sergiu FARCAȘAN

(Continuare în pag. a IV-a)

țifică și culturală au de jucat de 
aceea un rol tot mai important în 
viața economică și socială a statelor, 
pot constitui o importantă pîrghie 
a progresului.Firește, dezvoltarea economică a unei țări, micșorarea decalajului față de țări care datorită unor condiții istorice mai favorabile se află într-un stadiu mal avansat economicește depind în primul rînd de folosirea resurselor naturale, materiale și umane ale acelei țări. In condițiile țărilor socialiste, folosirea intensă a a- cestor resurse, maxima mobilizare de către partidul comunist, ca forță conducătoare a întregii societăți, a eforturilor și capacităților creatoare ale națiunii respective, reprezintă factorul fundamental în construcția socialistă. O importanță deosebită are în această privință industrializarea ca modalitate esențială de asigurare a unui curs ascendent și armonios al întregii economii.Totodată, schimburile economice dintre țări, cooperarea multilaterală în industrie, în știință, tehnologie și în alte ramuri de activitate contribuie Ia o mai bună valorificare a potențialului fiecărei țări, la accelerarea creșterii și diversificării economiilor naționale. De aici, necesitatea de a conjuga eforturile pentru dezvoltarea economică cu avantajele ce decurg din amplificarea colaborării și cooperării internaționale. O expresie concludentă a intensificării colaborării economice — ca tendință majoră a vieții internaționale actuale — o constituie dinamica comerțului internațional, care arată că, în decurs de 15 ani (1953—1967), valoarea exportului mondial s-a triplat !In lărgirea colaborării și cooperării economice cu alte țări — pe baza principiilor suveranității naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc — poporul nostru vede un factor deosebit de important al dezvoltării continue, în ritm înalt, a economiei naționale. „Aplicînd cu 

consecvență o politică de dez
voltare complexă și în ritmuri 
susținute a economiei naționale, de 
sporire a eficientei în toate domenii
le producției materiale, partidul și 
guvernul — a declarat tovarășul Nicolae Ceaușescu în raportul la Conferința Națională a P.C.R. — acordă 
® atenție deosebită cooperării eco-

nomlce, tehnico-științifice șl culturale 
cu toate țările, fructificării participă
rii active a României la 
internațională a muncii".Progresul economic a tre, ca rezultat al zării socialiste, al mc griculturii și altor sec c premise favorabile pen pare tot m>ai intensă k nomic internațional, în strucției socialiste, al j rității popoarelor.In ansamblul legătu externe ale României, r~ dețin relațiile de co' rile socialiste. Parte 1 
ternului mondial 
promovează cu 
tută orientarea

diviziunea

aii.

so 
con ________ . SJ. 

schimburilor econon 
rării multilaterale ci 
cialiste frățești. Cola 
jutorarea tovărășeas 
cialiste reprezintă o 
tivă. care decurge d 
orîndnire, de ideolo 
țeluri ce leagă 
țări, din caracterul 
nomiei în flecare di 
internaționalist cari 
carea fiecărei țări 
velul celor mai avi-., 
tuturor spre stadii 
dezvoltare economii 
laborarea țărilor sc 
pornit de la stadii 
conomică foarte vi 
de a contribui la e 
relativ scurt a nive 
tare, de a îmbina I 
interesele fiecărei 
tuturor. Spre deos din sînt vire slabi

J

■i' 
}

fi T;

Sfiilumea capit; is proprii tenc'.i:: și dominații r de către c
laborarea dintre 
— state independe 
gale în drepturi 
contribuie la dezr 
și progresul tutur <■?: 
și, prin aceasta, la 
coeziunii întreguh 
socialist, a forțelo

l’r

-W'..........K’Ă
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ÎNTRUNIRI ELECTORALE PENTRU
DESEMNAREA CANDIDAȚILOR

FROhlTUlB UNITĂȚII SOCIALISTE

In Marea A dunăre Na țională
In cele sase zile de cînd se desfășoară întrunirile electorale, oamenii muncii au desemnat 430 din cei 465 candidați pentru forul suprem al țării — Marea Adunare Națională. în 30 de județe aii fost desemnați candidații pentru M.A.N. în toate circumscripțiile electorale. Printre cei desemnați se află oameni ai muncii, români și din rîndul naționalităților conlocuitoare, din toate sectoarele de activitate, fruntași ai vieții politice, sociale, culturale, oameni cunoscuți pentru activitatea pe care o depun în producție și pe tărîm obștesc, hotărîți să-și pună întreaga lor capacitate de muncă în slujba progresului general al societății noastre socialiste.în adunările care au avut loc sîm- bătă au fost desemnați drept candidați ai Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de deputațl în Marea Adunare Națională în:
JUDETUI, BACĂU : Nicolae Morarii, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei metalurgice și construcțiilor de mașini, în circumscripția electorală nr. 15-Comănești ; Ion Ichim, prim- secretar al comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean, în circumscripția electorală nr. 11-Tg. Ocna.
JUDEȚUL BIHOR : Iosif Ladîslau 

Papp, episcop al Episcopiei reformate din Oradea, în circumscripția electorală nr. 9-Tileagd ; Viorica Luțaș, secretară a Comitetului județean U.T.C.-Bihor, în circumscripția electorală nr. 10-Ceica ; Victor Bolo.lan, prim-secretar al comitetului județean

de partid, președintele consiliului popular județean. în circumscripția electorală nr. 4-Biharia.
JUDEȚUL BOTOȘANI : Vasile Potop, membru al C.C. al P.C.R., în circumscripția electorală nr. 1 — Botoșani ; Octavian Cratchi, prim- vicepreședintele consiliului popular județean, în circumscripția electorală nr. 9 — Vorona.
JUDEȚUL BRAȘOV : Emit Oniga, directorul general al uzinelor „Tractorul", în circumscripția electorală nr. 9 Codlea.
JUDEȚUL BUZĂU: Constanța 

Niculaie, inginer agronom la C.A.P.- Rușețu, în circumscripția electorală nr. 6 — Pogoanele ; Ion Brăduț Co- valiu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, în circumscripția electorală nr. 4 Boldu.
JUDEȚUL CLUJ : Prof. dr. docent 

Ștefan Pascu, membru corespondent al Academiei, rectorul Universității „Babeș-Bolyai" — Cluj, în circumscripția electorală nr. 15 — Apahida; 
Aurelia Dănilă, președinta comitetului județean al femeilor. în circumscripția electorală nr. 13 — Mociu.

JUDEȚUL GALAȚI : George Chî- 
riță, prim-secretar al Comitetului municipal de partid — Galați, președintele consiliului popular municipal, în circumscripția electorală nr. 4 — Galați-vest ; Paraschiv Be- nescu, președintele consiliului județean al sindicatelor, în circumscripția electorală nr. 12 — Corod.

JUDEȚUL ILFOV : Acad. Andrei Oțetea, directorul Institutului de is

torie „Nicolae Iorga" al Academiei, în circumscripția electorală nr. 17 — Mihăilești ; Elena Grigoriu, președinta comitetului județean al femeilor, în circumscripția electorală nr. 8 — Hotarele ; Maria. Postelnicii, tehnician la ferma de sere „30 Decembrie", în circumscripția electorală nr. 18 — Adunații-Copăceni.
JUDEȚUL MARAMUREȘ : Iuliu Fejeș, membru al C.C. al U.T.C., în circumscripția electorală nr. 5-Tirgu Lăpuș.
JUDEȚUL NEAMȚ: Acad. Ștefan 

Milcu, vicepreședinte al Academiei, directorul Institutului de endocrinologie „C. I. Parhon", în circumscripția electorală nr. 2-Roman.
JUDEȚUL PRAHOVA : Suzana 

Gâdea, membru al Consiliului de Stat, președinta Consiliului Național al Femeilor, în circumscripția electorală nr. 7, Poenarii-Burchii : 
Gheorghe Alecu, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Ploiești, președintele consiliului popular municipal. în circumscripția electorală nr. 5-Ploiești-vest.

JUDEȚUL TULCEA î Ion Dănilă, președintele C.A.P.-Isaccea în circumscripția electorală nr. 3-Isaccea.
JUDEȚUL VASLUI : Constantin 

Horobeț, prim-secretar a! Comitetului județean U.T.C., în circumscripția electorală nr 5-Costești ; Emilia Ilacîu, director adjunct al Liceului din Negrești, în circumscripția electorală nr 3-Negreșli. (Agerpres)

In întreaga țară continuă să se desfășoare adunările cetățenești, în cadrul cărora sînt desemnați candi- dații Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de la 2 martie. Sînt propuși candidați din rîndul tuturor păturilor populației — muncitori, țărani cooperatori, care s-au dăruit cu abnegație muncii profesionale și activității obștești, oameni de cultură și artă, cercetători, ingineri, medici și profesori, militari, gospodine, pensionari, tineri și vîrstnici, oameni ai muncii din rîndul naționalităților conlocuitoare, care și-au împletit talentul și forța creatoare cu munca avîhtată a întregului popor pentru dezvoltarea patriei socialiste, pentru înflorirea continuă a economiei si culturii, pentru ridicarea nivelului de trai al poporului. *Desfășurate sub semnul unității indestructibile a întregului ponor în jurul partidului, adunările pentru desemnarea candidaților Frontului Unității Socialiste în alegerile pentru CONSILIILE POPULARE JU
DEȚENE au . reunit un impresionant număr de cetățeni de la orașe și sate. în adunări s-au evidențiat marile succese dobîndite pe
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Vrednici exponenți ai colectivității
derli pentru tot ce îl înconjoară, 
au vorbit pe larg tovarăși de-ai 
săi de muncă, precum turnătorul 
Ion Bălărău sau inginerul Nicolae 
ZSldi, la adunarea electorală în 
cadrul căreia a fost propus candi
dat al Frontului Unității Socialiste 
pentru Marea Adunare Națională.

A fost caracterizat în primul rînd 
ca un comunist înflăcărat, gata să 
ia pieptiș greutățile pretutindeni 
unde se ivesc. Il găsești unde este 
nevoie mai mare. In această pri
vință s-a amintit un fapt revelator.

Prin 1966, una din problemele 
cele mai stringente care se ridicau 
la turnătoria de fontă era montarea 
unei noi linii tehnologice pentru 
turnarea arborilor cotiti. Vechea linie nu numai că avea o produc
tivitate scăzută, fapt pentru care 
o parte din arbori începuseră să se 
importe, dar însăși tehnologia apli
cată avea efecte negative asupra 
sănătății muncitorilor. Noua linie 
trebuia montată pe un loc unde 
se găseau amplasate o serie de 
instalații șl utilaje vechi, printre 
care două cubilouri de mare capa
citate care trebuiau demolate. O- 
perația de demolare era deosebit 
de grea, dat fiind că înălțimea ve
chilor instalații atingea 35 metri. 
Ele trebuia-u tăiate bucată cu bu
cată prin sudură. Constructorii ^că
rora le revenea această sarcină se 
codeau. Văzînd situația, după ce 
s-a consultat cu cîtiva muncitori 
din secție, Mihaî Rogoz a hotărît să execute împreună cu tovarășii 
săi lucrarea respectivă. Riscul nu 
era mic. Să lucrezi atîrnat la 35 ‘ 
metri înălțime, într-un frig straș
nic, era un act de mare curaj. O- 
perația a fost dusă la îndeplinire 
într-un termen record. Lucrările 
de montare a noii linii au început 
mal devreme. Prin intrarea ei 'in 
funcțiune s-a rezolvat una din ma
rile probleme ale turnătoriei de 
fontă ale uzinei.

Dar Mihai Rogoz nu e numai un 
meseriaș priceput, cu un dezvoltat 
simt al răspunderii, ci și un bun 
organizator al energiilor colective. 
Ales de cîtiva ani cu regularitate 
în fruntea comitetului de partid de 
la turnătoria de fontă, secretarul 
Mihai Rogoz a dovedit remarcabile 
calități de conducător, un 
zont politic și economic, 
nată receptivitate fată de 
țările noului.

„Un om ca Rogoz - din junii său 
picior in ziua de azi și 
în ziua de mîine".

Semnificativ portret I Tn lapida- .........  ’ mult decît 
o individualitate umană : o factură 
sufletească nouă, generată de cli
matul moral al societății noastre.

Și mai semnificativ apare faptul 
că un asemenea om candidează în- 
tr-o circumscripție electorală care, 
prin ea însăși, reprezintă noul: 
cartierul brașovean „Steagul Roșu", 
cea mai tînără și mai modernă 
parte a orașului. în ale cărui mii de apartamente spațioase și confor
tabile locuiește o bună parte din 
populația muncitoare a acestui im
portant centru economic al țării.

...La adunarea electorală în care 
a fost promisă — tot pentru. Marea 
Adunare Națională — candidatura profesoarei ANA MELENCU. de la 
liceul din Novaci, județul Gorj, au 
luat cuvîntul nu mai puțin de 13 
tovarăși, oameni de felurite profe
sii, din diferite generații. Din emo
ționantele cuvinte rostite de vorbi
torii care au susținut candidatura 
se degaja dragostea, si simpatia de 
care profesoara se bucură nu nu
mai în această străveche așezare 
gorjană. ci și în comunele înveci
nate. unde i s-a. dus vestea pentru 
calitățile de talentat educator.

Născută intr-o familie de țărani 
din comuna Alimpești, tot de prin 
părțile Gorjului, Ana Melencu a

terminat facultatea de matematică 
și fizică la Timișoara în anul 1957. 
Fruntașă la învățătură, s-ar fi 'pu
tut prevala de rezultatele obținute 
ca să urmărească un post într-un 
oraș mare, cu un grad mai înalt de 
confort și civilizație decît Novacii, 
ridicat abia in ultimii ani la rangul 
de localitate urbană. Dar convin
gerea profundă că reala ei menire 
constă in instruirea și formarea ti
nerei generații de pe meleagurile 
natale a adus-o aici.

Mulți dintre elevii ei — astăzi 
profesori, ingineri sau medici — 
îi sînt recunoscători pentru fru
moasele povețe, pentru cunoștințe
le bogate împărtășite cu generozi
tate de acest pedagog desăvîrșit 
care este profesoara lor. Mamă a 
trei copii, modești și sîrguincioși ca 
și ea. Ana Melencu socoate că, de fapt, are mai mulți : cei 30 elevi 
din clasa a 9-a B, cărora le este 
dirigintă, se bucură la rîndul lor 
de dragostea ei maternă.

Participantă activă la populari
zarea și traducerea în viață a po
liticii partidului, Ana Melencu de
pune multă rîvnă și in munca cul- 
tural-educativă, mai ales în rîn- 
dwrile tineretului.

La Novaci, noua arhitectură a 
clădirilor ce se ridică în prezent 
tinde să impună nu numai un nou 
profil urbanistic-edilitar. dar și o 
nouă configurație spirituală, noi 
cerințe ale minții și sufletului; pro- 
punînd-o pe profesoara Ana Melen
cu. novăcenti dau glas acestor as
pirații, consonante cu treptele pe 
care le urcă avîntat așezarea lor, 
întregul județ.

...In ultimii ani, tot mai des este 
amintit cu diferite ocazii numele 
cooperativei agricole din Așchileul 
Mic, județul Cluj, și al președin
telui ei, ȘTEFAN MATEI. Cei ce 
nu cunosc condițiile în care își des
fășoară activitatea țăranii coopera
tori din această parte a țării vor 
Spune de bună seamă că 2 200 kg 
grîu la hectar, aproape 3 000 kg po-

rumb sau 2100 litri lapte de fie
care vacă sînt producții la 
indemîna oricui în condițiile a- 
griculturii cooperatiste. Cei ce știu 
insă că aproape întregul teren este 
deluros și sărac, că înainte vreme 
nu se culegea nici jumătate din 
ceea ce se obține acum vor aprecia 
de bună seamă că aici e vorba de 
pricepere și chibzuință, de o con
ducere care știe să orienteze pro
ducția- înspre: acele ramuri unde 
se 'pot obține rezultatele cele mai 
bune. Președintele, inginerul agro
nom, consiliul de conducere, îm
preună cu toți țăranii cooperatori, 
nu așteaptă să le vină totul de-a 
gata ; ei se zbat pentru obținerea 
de recolte cit mai bune, pentru 
creșterea averii obștești, a bună
stării cooperatorilor.

Despre calitățile de harnic gos
podar ale lui Ștefan Matei, despre 
marele lui devotament față de in
teresele colectivității s-a vorbit 
amplu la adunarea în care pre
ședintele a fost propus candidat de 
deputat în consiliul popular jude
țean.

— Tovarășul Ștefan Matei nu nu
mai că duce din plin grijile coope
rativei agricole, dar participă ac
tiv la tot ce se înfăptuiește în co
mună — a susținut Traian Ciurdar, 
primarul comunei. Cine nu știe că' 
el a fost primul care a pus umă
rul la construcția Căminului cultu
ral, la ridicarea localului coopera
tivei, că e totdeauna în primele 
rînduri la. amenajarea drumurilor, 
la înfrumusețarea comunei, la or
ganizarea activității cultural-artis- 
iice ? El știe însă nu numai să 
realizeze cu mîinile lui, dar 
însuflețească pe ceilalți, să 
zească pasiunea muncii în 
obștei.

Portretul acesta de bun r . 
dar, de om cu inițiativă, poate fi 
subscris din toată inima de toți 
cei care au avut prilejul să-l cu
noască pe inimosul președinte din 
Așchileul Mic...

și să-i ie tre- 
folosul

gospo-

plan local în opera de dezvoltare a tuturor județelor, sub aspect economic, social, cultural, în cadrul planului general de construcție socialistă a României. Ei au susținut cu căldură pe candidații propuși, convinși că aceștia își vor pune întreaga pricepere .în slujba rezolvării problemelor locale.Petroliștii din Țicleni au desemnat aă candideze în circumscripția județeană nr. 31 pe inginerul Alexandrii Ciorăscu, directorul Trustului de extracție Tg. Jiu. militant neobosit pentru promovarea tehnologiei avansate în producție și un bun organizator și inițiator al activității obștești. Rectorul Institutului de teatru din Tg. Mureș, Szabo La,jos, a dovedit, în cele trei legislaturi anterioare în care a fost ales, că este și un bun gospodar. De aceea candidatura lui în circumscripția electorală județeană nr. 4 Tg. Mureș a fost sprijinită cu multă însuflețire și pentru a patra oară.Sprijinind candidatura învățătoarei 
Ileana Colceru, de la școala generală din comuna Voslobeni, în circumscripția județeană nr. 168. județul Harghita, cetățenii au evidențiat meritul candidatei în ce privește activitatea instructivă pe care o duce în școală, precum și neobosita muncă obștească, culturală, desfășurată în circumscripție.Cu aceeași căldură au fost sprijinite și candidaturile muncitoarei Mița Iancu,. de Ia Fabrica de confecții din Brăila. în circumscripția elec; torală județeană nr. 23, a inginerului 
Sțelian Popescu, directorul Trustului de construcții locale Deva. în circumscripția electorală județeană nr. 71 Petroșani, a lui Marin Moraru, secretarul Comitetului de partid și primarul comunei Buftea, în circumscripția electorală județeană nr. 14 Buftea, a redactorului șef al revistei băcăoane de cultură „Ateneu", poetul 
Radu Cîrnecî, în circumscripția județeană nr. 78 Blăgești.

★Miile de cetățeni care au luat cu-. vîntul în adunările pentru propunerea candidaților Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de deputat! în CONSILIILE POPULARE 
MUNICIPALE au subliniat adîncirea caracterului democratic al activității de stat, prin creșterea autonomiei si autorității consiliilor populare, prin întărirea răspunderii, sub toate aspectele. a comitetelor executive.Vorbitorii au salutat înființarea municipiilor, apreciind că prin a- ceastă măsură se creează ample posibilități de afirmare a consiliilor populare ale marilor orașe ale țării. Mulți participant! au arătat că noul cadru delimitează mai precis atribuțiile consiliilor populare în rezolvarea diverselor probleme care, în mod firesc, revin municipiilor. Prin stabilirea diferențierilor în determinarea competenței consiliilor municipale, deputății, comitetele executive, sprijiniți de alegători, au capacitatea deplină de a veghea șî a conduce corespunzător activitatea economică, social-culturală și edilitar-gospodă- rească din sfera lor de cuprindere, tn cele 47 de municipii, printre cei ce au fost propuși în ultimele zile drept candidați ai Frontului Unității Socialiste se numără și inginerul Gheorghe Bezdadea. directorul Fabricii de conductori electrici din Tg. Mureș. Despre el s-a spus în adunare că a adus o contribuție valoroasă Ia îmbunătățirea transportului în comun, la înfrumusețarea municipiului, la ridicarea valorii bazelor de agrement din împrejurimi, precum ?i la alte activități gospodărești. Susți- nînd candidatura inginerului Aurel Bogdan, secretar al Comitetului municipal Tr. Severin al P.C.R., în cir

cumscripția electorală municipală numărul 92, numeroși participant la adunare au reliefat calitățile acestuia de bun organizator, verificate încă în cursul activității sale ca director al șantierului naval din localitate. Compozitorul Cornel Țăranii, secretar al Filarmonicii clujene, cunoscut și apreciat pentru creația sa artistică, dar șl pentru contribuția adusă la rezolvarea unor probleme de ordin cetățenesc, a fost propus candidat în circumscripția electorală municipală nr. 61 din Cluj.
★Adunările pentru desemnarea candidaților Frontului Unității Socialiste în alegerile de deputațl pentru CON

SILIILE POPULARE ORĂȘENEȘTI au constituit un prilej de trecere în revistă a succeselor dobîndite pînă acum in acțiunea de bună gospodărire șl înfrumusețare a acestor localități, de creștere a potențialului lor economic.Pe listele de candidați în circumscripțiile electorale orășenești figurează, printre miile de muncitori și intelectuali, femei, tineri și vîrstnici, gospodina Elisabefa Szacsko din Lupeni care, dovedind mult spirit de inițiativă în înfrumusețarea cartierului, și-a cîștigat simpatia și aprecierea locuitorilor din circumscripția electorală nr. 10 a orașului. Aceștia i-au susținut candidatura în alegerile de la 2 martie. Apreciată pentru modul exemplar în care muncește la locul său de producție, pentru activitatea depusă în domeniul înfrumusețării orașului, 
Fekete Maria a fost propusă candidată în circumscripția electorală orășenească nr. 3 Alba Iulia. Pensionarul Hie Pop, stimat de cetățeni pentru contribuția adusă la realizarea unor construcții edilitar-gospodă- rești prin muncă patriotică, a fost propus candidat în circumscripția electorală orășenească nr. 25 Cehu' Silvaniei.

★în cadrul miilor de adunări pentru desemnarea candidaților Frontului Unității Socialiste în alegerile de deputați pentru CONSILIILE 
POPULARE COMUNALE, numeroși ■ cetățeni care au luat cuvîntul au subliniat rolul de mare importanță pe care îl au aceste organe, cărora prin noua lege de organizare și funcționare a consiliilor populare, votată anul trecut, li s-a creat un larg cadru de activitate pentru dezvoltarea localităților rurale.Printre zecile de mii de candidați propuși în adunări, se află și 
Anghel Barbulescu. președintele C.A.P. Mușetești, județul Gorj, care, timp de 15 ani, de cînd ocupă funcții legislative eligibile, s-a dovedit un bun gospodar și organizator al activității obștești. Priceput organizator în producție și în treburile gospodărești ale comunei, Nicolae Betea, maistru miner la Teliuc. a fost propus candidat în circumscripția electorală comunală nr. 4 Teliuc. Cu aceeași căldură au fost susținuți si candidații Ana Laza, primar al comunei Cristiorul de Jos, Ileana 

. Cristea, membră a Cooperativei a- gricole de producție Mădăraș. județul Bihor, precum și ceilalți candidați.Adunările pentru propunerile de candidați ăi Frontului Unității Socialiste în alegerile de deputați pentru consiliile populare continuă în întreaga țară.
★în vederea alegerilor de la 2 martie, în aceste zile a început și înscrierea în listele electorale. Pînă sîm- bătă 18 Ianuarie au fost înscriși în liste circa 4 milioane de cetățeni cu drept de vot. Consiliile populare au luat măsuri pentru continuarea acestei acțiuni, precum și alte măsuri pentru buna desfășurare a apropiatelor alegeri.
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FAPTUL
DIVERS
42 fotografiiAnimafia cotidiană a Spitalului de urgență din Capitală a 
făcut loc zilele trecute unei alte 
animații, puțin obișnuite. A- 
proape întregul personal sanitar 
de aici și-a dat întîlnire în amfi
teatrul spitalului, bogat împo
dobit, pentru a sărbători împre
ună 42 de colegi, care își ani
versau douăzeci de ani de muncă 
neîntreruptă. Au fost desigur 
momente emoționante, dar cel 
mai emoționant dintre ele a 
fost acela al expunerii chipu
rilor tuturor celor sărbătoriți pe 
un imens panou. 42 fotografii! 
840 de ani închinați cu abnega
ție șl devoțiune nobilei misiuni de medic I

Îngăduință 
suspectăS-a mai scris că la hotelul „Argeș" din Pitești unele camere sînt ocupate de mandatari ai restaurantului „Turist", iar cetățenii în tranzit nu au unde locui. A trecut de atunci multă vreme fără să se ia măsuri. Recent, am aflat că respectivii mandatari (Mircea Pa- naitescu și Gheorghe Constantin — ultimul cu locuința în Pitești). împreună cu persoane de un profil moral dubios, se dedau în incinta hotelului la adevărate orgii. în plus, mandatarii nu și-au plătit pe multe luni chiria (datorau hotelului circa 3 500 lei). Ni s-ar putea explica de ce toate acestea se bucură de tolerantă din partea organelor locale de stat, a conducerii T.A.P.L. Pitești (director comercial Gabi Ștefă- nescu) 7
Oameni puși | 
pe drumuri iCetățeanul Gheorghe Cîarnău din Oradea a depus bani pentru a cumpăra o mașină „Dacia", în ziua de 27 decembrie 1968 a primit o înștiințare de la C.E.C. București, prin sucursala Oradea, care îl anunța să se prezinte urgent la I.D.M.S. Pitești. spre a-și ridica autoturismul. Bucuros, omul a plecat împreună cu soția la Pitești. Acolo află că pînă acum 35 de, . solicitanti din diferite colturi ••ale- țării au fost puși pe drumuri degeaba. Nu sînt mașini în depozit. Gîndindu-se la banii cheltulți fără rost cu acest drum. tov. Ciarnău se întreabă : tovarășii care i-au trimis invitația s-au... specializat în a pune oamenii ne drumuri ?
De ce numai
cei doi?La autobaza Tătărani (D.R.T.A. 
Ploiești) doi conducători auto: 
Ion Șerban și Constantin Stan- 
ciu au trecut în plus pe foile 
de parcurs ca efectuați 39 507 
km. Pe această bază au ridicat 
în mod nejustificat cantitatea de 
14 360 litri benzină. Organele 
controlului financiar intern au 
luat măsuri pentru recuperarea 
pagubelor și pentru sancționa
rea celor vinovați. Pînă aici 
toate sînt clare. Cum rămîne 
însă cu cei ce au tolerat ase
menea abateri încă n-am aflat. 
Că doar cei doi șoferi nu erau 
singuri în autobază. Unde se 
plimbau cei ce răspundeau de 
evidenta foilor de parcurs și de 
gestiunea carburanților ?

Li s-a stabilit

Pitorescul Bucegilor, piscurile lor crenelate, potecile șerpuitoare — toate acoperite acum de albul imaculat al zăpezii — fac ca Valea Prahovei să cunoască în aceste zile o mare afluență de turiști. La sfîrșit de săptămînă, mai ales, spre Sinaia sau Bușteni, A- zuga, Predeal, Timiș se îndreaptă mii de oameni. Spre aceleași ' stațiuni — cu aceleași dorințe — se îndreaptă șl oaspeți relativ mai stabili, cei ce vin în concediu de odihnă. Gazdelor le revin îndatoriri binecunoscute : să fie cît mai primitoare, să creeze condiții optime de odihnă vizitatorilor.Am fost în aceste zile oaspeți ai stațiunilor Văii Prahovei. Peste 160 de oameni, aflați la odihnă și tu*, riști la Sinaia și Predeal pentru a urca sus la cabanele de munte, ne-au răspuns la întrebarea :,„Vă simțiți bine, si dacă da, de ce— Am venit la Predeal să mă destind, să fac schi. Am găsit aici condiții minunate — ne-a declarat Nicolae Gherbanovschi, asistent la facultatea de fizică » Universității București. M-a impresionat solicitudinea cu care sintem tratați, deservirea ireproșabilă, ospitalitatea gazdelor. O notă deosebită pentru restaurantul cabanei Clăbucet-so- sire. Atenția de care ne-am bucurat aici a făcut să găsim deodată întreg Predealul mai ospitalier, mai bine gospodărit și înfrumusețat. Sper să mai revin.

Nu este singurul răspuns de acest fel. Interlocutorii noștri au subliniat îndeobște condițiile mult mai bune ca în trecut de cazare și masă, e- forturile concretizate de a se crea un confort mai mare în vile și cabane. S-a evidențiat faptul că un număr important de vile din Predeal, Bușteni, Sinaia au fost dotate în 1968 cu mobilier nou, modern, cu covoare plușate ; s-au așezat în holuri aparate de radio, în multe locuri televizoare ; se găsesc de asemenea reviste și ziare. Și la 'unele cabane confortul este mult sporit.La Predeal au fost date în folosință în ultima vreme cabana Clăbucet-sosire și cabana schiorilor. Pentru iubitorii altitudinilor mari și ai sporturilor de iarnă, pe Clăbucet s-a dat în exploatare un teleferic ; pîrtia de schi amenajată a fost iluminată și dotată cu un schi-Iift. Sus, pe Clăbucet, un nou hotel elegant, cu o capacitate de 100 de locuri, va fi pus în curind la dispoziția turiștilor. In ’ paralel, se lucrează la darea în exploatare a celui de-al doilea teleferic. Peisajul urbanistic al orașului Predeal s-a îmbogățit și el' in ultima vreme cu noi construcții.Cu toate acestea, anali- zînd mai în amănunt realizările, comparîndu-le cu posibilitățile gospodărești, cu fondurile primite, reiese că se putea face mai mult.Prima remarcă se referă

nu la lipsa fondurilor ci la absența unui spirit mai dezvoltat de bun gospodar. Să pornim chiar de ia curățirea zăpezii de .pe străzi. La munte, deci și pe Va
respectiv trebuia să asigure o mai operativă soluționare.Anul trecut, Consiliul popular județean Prahova răspundea în paginile ziaru

spre Vîrful cu Dor. sînt a- valanșe și nu s-au făcut nici un fel de protejări pe traseul respectiv. Am consemnat. de aceea, cu satisfacție printre angajamente-
un cuptoraș de copt pîine și chifle așa cum. de altfel, au făcut gospodarii de la.Piatra Arsă ; de asemenea, pentru iarnă, cabanierii cu spirit de buni gospodari ar

Lumini și umbre 
pe traseele 

turismului de iarnă
lea Prahovei, omătul n-a fost chiar așa de mare ca în Bărăgan. Dar serviciile de gospodărie comunală de. Ia Predeal, de la Bușteni, de Ia Sinaia au întîrziat mult cu degajarea locurilor de parcare a autoturismelor. Un șef de serviciu de la I.S.B.C. Sinaia arăta că drumul spre castelul Peleș este impracticabil, că sint necesare eforturi deosebite pentru aprovizionarea cabanei Poiana Stinii. Constatarea adevărului acestei ' situații am făcut-o și noi ; eu observația că serviciul

lui nostru, în legătură cu unele critici formulate într-un articol : „S-au luat măsuri pentru înlocuirea și revopsirea tuturor marcajelor din masivul Bucegi"...Din nou — pentru a cîta oară 7 — arătăm că nu s-a făcut aproape nimic, că dăinuie aceeași situație precară de acum 6 ani. Este de neînțeles faptul că nu s-au luat măsuri pentru întreținerea u- nor trasee de munte foarte umblate : spre Piscul Cîi- nelui. Poiana Izvoarelor, spre Babele. La Cota 1 500,

le consiliului popular județean Prahova, luate ca urmare a chemării gălătene, și pe cel privitor la realizarea marcajelor șl întreținerea drumurilor. Dar a- ceste angajamente ;se vor realiza ?'Este știut că aprovizionarea cabanelor pe timpul iernii se face mai greu, mai ales în ceea ce privește transportul de pîine și carne, ca alimente de bază. Pe bună dreptate, arăta cineva, că problema n-ar fi atît de complicată dacă la cabane s-ar fi zidit cite

fi putut crește (părere valabilă și pentru viitor) doi. trei porci, ar fi putut avea o vacă cu lapte, asi- gurîndu-și astfel alimentele de bază în perioada cînd legătura cu stațiunea este întreruptă. Propunerile a- mintite nu constituie noutăți pentru conducerea I.S.B.C.-ului, dar realizarea lor întîrzie.Scurt popas în stațiuni, unde se află cel mai mare număr de turiști si excursioniști : aici, magazinele sînt bine aprovizionate. Dar omul venit în sta-

țiune nu se mulțumește numai cu un confortabil loc de dormit și o aprovizionare bună. Acestea sînt absolut necesare, dar nu și. suficiente. La Bușteni, bunăoară, constituie o mare dificultate găsirea unei modalități de a-ți petrece timpul liber. Dacă la Predeal edilii au amenajat un patinoar, locuri de săniuș. dacă la Clăbucet s-au creat condiții de practicare a schiului și pentru începători. în celelalte stațiuni gospodarii nu au ce pune la dispoziție oaspeților. Mecanicul de locomotivă Gheorghe Starnate din. București îmi spunea : „Am venit la Bușteni la odihnă. Masă și somn, apoi iar masă și iar somn"....Casele de cultură nu sînt nici ele la... înălțime. Săptămînal niște serate dansante și. din cînd în cînd cîte un spectacol de teatru. La Predeal — după cum ne spunea însuși directorul Casei de cultură, Traian Ghirdă — oamenii vor să se deplaseze în împrejurimi. Bineînțeles. cu un ghid. Dar cum un asemenea ghid nu e- xistă se apelează la bunăvoința caloriferlstului casei de cultură a cărui pregătire nu corespunde exigențelor în materie. Vrea omul o sanie, o nererim de schiuri, o pereche de patine, cum să ri le nroct’- re ? Exista la Predeal un centru de închiriere « a- cestor obiecte de turism, dar acum, în sezon, stă închis.

La unitățile hoteliere a- partinînd întreprinderii de hoteluri și restaurante din Sinaia, chiar si la hotelul și restaurantul Palas din Sinaia, la complexul din Bușteni, ni s-a sesizat existenta unor neajunsuri în buna deservire.Neîndoios,. în condițiile unei conlucrări mai bune între organele ce răspund de deservirea turistică, o coordonare a eforturilor si posibilităților ar avea darul să ducă la înlăturarea deficientelor amintite, la ridicarea deservirii turistice în toate localitățile și unitățile Văii Prahovei, la nivelul cerut. Consiliile populare județene Prahova si Brașov, O.N.T.-ul au încă de făcut eforturi organizatorice pentru a determina punerea în valoare a rezervelor existente pe plan local, concentrarea tuturor forțelor îneît dezideratele de bază ale turismului să fie îndeplinite. Oamenii muncii sosiți la odihnă, toti cei ce poposesc pe Valea Prahovei. întîlnesc în cele mai multe cazuri o atitudine ospitalieră, condiții bune de odihnă, de recreeze. „Umbrele" mai puțin dorite. întîlnite ne traseele turismului de iarnă, pot dispărea cu ușurință. în- deplinindu-se o singură condiție : spiritul gospodăresc să nu-și îngăduie nici o intermitentă.
C. CAPRARU 
N. MOCANU

La I.C.R. sect. 6 (București) doi angajați: Dumitru Cantor și Tudor Stoica aveau foarte dese concedii medicale. Toate bolile din lume pe capul lor cădeau. Si uite așa. de pe urma acestor „suferințe", cei doi au reușit să păgubească întreprinderea cu 45 000 lei. Cum suma nu e mică deloc, tovarășii lor s-au luat de gînduri și au consultat documentația din dosare. Așa a ieșit Ia Iveală faptul că cei doi sufereau de o boală ce n-are nimic comun cu medicina : falsificarea certificatelor medicale. Acum, fiindcă diagnosticarea e gata, urmează tratamentul pentru vindecarea acestei maladii... de conștiință.
Cum folosiți*

gazele ?
Intr-o seară friguroasă 

nuarie, dună ce au fost 
bal în Cisnădie. Traian 
Petre Magafan, Margareta Tufă 
și Cornelia Tută au mers să se 
culce în locuința Ghiorghitei 
Bledea care era plecată la ser
viciu. Acolo au aprins gazele de 
la sobă și au adormit. în timpul nopții, datorită gazelor emanate, 
trei dintre ei au, sucombat, iar 
Cornelia Tuță a fost transpor
tată la spital și in urma inter
venției medicale este tn afara 
oricărui pericol. Tragica tntîm- 
plare avertizează asupra perico
lului la care se expun cei ce nu 
știu să folosească un asemenea 
sistem de încălzire.

de ia- 
la un 
Lascu,

Rubricâ redactata d»
Stefan ZIDARSTĂ
Gheorghe POPESCU 
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realizări ale
socialismului

între anii 1951-1967 la sate s-au înălțat 1170347 case noi ii O corelație firească între forța economică a cooperativei agricole 
și construcția de locuințe B La temelia caselor stă belșugul recoltelor obținute prin munca înfrățită E Cum locuiesc azi 
cei cărora, altădată, le erau sortite bordeiele și cocioabele De 2,5 ori mai multe locuințe cu peste 4 camere m Pe agenda 
de lucru a consiliilor populare: producția locală a materialelor de construcție H O frumusețe arhitecturală care împacă linia 

tradițională cu noile exigențe ale țăranului B Deziderate ale sistematizării rurale

Familie nouă, casă nouă — a fost din- totdeauna visul realizat sau nu, al țăranului. dorința firească urmărită pe parcursul multor ani pentru a fi împlinită. Casele noi, modeste sau arătoase, clădite într-o extrem de mare diversitate arhitectonică, constituie elementele esențiale ale peisajului rural. Ele dau nota specifică fiecărui sat, alcătuind laolaltă, la scara întregii țări, o amplă și veridică imagine a disponibilităților creatoare ale sutelor de mii de țărani-constructorl, a gustului lor pentru frumosul util. In contextul evoluției ascendente spre progres și bunăstare 
a țărănimii, amploarea fără precedent a construcției de locuințe are o profundă semnificație. înfățișarea prosperă a satelor este parte integrantă din realizările poporului nostru, unul din elementele esențiale care marchează mersul înainte pe calea desăvîrșirii construcției socialiste. Așa cum s-a subliniat în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta întîl- nire cu președinții cooperativelor agricole și ai uniunilor cooperatiste județene, despre creșterea nivelului de viață al țărănimii noastre vorbește și faptul că între anii 1962 și 1967 s-au construit la sate un număr de aproape 427 000 locuințe.Se apreciază că numărul locuințelor construite anual este mai mare decît cel al noilor familii din mediul rural, ceea ce exprimă nu numai împlinirea firească a năzuinței fiecărei familii noi de a avea o locuință, ci și aspirația de secole a țăranului pentru un trai mai bun. Intr-adevăr, 
o foarte mare parte a clădirilor care înnoiesc peisajul rural sint rezultate din cerințele crescînde pentru elementele de confort. Cîteva date comparative ilustrează această evoluție. în anul 1951 s-au construit 39 537 de case noi, cu o suprafață 
totală de 1 777 000 metri pătrati. revenind

în medie pe o locuință 49,4 mp spațiu construit. în 1967 s-au construit 56 429 case noi, cu o suprafață totală de 3 396 000 mp, revenind în medie 60 mp de fiecare locuință. Aceste cifre medii au la bază diferențieri foarte mari. Procesul de reînnoire locativă a pornit, în multe zone, de la existența unor încăperi cu grad de confort extrem de redus. Din acest punct de vedere evoluția este deosebit de pregnantă în satele dobrogene. Cu ani în urmă, în această parte a țării se mai întîlneau căsuțe acoperite cu lut, semiobscure, șubrede. în mai puțin de un deceniu și jumătate satele dobrogene au trecut pragul civilizației socialiste. Comana, Cobadinul, Topraisarul și sute de alte localități își etalează acoperișurile din țiglă sau tablă, gardurile de piatră și trotuarele pavate, străjuite de arbori și flori. Și în alte zone ale tării imaginea dominantă a prezentului o dau casele cu contur solid de cărămidă. așezate pe temelii trainice, cu încăperi spațioase, cu ferestre mari, deschise larg spre lumină.Construcția de locuințe la sate constituie coordonate fundamentale care, pe lîngă îmbunătățirea alimentației, lărgirea orizontului cultural-educativ, pătrunderea la sate pe scară din ce în ce mai largă a bunurilor materiale de folosință îndelungată atestă ridicarea nivelului de trai al țărănimii. Sînt elemente de ascendentă și de apropiere a satului de oraș pe multiple planuri. Pe măsura creșterii bogăției sociale în ritmul impetuos al dezvoltării industriei și agriculturii, a celorlalte sectoare ale economiei, se creează noi posibilități de bunăstare, ceea ce demonstrează că politica partidului și statului nostru de ridicare a nivelului de trai al tuturor cetățenilor României devine o realitate tot mai palpabilă.
h) (ir se

construcția
începe 
unei case ?
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uzine, fabrici, mine, schele petroliere etc., care înlesnesc procesul de apropiere dintre orașe și sate. Zona de largă interferență, de circulație a valorilor, de comunicație între oraș și sat nu cunoaște limite. Dintre multiplele căi prin care partidul și statul nostru au scos țăranul și casa sa din izolarea patriarhală, fără îndoială că industrializarea socialistă ocupă primul loc. în această privință se poate spune că, în mai fiecare casă din zona Tîrgoviștei, Pucioasei, Fienilor etc.’, veniturile din agricultură, plus salariile, au multiplicat antenele de radio și televiziune, au întins rețeaua de lumină e- lectrică, au adus în casă mobila, îmbrăcămintea de oraș, cărțile și atîtea alte binefaceri ale progresului.
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Dar în trecut, merii ro- 2—3 ani, iar calitatea lor îmbietoare. Stațiunea a salt apreciabil al pro-republican. Cu spri- stațiunii, cooperativa
veche tradiție, deau o dată la nu era prea determinat un ducției livezilor din acest bazin pomicol de interes jinul activ al agricolă Malu cu Flori a întins plantațiile și, aplicînd întocmai sfaturile primite pe gratis, a reușit anul trecut să obțină 1 590 tone de fructe — mere, pere, prune. „La noi, ne spune cu amabilitate și mândrie justificată tovarășul Toma Tuțuianu, contabilul cooperativei agricole, valoarea zilei-muncă este de 25 lei, față de 23,50 lei cit s-a planificat. Depășirea veniturilor bănești provine din fructe". Aici intră și „fructele" îndrumării specialiștilor de la
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tructie utilizate. în această privință se remarcă creșterea numărului de locuințe cu pereți de cărămidă, a celor cu acoperiș de țiglă și tablă. între anii 1957 și 1965 procentul de case cu pereți din cărămidă în totalul locuințelor noi a crescut cu a- proape 13 la sută. In aceeași perioadă a scăzut proporția locuințelor noi din paiantă și alte materiale mai puțin rezistente cu 7 la sută, ca și a celor realizate din lemn — material cu multiple alte utilizări, în județele Ilfov, Ialomița și Teleorman procentul de case noi din paiantă era mai redus cu 7 la sută, în anul 1965. fată de 1960. Cu tot pitorescul lor. acoperișurile de șindrilă sau șiță nu mai corespund actualelor deziderate legate de economisirea materialului lemnos, a forței de muncă, a cerințelor de prelungire a duratei funcționale a construcțiilor. în 1957, din totalul locuințelor, 19,5 la sută erau acoperite cu șindrilă, acest procent scăzînd. treptat, pînă la 4.4 la sută îh anul 1965. In aceeași perioadă, numărul de case noi acoperite cu țiglă a crescut de la 47.7 la sută, la 61,2 la sută, iar al celor cu acoperiș de tablă s-a mărit de la 13,6 la sută la 26,8 la sută.Față de volumul Impresionant al construcțiilor, aceste procente arată că pe linia trăiniciei s-au obținut rezultate apreciabile. Dar „foamea cronică" de cărămidă șl ,de alte materiale, care însoțește și derivă din ritmul impetuos al construcțiilor, necesită prospectarea și punerea în valoare în mai mare măsură a resurselor locale. Materiale de bază cum sînt cărămida, varul, piatra de temelie etc. au fost produse de secole în multe din satele noastre, în noile condiții, această importantă problemă ar merita să figureze pe agenda de lucru a consiliilor populare comunale, a conducătorilor cooperativelor de consum și chiar a celor agricole pentru a răspunde solicitărilor incomparabil mal mari si mai variate din partea cooperatorilor, în legătură cu construcția de locuințe. Pentru a răspunde acestor cerințe, cooperativa de consum din comuna Sf. Gheorghe a trebuit să dezvolte secțiile de prestări de servicii, între care secția de confecționat țigle, tuburi de ciment pentru fîntîni și podețe ; acestea s-au adăugat secțiilor de cizmărie, brutărie, sifonărie, foto, coafură, frizerie.

Poate că unii cititori au auzit glumele puse pe seama acelora care, pentru a avea încălzire centrală, și-au așezat soba în mijlocul casei. Lăsînd la o parte glumele putem constata apariția caselor cu încălzire centrală și în unele sate. In comuna Sf. Gheorghe primele cinci case cu încălzire centrală, folosesc cite un cazan așezat în pivniță, de unde apa caldă trece prin țevi și calorifere Apariția acestora, de cazuri izolate, spre confort care studiată în contextul problemelor de interes mai larg, legate de sistematizarea satelor.Evoluția spre confort este pregnantă îndeosebi în comunele cu cooperative agricole puternice ca cele din Comișani, Băleni, Lungulețu, Dobra și altele din județul Dîmbovița. La Comișani, circa jumătate din fondul de locuințe existent este construit după anul 1962, data încheierii cooperativizării agriculturii. Spațiul nu ne permite să inserăm multiplele elemente care atestă creșterea gradului de confort. Redăm un singur element: suprafața medie construită care revine pe o locuință construită în anul J968. La Lungulețu revin în medie 63 mp de fiecare casă nouă; la Comișani —» 54 mp fată de 41 mp în anul 1965; la Contești revin 73 mp de fiecare casă nouă. După aprecierile tov. Păunescu Haralambie, director adjunct al Direcției județene de statistică, în trecut suprafața medie construită pe o casă nu depășea 25 mp.Asemenea date care arată evoluția pozitivă a construcției de locuințe își relevă semnificația lor profundă dacă le raportăm la scara întregii țări. într-adevăr, casele înălțate din fonduri proprii, în mediul rural, marchează o creștere apreciabilă, dar poate că amploarea lor poate fi apreciată mai complet cînd luăm în considerație mărirea numărului mediu de încăperi pe o'locuință. între anii 1960 și 1965 a scăzut numărul două camere. în aceeași rul de case cu cîte trei blat, iar al celor cu 4 multe este de circa 2,5 Așadar, locuințele au cîștigat, tent, în trăinicie și confort

într-un circuit închis, chiar dacă este vorba marchează o tendință ar merita să fie atent

de locuințe cu perioadă, numă- camere s-a du- camere sau mai ori mai mare, concomi-
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în cadrul anchetei întreprinse, la întrebarea „Cum ați început construcția căței dv.“, ne-au răspuns zeci de țărani cooperatori din satele înșirate ca o salbă de mărgăritare pe cîteva din traseele Bărăganului. Transcriem răspunsuri aproape invariabile : „Am început cu munca în cooperativa agricolă, cu întărirea ei economică, cu mărirea avuției obștești. Cooperativa agricolă este sursa bunăstării, ea este începutul începutului în construcția caselor noastre".„La temelia caselor stă belșugul recoltelor, constanța lor indiferent de capriciile climatice — apreciază Constantin Zamfir, președintele consiliului popular al comunei Sf. Gheorghe, județul Ialomița. Prin părțile noastre seceta a fost totdeauna un musafir obișnuit, dar nu-mi amintesc ca vreodată să-și fi arătat colții cu atîta furie, ca în anul trecut. Și totuși, bilanțul cooperativei agricole arată că s-au obținut în medie, la ha. 2 920 kg de grîu, 2 500 kg de porumb, 20 tone sfeclă de zahăr. Roadele astea sînt scoase din forța muncii unite, din forța tractoarelor, a mașinilor, îngrășămintelor chimice asigurate de statul nostru, de forța științei agricole, adusă de inginerii cooperativei, plătiți și ei de către stat. Sînt elementele care au făcut ca, în anii care au trecut de la cooperativizare, valoarea zilei-muncă să fie cuprinsă între 27—30 de lei. Aceste venituri stau la temelia a peste 80 la sută din cele 980 de case cîte numără comuna".Sînt cîteva dintre elementele care atestă 
că puterea economică a țăranului se reazemă pe trăinicia și forța cooperativei agricole. Munca plină de hărnicie și pricepere a țărănimii, împletită cu sprijinul statului pentru dezvoltarea cooperativei agricole, este într-adevăr izvorul nesecat al veniturilor. Dar nu sînt deloc de neglijat alte surse create prin dezvoltarea unor sectoare economice locale. în inima Bărăganului, la Căzănești, sursele de venituri s-au diversificat an de an. După un calcul făcut de consiliul popular comunal rezultă că veniturile locuitorilor provin în proporție de 60 la sută din cooperativa agricolă, 25 la sută din munca prestată în întreprinderea agricolă de stat din localitate, iar restul — din salariile primite de la silozul de cereale, C.F.R., școli, cooperația de consum, etc. Această diversificare a surselor de venituri 

are loc în cadrul larg al dezvoltării social- economice a comunelor. Se poate vorbi de o interferență reală de interese, de convergența acestora pentru progresul fiecărei unități economice sau de deservire de pe teritoriul comunei. în majoritatea cazurilor, unii dintre membrii familiilor sînt salariați, alții lucrează în .^cooperativa agricolă. în total, în comună sînt 775 de salariați, dintre care 350 la I.A.S. O bună parte a salariaților o formează intelectualitatea comunei — ingineri, medici, farmaciști și 37 cadre didactice la școala generală și liceul local. Agricultura, plus noile obiective create au dat posibilitatea la Căzănești, în ultimii 20 de ani, să se construiască din temelii sau să fie refăcute 85—90 la sută din totalul caselor.Existența atîtor surse de valori materiale și spirituale face aproape inutilă revenirea la întrebarea „Cum ați început construcția casei dv. ?“ Si, totuși, ca oaspeți ai cooperatorului Badea P. Marin, avem prilejul să aflăm concret cum și-a făcut el casă de o frumusețe aparte, cu trei camere, antreu, bucătărie și diferite acareturi.— Lucrez în cooperativa agricolă împreună cu soția. în anul 1967, am făcut 650 zile-muncă. Cîștigul a fost bun pentru că, la noi, valoarea zilei- muncă a depășit 30 de lei. Pentru casă am strîns ceva bani și din anii trecuți; partea cea mai mare provine din cooperativa I.A.S.de lei, însă bani peșin am cheltuit 30 000 lei. M-a costat mai puțin pentru că ridicarea ei m-au ajutat neamurile și vecinii. Dar pot spune cu rnîna pe inimă că sprijinul cel mai prețios, direct sau indirect, vine de la rosturile noi ale satului. Poate o să scrieți acolo, la ziar, că tot ce s-a înfăptuit vrednic de a fi văzut în comuna noastră se datorește politicii înțelepte ți părintești a partidului nostru.Si în zonele de deal șl munte sursa veniturilor care stă la temelia caselor este în continuă diversificare. în unele comune ponderea o dețin veniturile bănești provenite din agricultură, dar în altele» salariile au întîietate. Este rezultanta firească a procesului de dezvoltare echilibrată, armonioasă a tuturor județelor țării, în primul rînd, a creării de noi

din 40 000agricolă, dar cite ceva șl Casa valorează în jurul a că la

W.-:

Una din numeroasele case noi, construite 
județul

Vă propunem să reflectați și asupra- a ceea ce am denumi sprijinul în aparență nematerial al statului acordat țăranului prin intermediul științei agricole, în unele locuri acest sprijin este deosebit de eficient. în comunele din zona Voineș- tilor, unde se află o vestită stațiune experimentală pomicolă, în raza de influență directă a acestei stațiuni, se poate spune că la temelia fiecărei case stau... fructele. Este adevărat că pomicultura are aici o
'•

Cine sînt stăpînii caselor
trainice șl confortabile• 0

Case cum sint acum In satele noastre, 
încăpătoare, trainice și luminoase, cu o 
frumusețe arhitectonică ce îmbină tra
diția cu noile cerințe de confort, Be în- 
tilneau arareori altădată și aparțineau 
bogătașilor care trăiau din truda țăra
nului. O dată cu statornicirea relațiilor 
socialiste la sate, devenind stăpin p« 
munca și rezultatele eforturilor sale, ță
ranul își făurește asemenea locuințe care 
îmbogățesc șl înfrumusețează peisajul 
sătesc, deopotrivă în Cîmpia Română, în 
Maramureș sau Moldova.Evoluția spre urbanizare a satului contemporan reprezintă unul din fenomenele de maximă rezonantă în contextul transformărilor înnoitoare care fac posibilă a- propierea treptată a condițiilor de viata din mediul rural cu cele orășenești. Cu toate limitele și variațiile sale de la o’ 

B

toarte solid, în comuna Malu cu Flori,
Dîmbovița

Voinești. Veniturile încasate din vînzarea fructelor și altor produse au permis ca, între anii 1966 și 1968, să se construiască 93 de case noi cu cîte 4—5 încăperi fiecare". „Aveam o casă veche, mică, pe care am dărîmat-o, după ce, anul trecut am înălțat-o pe cea nouă — ne spune cooperatorul Constantin Ion. Am 4 camere, cu o suprafață totală de 60 mp ; trăiesc sub acoperiș de țiglă".

3=

apreciere comune la orașe ca și la

zonă la alta, această firească evoluție cuprinde cîteva trăsături comune de ordin funcțional și estetic. Se poate aprecia primatul funcționalității, al utilului determinat de cerințele de confort, de posibilitățile crescînde de procurare a bunurilor de folosință îndelungată — radio, televizor, aragaz, mașină de spălat, mobilier etc — elemente de ale standardului vieții sate.Una din tendințele toate județele țării trăiniciei construcțiilor, așezarea lor pe temelii solide, determinate de posibilitățile materiale superioare, dar și de un anume optimism și încredere în temeinicia așezărilor și a rostului țăranului în orînduirea socialistă. Durabilitatea mai mare a locuințelor se poate aprecia prin compararea procentelor diferitelor materiale de cons-

pregnante în mai este creșterea

Noul pitoresc
al așezărilor rurale

Un cunoscut om de afaceri danez care ne-a vizitat țara a rămas încîntat de peisajul arhitectonic al satului românesc. „La dv., în România, de la nord la sud, în oricare parte, fiecare sat este un punct turistic". Mulți alți vizitatori străini au remarcat varietatea și frumusețea satului românesc. In ceea ce ne privește, subscriem la aceste aprecieri atunci cînd ne referim la casele realizate de meșteșugari autentici, plini de talent și fantezie, ale căror încrustatii în lemn sau în piatră creează pitorescul inedit al satelor maramureșene, al celor de pe meleagurile Gor- jului, ale Argeșului, Bucovinei sau altor zone de tradiție specifică, care au inspirat pe Brâncuși sau pe Țuculescu.Nu ne propunem să relevăm frumusețile arhitecturale de dată recentă sau pe cele de demult create în zarea altor timpuri. De o nebănuită prospețime sînt imaginile circumscrise în cadrul prezentului, așa cum se înfățișează ele în zona județului Dîmbovița, unde se îngemănează cîmpia cu dealurile și cu munții. Aici, casele au purtat totdeauna pecetea dragostei de frumos, chiar atunci cînd, în trecut, puținătatea mijloacelor n-a permis ca ele să aibă mai mult de una sau două încăperi. „Dorința de a realiza o îmbinare între confortul util și gustul pentru frumos este unul dintre mobilurile țăranului — ne spune tov. Ștefan Macra, arhitectul șef al județului. Consiliul popular județean a întocmit o listă de proiec- tanți autorizați care să promoveze tipurile de locuințe aspectuoase și confortabile și să le oprească pe cele care n-ar trebui multiplicate".Interlocutorul ne oferă ample explicații asupra arhitecturii satelor. „Intrarea în case este mai bine tratată ca în trecut. S-au înmulțit locuințele cu foișoare, arcade sau arce drepte ; este vizibilă do- 

«slfflrinta de a înfrumuseța casele cu stîlpl și colonete". Sînt elemente și detalii realmente frumoase prin diversitate, dar nu prin repetiție, așa cum se mai întîmplă uneori.Dezvoltarea social-economică a satului românesc, înscrierea sa pe coordonatele bunăstării și civilizației este o sursă inepuizabilă de inspirație pentru scriitori, arhitecți, sociologi. Studiile aprofundate, de mai largă respirație asupra tendințelor evoluției satului contemporan, se pot solda cu concluzii revelatoare.Dacă lipsa proiectelor tip este o fericire pentru arhitectura satelor, în schimb nașterea unui anume spirit de imitație a caselor de la periferia orașelor, tendințele de a „înveșmînta" locuințele în culori stridente sau monotone, distonante fată de peisajul sătesc, ca și dispersarea construcțiilor care generează risipa de teren agricol, ar trebui să ducă la măsuri adecvate din partea consiliilor populare, a arhitectilor.Pe fondul atîtor succese care alcătuiese tabloul luminos al vieții satului românesc pot să fie evitate nereușitele, astfel ca toate comunele să devină, realmente, puncte de atracție în primul rînd spre folosul direct al țăranului, dar șl al întregii țări.Am consemnat doar crîmpeie din activitatea legată de construcția de locuințe. Amploarea lor este ilustrată prin nenumărate cifre și grafice comparative. Din multitudinea lor, mal sugestivă este aceea care arată că, între anii 1951 și 1967. în satele patriei noastre s-au înălțat 1 170 347 case noi. Ele atestă prin frecventa și ritmul de apariție, prin trăinicia și confortul pe care îl conferă, că sensul major al politicii partidului și statului nostru este bunăstarea țărănimii, a întregului popor.
C. BORDEIANU
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In Hotarele, județul Ilfov, fiecare din casele noi, construite în ultimii ani, are ceva specific dar toate se încadreazd în arhitectura veche româneasca Fotografii : M. Andreesna
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CONTEMPORANA
Născută o dată cu însăși muzica — în înțelesul clasic al acestei arte — opera s-a ridicat pe culmile înfăptuirilor spirituale ale umanității. datorită capacității ei specifice de a exprima adevăruri profunde ale vieții în forme artistice de o largă și mereu înnoitoare sinteză, facerilor conștiința generațiilor de artiști și de Iubitori ai teatrului liric, opera a găsit în problematica social-psi- hologică, în tematica istorică și patriotică un teren vast și fecund de investigație și afirmare. Transfi- gurînd în spiritul cerințelor proprii valori ale literaturii universale, căutînd drumuri noi pentru sincretismul muzică-dramă-sce- nografie —, opera definește, mai presus decît aportul în sine al unor personalități creatoare proeminente, mari curente ale artei universale, școli naționale, a- devărate perioade de naștere și renaștere a unor culturi artistice, a unor o- rientări estetice de ansamblu.Păstrîndu-și funcția etică și estetică multiplă, de educare și desfătare, propunîn- du-și să prezinte situații, caractere, conflicte care simbolizează valențe ale luptei pentru ridicarea socială și morală a omului, opera de astăzi s-a pătruns în mod necesar de o gîn- dire gravă, lucidă, asupra problemelor vieții. Astfel, o anumită evoluție a genului de la soluția dezlegării mai bilă a factura tă a ________turl din ce în ce mai subtile. mai complexe între fond și formă își are cauze adinei nu numai în ordinea muzical-dramatică proprin- zisă. dar mai ales în concepția contemporană despre sensul existenței umane șl al activității spirituale moderne.Atingînd cu „Oedip". „O noapte furtunoasă" și „Năpasta" trepte artistice înalte în direcția tragediei u- maniste a comediei de moravuri și dramei psihologice. opera românească și-a concentrat atenția, în ultimele două decenii, mai ales asupra tematicii social-is- torice. în acest sens, ciclul „Ion Vodă cel cumplit", „Răscoala", „Fata cu garoafe" de Gheorghe Dumitrescu a sondat adine — și a izbutit — posibilitățile frescei monumentale, predilecția compozitorului spre epica eroică manifes- tindu-se în pagini impresionante. pline de natos scenic. O anumită dezinvoltură poemică o au și creațiile lui Tudor Jarda, Norbert Petri, Mansi Barberis, • genul istoric așteptînd anul acesta premiera operelor „Decebal" de Gheorghe Dumitrescu, „Stejarul din Borzești" de Teodor Bratu și „Ecaterina Teodoroiu" de Emil Lerescu. Este de dorit apropierea operei istorice de contemporaneitate atît sub aspectul sferei de viată aleasă ca sursă de inspirație cît și sub acela al modalității estetice și stilistice de tratare. O elaborare mai puțin previzibilă a conflictului, estomparea pitorescului conventional vor favoriza, credem, potențarea virtuților lirico- dramatice ale spectacolului, trecerea la esența conflictu- . lui, reliefînd, dincolo de limita circumstanțială a fantelor cîntate, sensul lor etern-uman și ■ actual-patriotic.Cit despre problematica zilelor noastre, ea suscită în cel mai înalt grad atenția autorilor de operă și a vieții noastre artistice. în genere. Se știe de mult timp și se apreciază în mod. u- nanim cît este de dificil a răspunde unor cerințe atît de diferite, dacă nu chiar contradictorii : opera trebuie să transfigureze imagini, eroi, idealuri ale epocii pe care o trăim, în cadrul specificului de gen, dar cu o viziune contemporană a realizării, să a- tragă și să convingă pe spectatori, să placă și să educe, să respecte tradițiile de virtuozitate, dar să și inoveze. în înțelesul larg al noțiunii, tema contemporană și-a aflat interesante întruchipări tn cîteva creații de operă care probează, aproape toate, autentice investigații ale mijloacelor de expresie. „Pro- meteu" de Doru Popovici și „Galileo Galilei" de Cor- neliu Cezar concentrează cu eficientă timpul de desfășurare a spectacolului, •ralorifică structuri ale muzicii instrumentale moderne, conferă vocii un rol dramatic permanent nuanțat și activ. Ele reușesc să plasticizeze muzical și dramatic viziunea noastră, a contemporanilor. despre momente cu valoare umană. ale luptei împotriva obscurantismului. Bogată fantezie umoristică șl o excelentă pricepere a cons-

Ecou al pre- săvîrșite în

întotdeauna agrea- conflictului, de la spontan-captivan- muzicii la ranor-

VOLUMUL VIIAL /DICȚIONARULUILIMBIIROMANE
Ceea ce i

cinema

critica literară
as poate

trucțieî de gen arată Pascal Bentoiu in comedia muzicală „Amorul doctor" după Moliăre. Vivacitatea inspirată a situațiilor mu- zical-satirice create mai ales prin resuscitarea cu rafinament modern a parodiei, echilibrul perfect al mijloacelor sunet muzical- cuvint-gest, fac din această lucrare un punct de atracție și de educație.O contribuție demnă de remarcabila artă simfonică, cu surpriza de a fi fost dublată de resurse muzi- cal-dramatice, a constituit-o recenta premieră ti

ceptibilă de perfecționare, iar experiența ei ne deplin pozitivă : în acest sens ne-am și îngăduit să formulăm opiniile de mai sus, convinșiresurse de care torul.în fine, o idee fericită și o împlinire pe măsură : o- pera radiofonică „Jertfirea Iphigeniei" de Pascal Bentoiu. Atît de organic se desprinde din simbolica literară elaborată de compozitor pe baza cunoscutei tragedii aparținind chității.

fiind de realele muzical-dramatice dispune compozi-

anti-acea substanțială
puncte d© vedere

mișoreană a operei postume a lui Alfred Mendelsohn ..Michelangelo", o a- poteoză a pasiunii, a spiritului creator. în sfîrșit, pe lingă lucrarea ..Mariana Pineda" de Doru Popovici, prezentată în audiție de concert, o vie evocare li- ric-dramatică a eroismului poporului spaniol, a jertfelor acestuia pentru lumină și libertate, alte două creații ne solicită atenția și ne hrănesc, prin experiența lor, optimismul față de viitorul operei românești.Opera „Trei generații" de Sergiu Sarchizov. prezentată nu de mult în audiție publică de concert, la Radiodifuziune, urmărește să dramatizeze muzical momente esențiale ale piesei Luciei Demetrius. împletirea destinului individual cu acela al societății, căpătînd aspecte critice, în orîndui- rea bazată pe sistemul exploatării și rezolvîndu-se în cadrul principiilor umaniste ale socialismului, este fără îndoială o idee majoră, nobilă. în măsură să' genereze mari conflicte dramatice și muzical-dra- matice. De aceea. în. esență tema ni se pare întru totul adecvată, rămînînd ca ea să-și găsească dalitate de tratare punzătoare evoluției lui.Intenția, pe cît de rară pe atît de vrednică de laudă, de a găsi prin tratarea piesei „Trei generații" o soluție a operei pro- priu-zis contemporane este concretizată cu abnegație, compozitorul dedieîndu-și întreaga sa energie satisfacerii cerințelor atît de complexe ale temei și ale genului. Autorul oratoriului de larg suflu epic-dra- matic „Pe lespedea eroilor" ne arată în operă o certă maturizare a meșteșugului creator : construcția vocal-orchestrală se desfășoară mai adecvat fluxului acțiunii, ambitusul mijloacelor este mai larg și mai eficient. Sarchizov stăpinește admirabil tehnica orchestrală și exemplar pe cea corală, are conștiința funcției dramatice a procedeelor folosite. Problema deplinei reușite a operei „Trei generații" nu aparține, după părerea noastră, nici domeniului literaturii dramatice și nici domeniului realizării în sine a operei contemporane. Este pur și simplu vorba de valoarea dramatic-mu- zicală a unei piese de teatru care, de altfel, și-a avut viata ei proprie în repertoriul adecvat al perioadei cînd a fost scrisă. Un contact repetat cu muzica la „Trei generații" (e drept, interpretată în fragmente) ne-a confirmat, pe lingă reale momente de vibrație lirică, lipsa acelui dinamism lăuntric, dens și mai ales susținut, în măsură să propulseze acțiunea literar- muzicală la dimensiunile ample ale spectacolului de operă. Readucerea aproape aidoma a situațiilor dramatice, care dă piesei de teatru o alcătuire de rondo, duce în versiunea prezentată în concert la încetinirea fluxului muzical, la descreșterea interesului lirico-dramatic al operei. Conținutul teatral și corespondentul său muzical nu se plămădesc, după impresiile pe care ni le-a creat audiția, din aluatul unui conflict viguros ci revin sub forma și la puterea lor inițială de-a lungul întregii acțiuni. Cîtă înțelepciune utilă cuprind în acest sens cuvintele rostite de Enescu : „Experiența mea de auditor îmi dovedește că operele cele mai trainice sînt acelea cu un subiect interesant, cu o acțiune a- nimată, într-un cuvînt acelea din care plictiseala a fost izgonită. Muzica unei opere este întocmai unui giuvaer. Piatra prețioasă o constituie acțiunea, conflictul dramatic. Muzica e cesoriul, un accesoriu sential. iar drama principalul element", sigur, opera „Trei generații", aflată la prima ei confruntare cu cerințele actuale ale genului, este sus-

polifonie de rezonantă modală, perfect armonizată cu subiectul, incit orice veș- mînt scenic ar fi de prisos.Am convingerea că intensitatea și bogăția de aspecte de ordin social-politic, etic și estetic, ce caracterizează viata noastră contemporană, solicită cu a- cuitate interesul, atenția autorilor de operă ca și a publicului de gen.Nici o epocă istorică nu a fost atît de dinamică și deci de fecundă pentru genul sensibil și complex al operei, cum este cea actuală și îndeosebi actualitatea noastră socialistă, cea mai efervescentă în privința îndreptării destinului uman spre civilizație și lumină, spre descătușarea morală și intelectuală. — domeniul tradițional și mereu nou al o- perei. Nu este desigur ușor să transpui aceste sublime

prefaceri ale realităților sociale, ale conștiinței, în valori lirico-dramatice. să a- duci pe scenă impetuozitatea vieții, imagini ale procesului prin care persoana umană, națiunile, lumea se schimbă, își afirmă virtuțile creatoare.Probleme nu mai puțin dificile pun în vederea realizării operei noastre contemporane, concepția si tehnica interpretării vocale si regizorale care se cer înnoite. în strînsă legătură cu cerințele creației însăși. Aceleași preocupări trebuie să călăuzească învătămîn- tul de specialitate și activitatea de atragere și inițiere a publicului în cunoașterea și sprijinirea operei contemporane. Hotărîtoare pentru izbînda creației genului și în primul rînd a lucrărilor cu teme desprinse din actualitate rămîne, în lumina rezultatelor de pînă acum, existenta unor construcții literare adecvate exigentelor operei moderne. Se impune cu o stringență sporită tocmai prin nerezolvarea ei îndelungată, coordonarea eforturilor C.S.C.A., Uniunii Compozitorilor, Uniunii Scriitorilor și teatrelor de operă pentru promovarea susținută a creației genului.Prestigiul și experiența celorlalte domenii ale muzicii românești contemporane sînt o chezășie că, dacă toate condițiile sugerate mai sus vor fi măcar parțial împlinite, prin aportul compozitorilor și al celorlalți factori care dau viață spectacolului lirico-drama- tic, opera contemporană va deveni o realitate, va aparține. sub aspectul semnificației ca și al calității artistice, cu adevărat epocii noastre.
Vasile TOMESCU

Cercetătorii Institutului de 
lingvistică al Academiei au re
dactat în întregime litera M 
din Dicționarul limbii române^ 
Fascicolele cu această l'A ~ 
au apărut recent < în 
Academiei. De asemenea, 
apărut primele fascicole 
litera N, care, împreună 
litera O, aflată sub tipar

literă 
Editura 

au 
cu 
cu 
la 

Filiala din Cluj a Academiei, 
vor alcătui două părți ale vo
lumului VII al dicționarului.

Această monumentală lucra
re a Institutului de lingvistică 
cuprinde un imens material 
lingvistic din limba literară, 
graiuri și cuvinte vechi sau 
variante lexicale:

COHSffiTUIRE

într-o consfătuire care s-a 
desfășurat la București, sub 
auspiciile Ministerului Invăță- 
mîntului, învățătorii au dez
bătut unele aspecte ale pre
dării la clasele I—IV. Au fost 
luate în discuție, printre altele, 
programele și manualele folo
site în prezent la aceste clase, 
precum și rezultatele obținute 
în experimentarea sistemului 
scrierii verticale simplificate.

în încheierea lucrărilor con
sfătuirii, conf. univ. Traian 
Pop, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, a subliniat preo
cupările actuale ale 
nisterului în vederea 
carii nivelului întregii 
tivități ce se desfășoară la cla
sele I—IV, extinderea sistemu
lui scrierii verticale în anul 
școlar 1969—1970 și inițierii 
unui nou experiment privind 
scrierea oblică simplificată.

(Agerpres)
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• Feldmareșala : PATRIA — 9;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
O Pantoful Cenușăresel : REPU
BLICA — 10 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Un delict aproape perfect: 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, FEROVIAR —
8,45 __ 15,30 în continuare ; 18 ;
20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45 J 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
o Expresul colonelului von Ryan s 
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, FESTIVAL — 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
o împușcături sub splnzurătoare : 
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.
e Giselle 1 VICTORIA — 18,45 ;
20,45.
o Noaptea : CENTRAL _ 1B;
18.30 ; 21.
0 Aventura : CENTRAL — 3,30 ;
11 ; 13,30.
o Omagiu Greta Garbo : CINE
MATECA (bilete la casă) — 10 ; ,
12 ; 14.
0 Planeta maimuțelor : LUMINA
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,45.
a Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul : DOINA
— 9 ; 12,15 ; 16 ; 19,30, BUCEGI —
9.15 ; 12,45 ; 16 ; 19 30, MIORIȚA — 
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
8 Fragil sălbatici : UNION —
15.30 ; 18 ; 20,30.
O Simfonia pădurii ; Am acum 6 
ani ; Atracție ; Pipa păcii : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
e> Becket: EXCELSIOR — 9,30 ;
13 ; 16,30 ; 20, MELODIA — 8,45 ;
11.30 ; 14,15 ; 17,15 ; 20,15.
0 Astă seară mă distrez : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
0 Viva Maria : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 j 
20.
o Made in Italy : DACIA — 8.30—
16.30 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
0 Winnetou (seria a IH-a) i BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18.
o Barbă roșie : BUZEȘTI — 20.
0 întoarcerea vrăjitorului l UNI
REA — 15,30 ; 20,30.
0 Recompensa : UNIREA — 18.
0 Judoka, agent secret: LIRA —
15 30 ; 18 ; 20,15, POPULAR — 18 ;
20.30. VITAN — 15,30 ; 18.
0 Colina : VITAN — 20,15.
0 Țar șl genera! i POPULAR —
15.30.
0 Ziua în care vin peștii : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Vera Cruz t GIULEȘTI — 15.30 ;
18 ; 20,30.
0 Hombre » COTROCENI — 15 ; 
17,15.
0 Cenușa: COTROCENI — 19,30.
• urletul lupilor : FI.OREASCA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Columna (ambele serii) : VOLGA
— 14 ; 16.45 ; 19,30, FLACĂRA —
15.30 ; 19, PROGRESUL — 15,30 ; 19.
• Căderea Imperiului Roman: 
RAHOVA — 15,30 ; 19.
0 Acuzatul : ARTA — 9—15,45 în 
continuare ; 13 ; 20,15.
O Vară fierbinte : TOMIS — 9—
15.45 în continuare ; 18 ; 20,15.
0 Drumul spre Saturn ; Sfirșltul 
Saturnului : AURORA — 9,30 ; 13 ;
16.30 ; 20.
0 înțeleptul de pe muntele bles- i 
temat : VIITORUL — 15,30 ; 18 ;
20.30.
0 Operațiunea San Gennaro : 
MUNCA — 18 ; 20.
0 Drama clocîrllel : MUNCA — 16.
O Marianna, agentul 0555 : MOȘI
LOR — 15,30 ; 20,30.
O Blestemul rubinului negru : 
MOȘILOR — 18.
0 Veșnicul lnttrziat : FERENTARI
— 15,30 ; 18 ; 20.30.
0 Orașul magic : PACEA — 15,45 j
18 ; 20,15.

0 Lustragiul s CRINGAȘI — 14,30 ; 
16,30 ; 18,30 ; 20,30.

spus scriitorul, altfel zicînd mesajul sau expresia gîndirii sale. E iiresc ca un critic sau altul să aibă anume preocupări specifice dar ele nu pot merge pînă la a ignora preocuparea specifică a scriitorului însuși. Unii fac tot ce pot spre a evita numele de „conținut". Desigur, s-a greșit adesea, mai de mult, reducîndu-se cronica la o arborescentă schematică dedusă dintr-un fragment etc. S-a vorbit de greșelile trecute ale criticii, nu intenționez să revin asupra problemei, dar o idee trebuie subliniată. Sociologia poate fi folositoare în studiul fenomenelor literare, aducînd o contribuție substanțială cînd e făcută cu seriozitate ; dar e o gravă greșeală de a o substitui marxismului, care este o filozofie, un mod complet de a vedea lumea, în care intră desigur, ca element doar sociologia. Spun asta fiindcă unele încercări de critică marxistă au fost „anulate* de cî- țiva critici drept „sociologice". E o dublă eroare. Critica marxistă nu se reduce la sublinierea sociologicului, deși îl folosește ; nu se limitează la mesaj, la conținut, dar nu Ie ............................................se ții nu cred că nu se poate face critică ignorîndu-se faptul că scriitorul dorește din toată ființa să comunice cititorilor un adevăr ; deci nici cronicarul nu poate ignora încărcătura de idei a operei. Dacă unii critici manifestă o adevărată spaimă a ideilor în operele analizate, sînt și unii obsedați de o anume idee pe care o aplică — se potrivește, nu se potrivește... — respectivei cărți ; de multe ori, nu se potrivește. Deci, vor nu vor, autorii cronicați de respectivul devin conform obsesiei sale : abisali, transcendenți etc. Avem multe probleme reale ale criticii noastre marxiste, nu mai are rostul să descoperim noutăți de la începutul secolului. Avem nevoie de o critică marxistă viguroasă, deschisă față de contribuțiile altor sectoare intelectuale, față de ritmul în care trăiește patria noastră, da; însă nu putem acum cînd socialismul se consolidează în România să admitem ca idei mistice și idealiste să apară — rar, e drept — printr-o cronică sau alta. Este evident că nu putem, în critică, ignora esențialul operei : mesajul pe care autorul dorește, din necesitate interioară, să-1 adreseze cititorilor.

Este evident pentru oricine se preocupă de opera de artă că ne- numărați factori contribuie în diverse cantități și diferite calități la construcția acesteia ; dar, în același timp, opera e o cristalizare unică a tuturor elementelor componente. La aceasta se adaugă diferite stiluri literare, dintre care unele dăinuie secole, modificîndu-se însă conform clasei, națiunii rat. “ teorii me critice specializate de analiză literară. Apariția lor e firească, fie că se preocupă de anumite particularități ale operei sau a unor serii de opere analizate ca părți ale realului ; dar a dori să reduci o carte la unul singur din elementele ce o compun, ignorînd agresiv unitatea ei organică înseamnă a o denatura. Disciplinele particulare ce s-au creat își pot aduce întreaga lor contribuție în critica literară cît timp nu pretind a fi cheia unică a înțelesului operei. Critica literară nu trebuie să uite nici un moment că are a-și exprima o părere nuanțată, dar de ansamblu asupra unei opere ce devine 'o unitate organică.Pentru criticul marxist problema e mai ușor de rezolvat fiindcă se pornește de la ideea că o carte nu e un amestec întîmplător de cuvinte, fie și „sonore', ci un mod de expresie al omului, de comunicare specifică între oameni. Indiferent de „programul artistic* al scriitorului, criticul regăsește epoca (prezentă sau trecută) ce a influențat cartea, specificul național și specificul artistului. Cu alte cuvintb, fără a ignora, în spațiul necesar, problemele specifice sau cele predilecte criticului, nu are rost să ignorăm tocmai ceea ce scriitorul a vrut să spună cititorului. Oricît am. căuta cu argumente recitate mai ales din Croce, sau din alții, separarea dintre estetic și istoric nu se poate face ermetic pentru că tocmai acele elemente zise neestetice au determinat — în diferite grade, — generarea operei și nu numai actul creator ca atare ci și numeroase particularități artistice ale operei.Un șir de capodopere (strict izolate) așezate într-un vid istoric e de neconceput și de nerealizat. Marii esteticieni s-au ferit de o asemenea atemporalitate imposibilă.Dar chiar în cronica măruntă se ocolește cu dibăcie ceea ce are de

Se pot asupra și apar
influenței epocii, care le-a gene- îace nenumărate acestor diierite proble- metoda

poate exclude, subestima. Cum știe, conținutul și forma au rela- dialectice astfel încît nici unul poate nega pe celălalt. Dar

in holul Ateneului

(Urmare din pag. I)

Oi

PROGRAMUL I

8,30 — Ora exactă. Cum va fi 
vremea ? Gimnastica de dimi
neață. 8,40 — .Pentru copii și șco
lari : p La șase pași de o excursie 
— emisiune concurs. Participă e- 
chipele reprezentative ale școli
lor din județele Ialomița șl Iași. 
O Film serial : „Meteor XL 5". 10,00

Ora satului. 11,30 — TV pentru specialiștii din agricultură. Me
tode avansate in producerea răsadurilor de legume. Prezintă : dr. ing. 
G. Stanciu, ing. Nicolae Marinescu șl Marcela Nistor. 12,00 — De strajă 
patriei. 12,30 — Concert simfonic. Orchestra simfonică a Radioteleviziunil. 
Dirijor : Mihai Brediceanu și AndrO Jolinet (Franța). In program : Schițele 
simfonice „Trei imagini bucureștene" de Pascal Bentoiu ; „Simfonia a 
III-a“ de Albert Roussel. 13,15 — închiderea emisiunii de dimineață. 15,30 
— Telex TV. 15,35 — Duminica sportivă — Intîlnirea de fotbal Anglia — 
România, înregistrare pe telerecordlng. 17,00 — Magazin duminical. 19,00 — 
Telejurnalul de seară. 19,20 — 2 martie 1969 — monografii contemporane. 
19,40 — Studioul de teatru TV. „Flecărelile femeilor” de Carlo Goldoni. 
21,15 — Muzică ușoară cu Norina Alexiu și Luigi lonescu. 21,45 — Film 
artistic : Comoara neguțătorului bizantin — o producție a studiourilor 
cehoslovace. Premieră pe tară. 23,20 — Telejurnalul de noapte. 23,30 _  în
chiderea emisiunii.

0 Tandrețe t COSMOS — 16,30 ;
18 ; 20.

teatre
0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Ateneului) : Concert 
pentru elevi cu un program Bee
thoven — 10,30. Dirijor : Alexan
dru Sumski ; Concert de muzică 
populară românească dat do or
chestra „Barbu Lăutaru" — 20. 
Dirijor : Ionel Budișteanu.

PROGRAMUL H.

20,00 — Telex TV. 20,05 — Seară de operetă. 
Transmisiune în direct de la Opera Română 
documentare. 22,35 — închiderea emisiunii.

,,Văduva veselă" de Lehar. 
din Cluj. In pauze : filme

și sub- presti- ce fa- Ce eracare vă mulțumește liniază necesitatea giului vostru. Dar cem mai departe ? de făcut în cazul directorului medic, care lasă ambulanta să-1 aștepte cu o femeie în agonie, numai pentru că vrea și el să meargă cu ambulanța la niște cumpărături ? Ce să facem cu cazuri banale, de voși țetă tile ner- re- pas- acu- ore de pentru
care așteaptă o pentru zece de napotom și mulează în două așteptare nervi ca douăzeci de pastile ? Să nu scriem despre astfel de cazuri. grave sau banale ? Să tăcem ?— Stai, că le amesteci, mi-au răspuns ei.Am constatat că reținuseră, cuvînt cu cuvînt, a- precierile cu privire la organizarea asistentei sanitare, aprecieri cursul P.C.R. vorba marea de unități sanitare nu s-a desfășurat la nivelul cuvenit. Se sublinia în cuvînta- rea secretarului general al partidului că nu e cazul să se pună toate lipsurile pe seama medicilor deși ei erau primii care ar fi trebuit să reacționeze la lipsuri — și că ministerul de resort și organele locale n-au îndrumat și ajutat bine acest sector de activitate.Dar dacă există asemenea lipsuri, nu e oare cazul ca ele să fie scoase la iveală și combătute ? Cum poate fi făcut acest lucru, fără a-i aminti pe vinovati. între care e inevitabil să se afle și cîte un medic ? în orice profesie există și oa-

în al e de faptul că îndru- și controlul rețelei
făcute plenarei C.C. din octombrie :

meni aflați dedesubtul cerințelor morale sau calitative obișnuite. Poate fi criticat un arhitect, un zidar, sau un sculptor. Să creăm o excepție pentru medici, din cauză că meseria lor solicită imperios o mare autoritate morală față de public ? Tăcerea ar aplana oare totul ? Oamenii „de - rînd" să fie — după impresia unora — chiar atît de ignoranți. încît să nu

piu), se tem totuși parte a pacientilor lor ar putea fi influențați în rectia unei psihoze de încredere ? Medicul valoare e primul care revoltă în fata abuzurilor sau neglijentelor grave comise de un coleg, e de acord ca acesta să fie sancționat cit mai aspru, dar cere un singur lucru — și aici desigur că are dreptate. Să-1 ascultăm :— Chestiunile medicale

di- ne- de se
tic și un tratament adecvat ; el are un drept suveran în relațiile cu pacientul. iar atunci cînd își folosește în mod necinstit sau greșit aceste drepturi, tragerea lui la răspundere — atîta vreme cît e vorba de criterii medicale — se cere făcută de oameni de specialitate.Lucrul nu e ușor, s-o spunem pe șleau. Avansări, numiri, examene, creări și desființări de posturi: e-

33BE

Doctore, fă-mă bine!
39poată constata ei singuri lipsurile de care se izbesc într-un spital sau o policlinică ? Nu cumva, dimpotrivă, semnalarea abaterii restabilește norma în drepturile ei. amintește că omul aflat în culpă s-a îndepărtat de la normele misiunii sale ?Răspunsul dat medici la această re cuprinde un care ar putea fi „gîndirea de

de unii întreba- fenomen denumit „„________ __ categorie".Dacă într-o piesă de teatru ticălosul poartă mustață. multi purtători de mustață s-ar putea simți lezați, ar simți, că se face aluzie la ei si ar putea cere ca în piesă să existe mai multe personaje pozitive cu mustată. pentru a restabili „echilibrul" existent în viață. Atunci de ce există unii doctori care (fără să judece atît de mecanic ca în acest exem-

sînt chestiuni specific profesionale. care se cer judecate și apreciate de medici. Chiar în cazurile grave, care cer interven- .tia justiției, rezolvarea și verdictul trebuie să se bazeze — în ce privește chestiunile de specialitate — pe expertiza unor medici. Tocmai de aceea la plenara C.C. al P.C.R. s-a propus crearea unui Colegiu al medicilor și farmaciștilor, subliniindu-se că trebuie aleși în acest 
colegiu oameni cu o 
înaltă ținută morală, care 
să fie în stare, puși în fa
ța încălcării de către co
legi ai lor a normelor e- 
ticii medicale, să aplice 
măsurile corespunzătoare.în apărarea acestui principiu și în sprijinul viitorului colegiu, multi medici mi-au adus exemple convingătoare. Datoria medicului este să spună adevărul, să dea un diagnos-

xistă în lumea medicală (la noi și, probabil, tară) un joc de țe reciproce care îndemna pe unii ai corpului medical facă concesii neprincipiale sau nedreptăți în vederea unor avantaje personale. Bariera în calea acestei tociri a conștiinței se află în fiecare. Dacă e ferm în meseria sa si în moralitatea dacă apără tigiul său. siei. dacă intoleranța atentează la aureola socială a meseriei lui Hipo- crat, medicul — atîta vreme cît nu e Izolat — și e greu să fie izolat. într-un mediu social pozitiv — se poate dovedi invulnerabil.E drept, exercitarea corectă a meseriei cere sacrificii ; le-a cerut mai a- les în trecut, dar le mai cere uneori și astăzi. E-

în orice influen- îi poate membri să-și
sa profesională, nu numai presei si al profe- îsi semnalează fată de cei ce

xistă cazuri de devotament sublim, de sublimă înfruntare a greutăților, pe care s-ar cuveni să le scoatem mai des în evidentă. Nici nu e greu : continuă să vină la redacții foarte multe scrisori ale unor oameni recunoscători. Folosind condițiile deosebite create prin grija statului rețelei sanitare în continuă dezvoltare, tot mai bine dotată, sute si sute de medici îsi fac datoria cu un simț al răspunderii, cu o dăruire demne de e- logiat. yMedicul e prea des încărcat cu fișe complicate, statistici, reglementări ale persoanelor ce așteaptă pe coridor, tratative pentru procurarea unor medicamente ; într-un cuvînt. meseria lui e infiltrată de prea multe aspecte nespecifice. nemedicale. care tind să-1 „descarce" tocmai de miezul specific al meseriei sale, de răspunderea lui pentru diagnosticul și tratamentul ce-I indică.Respectarea și înălțarea prestigiului social al medicului este o problemă centrală a ansamblului de măsuri preconizate în urma plenarei din octombrie a Comitetului Central al P.C.R. privind perfecționarea asistentei sanitare. Punînd doctorul în situația de a fi în primul rînd nu funoționar, ci persona
litate umană — înnobila
tă de prestigiul științei 
sale și al valorii sale individuale — îi dăm posibilitatea de a răspunde mai deplin cerinței pe care i-o pune omul, fie el om cu înalte titluri academice sau brigadier de cîmp, o- mul care îl privește lung, puțin îngrijorat, și care îi spune: „Doctore, te rog, fă-mă bine

e Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 11 ; Rigoletto — 19,30.
0 Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 10,30 ; Mam’zelle Nltouche
— 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le" (sala Comedia) : Heidelbergul 
de altădată — 10 ; Regina de
Navara — 15 ; Enigma Otlliel — 

■ 19,30 ; (sala Studio) : O femeie cu
bani — 10 ; Castiiiana — 15 ; Tro
ienele — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 10,30,
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
10 ; D-ale carnavalului — 15 ; Un 
tramvai numit dorință — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Sfirșltul 
pămintulul — 10 ; Photo Finish — 
15 ; Comedie pe Întuneric — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Călătorie cu scandal
— 10 ; Frumoasă duminică de sep
tembrie — 15,30 ; O casă onorabilă
— 19,30 ; (sala Studio) : Femei 
singure — 10,30 ; Cînd luna e al
bastră — 16 ; Cafeneaua camele
onilor — 20.
0 Teatrul Mic : Tango — 10 ; Ofi
țerul recrutor — 15 ; Baltagul — 
20.
e Teatrul Gluleștl : Meșterul Ma- 
nole — 19,30.
e Teatrul „Barbu Delavrancea" (la 
Sala Palatului) ; Doamna do Ia 
Maxim — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Regele 
Cerb — 10 ; Năzdrăvăniile lui Pă
cală — 15.
0 Teatrul evreiesc de stat : în
țelepții din Helem — 11 ; Un șirag 
de perle — 20.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Don Quijote — 19,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana sinzlana
— 11 ; (sala din str. Academiei) : 
A fugit un tren — 11.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 

S nașe" (sala Savoy) : Comici vestiți 
ai revistei — 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Mexico-Melody
— 19,30.
e Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu" : De la Bach la Tom Jones
— 20.
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Pronie- 

E teiada — 20.
0 Circul de stat: Rapsodia acro
batică : 16 ; 19,30.
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Plecarea delegației guvernamentale 
române la lucrările celei de-a XXII a sesiuni 

a C. A. LII de la Berlin
Sîmbătă seara, a plecat la Berlin 

delegația guvernamentală română 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialiste 
România în C.A.E.R., pentru a 
participa la lucrările celei de-a 
XXII-a sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Din delegație fac parte tovarășii 
Radu Constantinescu, vicepreședin
te al Comisiei guvernamentale de 
colaborare și cooperare economică 
și tehnică, Ștefan Gabor, vice
președinte al Comitetului de Stat al 
'.Planificării, Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Virgil Actarian,. adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de

T e I e g r a m ă
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a adre
sat o telegramă de felicitare pre

Cronica zilei
Sîmbătă a sosit în Capitală o de

legație economică din Republica 
Ecuador, condusă de Pedro Me
nendez Gilbert, ministru plenipo
tențiar, consilier al președintelui 
republicii.

Membrii delegației vor purta tra
tative în vederea dezvoltării rela
țiilor economice dintre cele două 
țări.

La sosire, în Gara de Nord, oas
peții au fost întîmpinați de Ale
xandru Albescu, adjunct al minis
trului comerțului exterior, de func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

A apărut revista

„PROBLEME ECONOMICE"
nr. 12/1968Numărul se deschide cu articolele Preocupări actuale in 

pregătirea economiștilor de MANEA MĂNESCU, membru corespondent al Academiei. 5(1 
de ani de la absolvirea primei 
promoții de economiști, de dr. MARIN LUPU — dedicate jubileului învățămîntului economic superior.Revista cuprinde în continuare articolele : O nouă treaptă in 
dezvoltarea economiei și crește
rea nivelului de trai, de dr. VA
SILE RAUSSER, Dezvoltarea 
proprietății socialiste și schim
bările în structura social-econo- 
mică a societății românești, de 
dr. GH. P. APOSTOL, Progresul 
tehnic și calificarea forței de

{Urmare din pag. I) tați aflate în exploatare și mai puțin pe capacități noi ce urmează a intra în funcțiune în acest an. Ceea ce presupune cunoașterea mai temeinică a posibilităților și rezervelor existente, mobilizarea lor mai intensă prin măsuri eficace și operative ce trebuie luate în fiecare întreprindere în parte. în vederea îndeplinirii planului în mod ritmic și la toate sortimentele, ca și a angajamentelor luate în cadrul amplei întreceri pe țară între organizațiile județene de partid.Cu toate sporurile însemnate prevăzute în planul pe acest an, se cuvine să precizăm că ministerul nostru nu se încadrează integral în prevederile cincinalului pentru 1969 la unii indicatori principali — la producția globală, la otel, fontă și laminate. După cum s-a subliniat la plenara C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie anul trecut, aceasta se da- torește întîrzierii punerii în funcțiune și nerealizării în întregime a nivelurilor prevăzute în graficele de a- tingere a parametrilor proiectați la unele obiective noi de la Combinatul siderurgic din Galați, îndeosebi Ia primul furnal de 1700 mc, precum și faptului că nu s-a acționat întotdeauna cu destulă fermitate pentru folosirea mai bună a capacităților de producție existente.Critica îndreptățită făcută ministerului nostru la plenară și Ia sesiunea din decembrie 1968 a Marii Adunări Naționale, indicațiile prețioase date de conducerea de partid și de stat au mobilizat colectivele din unitățile industriei siderurgice pentru stabilirea celor mai potrivite măsuri în vederea înlăturării neajunsurilor si îmbunătățirii activității lor economice. O maximă atenție vom acorda 
în acest an creării condițiilor teh
nologice și organizatorice favorabile 
pentru buna funcționare a furnalului 
nr. 1 de la Galați, precum și găsirii 
modalităților de a pune în funcțiune 
mai de vreme furnalul nr. 2 și banda 
de aglomerare respectivă, ceea ce 
va influenta pozitiv prodncția de 
oțel, respectiv cea de laminate. în această privință trebuie să avem în vedere balanța strînsă de oțel pe 1969, precum și faptul că creșterile stocurilor tehnologice sînt inferioare celor prevăzute în cincinal, atît la unitățile producătoare cît și la cele consumatoare. Orice depășire a planului la oțel, semifabricate și laminate este în interesul economiei naționale, permitînd satisfacerea în condiții mai bune a cerințelor crescînde de metal ale diferitelor ramuri și în primul rînd ale industriei construcțiilor de mașini.îmbunătățirea activității pe platforma de la Galati va fi urmărită de minister, de comitetul de direcție al combinatului pe felurite planuri, prin diferite acțiuni tehnice și organizatorice. Cu deosebire vom căuta să se evite neajunsurile care s-au manifestat aici anul trecut în pregătirea intrărilor în producție și efectuarea probelor tehnologice, în functionarea 

mașini, Vasile Bucur, locțiitor al 
reprezentantului permanent al Re
publicii Socialiste România în 
C.A.E.R., alți membri ai conducerii 
unor instituții centrale, consilieri și 
experți.

La plecare, în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de tova
rășii Janos Fazekas, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Virgil 
Pîrvu, ministrul finanțelor, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Ewald Moldt, 
ambasadorul Republicii Democrate 
Germane la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

ședintelui Adunării Populare a 
Republicii Populare Albania, Be
hai- Shtylla, cu prilejul alegerii 
sale în această funcție.

Sîmbătă dimineața a plecat la 
Londra o delegație a Ministerului 
Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene, care va participa la des
fășurarea tratativelor avînd drept 
scop încheierea unui acord rutier 
între România și Marea Britanie.

Sîmbătă la amiază au luat sfîrșit 
lucrările sesiunii științifice a adu
nării generale a Academiei cu tema 
„Metode noi în cercetarea științi
fică".

în încheierea lucrărilor, a luat 
cuvîntul academicianul Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei.

(Agerpres)

muncă, de dr. C. DANCIU, As
pecte actuale privind realizarea 
indicatorilor proiectați ai noilor 
obiective industriale, de NICO- LAE PANTILIE. Implicații eco
nomice ale automatizării în in
dustria chimică, de EUGENIU NICULESCUr-MIZIL. Reducerea 
cheltuielilor materiale în agri
cultură de O. POPESCU și N. DAVID. Progresul tehnic și con
secințele sale social-economice 
în agricultura țărilor capitaliste, de dr. N. DOBROTĂ și dr. I. ZAHIU (Timișoara). Revista mai cuprinde rubricile „însemnări", 
„Critică și bibliografie", „Scri
sori către redacție", precum și sumarul revistei „Probleme eco
nomice" pe anul 1958.

agregatelor, în organizarea controlului și asistenței tehnice, neajunsuri care au provocat numeroase opriri ‘în procesul de producție. Nivelul ridicat al tehnicii cu care a fost dotat acest combinat siderurgic, eforturile materiale și financiare deosebit de mari făcute de statul nostru, de întregul popor pentru construirea lui obligă cadrele de conducere de aici să perfecționeze continuu organizarea producției și a muncii în fiecare secție a combinatului, să asigure cadre calificate de muncitori și tehnicieni pentru exploatarea și întreținerea judicioasă a utilajelor și agregatelor, o fermă disciplină în producție și în muncă. Avem convingerea că siderurgiștii gălăteni, beneficiind și de un sprijin mai operativ și eficace din partea ministerului, vor reuși în acest an să fie la înălțimea sarcinilor ce Ie revin din planul de stat, să se achite în bune

condiții de obligațiile ce decurg din contractele lor cu beneficiarii.Planul pe 1969 prevede, în continuare, sarcini mari pentru ministerul nostru și în domeniul investițiilor. 
Volumul de investiții ce urmează să 
fie realizat în acest an in industria metalurgică este cu 7 Ia sută mai 
mare față de realizările din anul trecut. Printre obiectivele ce vor intra în acest an în funcțiune se numără— în afară de furnalul nr. 2 de 1 700 mc de la Galati, despre care am amintit mai înainte — convertizorul nr 3 al otelăriei gălățene, care. împreună cu primele două converti- zoare, intrate în producție pină a- cum. vor forma un bloc complet cu o capacitate de 2,5 milioane tone oțel pe an ; vor începe să producă, de asemenea, două cuptoare electrice de 50 tone la Hunedoara, care vor pune bazele unei noi oțelării. profilată pe fabricarea otelurilor aliate, un laminor de sîrmă, încheierea etapei a H-a la trăgătoria de oțel tare și fabrica de cabluri de tracțiune Ia uzina „Industria sîrmei" din Cîmpia Turzii ș.a. Prin planul de investiții pe 1969 al ministerului s-a urmărit, totodată, să se asigure un asemenea stadiu la lucrările în continuare— laminorul de benzi la cald și ce! de benzi la rece de la Galati, obiectivele de la Hunedoara — pentru a se respecta întocmai punerile în funcțiune din anul viitor și .următorii.Ținînd seama de timpul nefavorabil din această perioadă de început de an, conducerea ministerului a cerut organizațiilor de construcții și

încheierea nim sesiuhii siiintifice 
A INSIIIUIM DE CERCETĂRI METALURGICE

Sîmbătă s-au încheiat lucrările 
celei de-a IX-a sesiuni științifice a 
Institutului de cercetări metalur
gice, care s-au desfășurat între 16 
și 18 ianuarie în Capitală. Partici- 
panții, cercetători ai institutului, 
cadre didactice din învățămîntul 
superior, ingineri și tehnicieni din 
marile- uzine ale țării, precum și 
numeroși specialiști de peste ho
tare, au relevat, cu acest prilej, 
nivelul ridicat al comunicărilor 
prezentate, contribuția cercetării 
științifice la dezvoltarea industriei 
metalurgice, utilitatea schimburilor 
de păreri între specialiști' din di
ferite țări în acest domeniu.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe Gas
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Poiana Brasov

Întrecerile internaționale de biatlon
Intiecerile internaționale de schi de la Poiana Brașov au continuat cu o pro- . bă individuală ’ de biatlon care a reunit la ștart pe compo- nenții loturilor de seniori ale României și R. D. Germane. Concursul s-a desfă

șurat în condiții bune pe distanța de 20 kilometri cu patru trageri de la distanța de 150 m. Pe primul loc s-a clasat sportivul român Gheorghe 
Vilmoș, cu timpul de Ih 16’36" (2’ penalizare), urmat de Ghe-

montaj să intensifice ritmul de lucru la lucrările interioare, mai ales la cele de montaj și instalații, pentru care există condițiile materiale si forța de muncă necesare, iar acolo unde este posibil să execute și lucrări de construcții în exterior. Numai astfel va fi posibil ca, încă din primul trimestru, să se realizeze un volum ridicat de investiții, care să permită încadrarea îd termenele prevăzute prin graficele coordonatoare elaborate pentru fiecare obiectiv în parte si chiar devansarea unor lucrări.Este de menționat că, în general, sînt create condițiile propice unei activități fructuoase pe șantierele obiectivelor de investiții: documentația de execuție este asigurată în proporție. de 92 la sută, iar organizațiile de construcții Si montaj dispun de capacitatea tehnică și personalul necesar. Anumite 

probleme se ridică totuși în legătură cu asigurarea utilajelor tehnologice din țară, atît pentru investițiile din acest an cît și pentru pregătirea lucrărilor din anul 1970. Această chestiune prezintă o mare acuitate, dacă avem în vedere că uzinele constructoare de mașini au rămas la 31 decembrie anul trecut cu o restantă în livrări de aproximativ 6 000 tone utilaje, din cele 23 500 tone contractate, fapt ce a determinat ca în momentul de față să nu fie asigurate pentru investițiile din acest an și din primele luni ale anului viitor 1 600 tone echipamente tehnologice. Va trebui ca în cel mai scurt timp. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să examineze posibilitățile de a produce utilajele respective, de aceasta depinzînd respectarea termenelor de dare în funcțiune a noilor obiective. Ministerul nostru și-a propus ca, în scopul satisfacerii în condiții mai bune în viitor a cerințelor de utilaje și piese de schimb, să ia in continuare măsuri în vederea folosirii Ia maxim a capacității atelierelor mecanice ale întreprinderilor siderurgice, accentul pu- nindu-se pe încărcarea în trei schimburi a parcului de mașini-unelte, reutllarea cu mașini șl instalații, asigurarea cu documentație de execuție.După cum apreciam mai înainte, o 
mare parte din sporul de producție 
prevăzut pentrn ramura noastră în 
planul pe anul 1969 se va realiza prin 
fructificarea cît mai eficientă a po
tențialului tehnic din uzinele și com
binatele siderurgice, mai ales pe ca- 

ton Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care a subliniat 
importanța pe care o prezintă cer
cetarea în metalurgie, rolul acesteia 
în dezvoltarea economică a țării.

Vorbitorul a arătat că munca de 
cercetare, ținînd seama de nevoile 
întreprinderilor, trebuie să se ma
terializeze într-o gamă cît mai lar
gă de produse de calitate superi
oară. în acest scop este necesară 
valorificarea posibilităților tehnice 
existente, îmbunătățirea continuă a 
organizării cercetării și producției.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit la sarcinile ce revin Institutu
lui de cercetări metalurgice, la 
orientarea activității sale în viitor.

(Agerpres)

în cîteva rinduri
STEAUA BUCUREȘTI ÎNVIN
GĂTOARE ÎN „C.C.E." LA 
VOLEI (masculin)Aseară la Munster (R.F.G.), în cupa campionilor europeni la volei (masculin) s-a disputat meciul dintre e- chipele Steaua București și Universitatea Munster. Partida s-a terminat cu scorul de 3—0 în favoarea voleibaliștilor români.

TRADIȚIONALA COMPETIȚIE 
INTERNAȚIONALĂ DE FLORETA pentru cupa „Martini" va avea loc în zilele de 25 și 26 ianuarie în sala .,Pierre Coubertin" din Paris. La competiție participă peste 300 de sportivi reprezentînd Anglia, R. F. a Germaniei. Italia, România, Ungaria. Olanda. Polonia șl Franța.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
HANDBAL MASCULIN de la Erfurt a fost cîștigat de echipa Motor Eisenach (R. D.' Germană), care în meciul decisiv a învins cu scorul de 

•***■....... .......... ,■ ■ - Sydney .'«e.... vor- întîlniorghe Cercel (România) lh 21’12" (4’) ; Guniher Joachim (R.D.Germană) lh 21’ 40" (F) ; Joachim Mei- schner (R.D.G.) lh 22’17” (2’); Constantin Carabela (România) lh 22’41* (2’). Astăzi au Ioc probele de ștafetă.
lea creșterii indicilor de utilizare in
tensivă și extensivă a agregatelor 
existente. Nu este pentru nimeni un secret că multe din agregatele noastre nu funcționează în prezent la parametrii comparabili cu cele mai bune rezultate din țări dezvoltate industrial. Desigur, la aceasta concură mulți factori, dar este limpede că stă în puterea siderurgiștilor să ridice permanent indicii de utilizare a furnalelor, oțelăriilor și mai ales a liniilor de laminare. Avem în vedere cînd facem această afirmație măsurile care se impun — și care au fost în bună parte concretizate în unități — pentru scurtarea timpilor de elaborare a șarjelor în oțelării. a opririlor pentru reparații și a celor generate de defecțiuni accidentale, pentru mărirea vitezelor de laminare, programarea optimă a producției, întărirea disciplinei, a ordinii în procesul de fabricație și în muncă. In scopul ri-

dicării gradului de utilizare' a agregatelor siderurgice, vom căuta să îmbunătățim întreaga activitate de întreținere și reparații din întreprinderi. S-au luat, de altfel, măsuri în vederea continuării acțiunii de centralizare a reparațiilor și planificării mai judicioase a acestora, or- ganizîndu-se totodată echipe specializate de intervenție rapidă pentru reparațiile capitale și mijlocii în perioadele prevăzute în grafic.O maximă importantă se cuvine a- cordată problemei îmbunătățirii pro
gramării producției. După cum s-a relevat și la Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut, laminarea nu se face întotdeauna după un program bine studiat care să asigure la. timp profilele de otel necesare economiei, continuă să se livreze profile de dimensiuni mai mari care generează consumuri sporite de metal în industria prelucrătoare. Ținînd seama de aceste neajunsuri, în cadrul acțiunii de organizare rațională a producției și a muncii, se aprofundează în prezent în uriităti acele studii privitoare la perfecționarea planificării operative a producției, urmărindu-se aplicarea în acest domeniu, cu sprijinul specialiștilor din proiectare și cercetare, a metodelor moderne de calcul, a cercetărilor operaționale. Optimizarea programării producției va trebui în așa fel elaborată în fiecare uzină și combinat, incit să nu apară nici o abatere în livrarea ritmică a metalului, să se asigure onorarea la timp a tuturor prevederilor din contracte. Comitetele de direcție, 

colectivele din combinatele noastre

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut u- 

medă și s-a răcit în Banat, Muntenia 
și Dobrogea. Cerul a fost variabil în 
nord-vestul țării și acoperit în celelalte 
regiuni, unde și ceața a persistat și izo
lat s-a semnalat burniță. Vîntul a su
flat în general slab, cu unele intensifi
cări în Dobrogea și Bărăgan din sec
torul nord-est. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între minus 2 grade la 
Dej, Joseni și Miercurea Ciuc și plus 
8 grade la Caransebeș, Odorhei, Cîm- 
pina și Pătîrlagele.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 ianuarie. In țară î Vremea con
tinuă să se răcească, mai ales în estul 
țării. Cerul va fi temporar noros. Nin
sori locale. Vînt potrivit, cu unele in
tensificări, predominînd din sectorul es
tic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 16 și minus 6 grade, 
local mai coborîte în nord-estul țării, 
iar maximele între minus 8 și plus 2 
grade, mai ridicate în sud-vestul țării. 
In București : Vremea continuă să se 
răcească. Cerul va fi mai mult noros. 
Ninsori temporare. Vînt potrivit, cu u- 
nele intensificări din sectorul nord-* 
est. Temperatura în scădere.

12—8 (6—5) formația poloneză G.K.S. Gdansk.
CUNOSCUTA ECHIPA BRAZI

LIANĂ DE FOTBAL F. S. SANTOS și-a început turneul în Congo (Brazzaville), jucind cu o selecționată a provinciei Kiolou. Victoria a revenit fotbaliștilor brazilieni cu scorul da 3—0 (1—0).
ÎN RUNDA A 4-A A TURNEULUI 

INTERNAȚIONAL DE ȘAH de Ia Beverwijk (grupa maeștrilor) Victor 
Ciocîltea (cu piesele albe) l-a învins pe olandezul Krabe. Kurajița a cîștigat la Vesterinen și Honfi Ia Jongsma.tn clasament conduc Kurajița (Iugoslavia) și Honfi (Ungaria) cu cite 4 puncte, urmați de Ciocîltea (România) — 3 puncte, Vesterinen (Finlanda) — 2,5 puncte etc.

în grupa marilor maeștri, Botvinnik l-a învins pe Scheltinga și Ke- res pe Lombardi. Langeweg a cîștigat la Medina, iar Benktj la Ostoici. Kavalek a remizat cu Donner.Pe primul loc în clasament se află 
Botvinnik (U.R.S.S.) cu 3,5 puncte, urmat de Cirici (Iugoslavia). Keres (U.R.S.S.), Langeweg (Olanda) — 3 puncte etc.

SELECȚIONATA DE FOTBAL A 
UNGARIEI, care întreprinde în prezent un turneu în Columbia, a jucat la Bogota cu formația Santa Fe. Fotbaliștii maghiari au terminat învingători cu scorul de 5—2 (2—0).

ÎN FINALA PROBEI DE SIMPLU 
FEMININ din cadrul turneului international „Open" de tenis de Ia

Margaret 
Court (Australia) și Rosie Casals (S.U.A.). în semifinale, Margaret Court a învins-o cu 6—3, 6—0 pe compatrioata sa, Kerry Melville, iar Rosie Casals a dispus cu 6—3, 5—7, 7—5 de americanca Billie Jean King! într-una din semifinalele probei de simplu bărbați, australianul Roche l-a întrecut la capătul meci dramatic cu 5—7, 7—9, 11—9, 8—6 pe compatriotul său 
wall.

unui
6—4, 

Rose-

trebuie să înțeleagă că, dîn punctul 
de vedere al economiei naționale, 
este mult mai avantajos ca planul să 
lie realizat sută la sută, respectîn- 
du-se riguros disciplina contractuală, 
decît ca el să fie depășit, dar fără 
să se livreze metalul necesar unor 
beneficiari, cu toate consecințele eco
nomice ce decurg de aici.Se cuvine să subliniem că pentru îmbunătățirea programării producției de laminate este nevoie totodată să se stabilească cu maximă exigentă cerințele de metal ale diverșilor beneficiari, prin prezentarea din timp, potrivit prevederilor din condițiile fundamentale de contractare, a specificației sortimentelor și a cantităților necesare. Numai pe această bază se pot elabora programe optime de laminare în combinatele siderurgice, pentru fiecare agregat în parte, mic- șorîndu-se desele schimbări de cilindri, care reduc posibilitățile de

*

folosire cu indici superiori a capacităților de producție.Pe un loc de prim ordin al preocupărilor lucrătorilor din industria metalurgică se află, de asemenea, creș
terea intr-un ritm mai accelerat a 
producției de oțeluri aliate, al căror 
volum va fi în acest an cu 43 la sută 
superior față de realizările din anul 
trecut, precum și diversificarea con
tinuă și îmbunătățirea calității produselor. Vom avea în vedere faptul că nivelul producției de oteluri a- liate pe 1969 este minimal. în special la liniile de profile mijlocii și ușoare de Ia Combinatul siderurgic Reșița, uzinele „Laminorul" Brăila și „Industria sîrmei" — Cîmpia Turzii. In acest sens accentul principal se va pune pe satisfacerea în primul rînd a nevoilor de laminate ale economiei la gama sortimentală deficitară. în scopul limitării importurilor de oțeluri superioare. In același timp sînt necesare eforturi susținute pentru gospodărirea mai bună a metalului, prin perfecționarea proceselor tehnologice, extinderea cu circa 20 la sută a livrării de laminate la lungimi fixe și cu 15 la sută Ia tolerante restrinse, prin diminuarea cantităților de laminate de calitate inferioară și a declasatelor.în strînsă corelație cu necesitatea unei mai bune gospodăriri a metalului și în general a întreprinderilor noastre, se pune și sarcina ridicării eficientei economice a producției siderurgice, a rentabilității ei. Prin 
plan se prevede ca în acest an să 
scadă cheltuielile Ia 1 000 Ici pro
ducție marfă cu 10 Ici față de rea-

Politica de cooperare 
a tării noastre

(Urmare dîn pag. I)

întreaga lume. Fără îndoială că îndeplinirea acestor cerințe majore ale colaborării dintre țările socialiste este condiționată de așezarea consecventă la temelia ei a principiilor marxism-leninismului și internaționalismului, respectării independentei și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. 
Numai promovarea fermă a aces
tor principii fundamentale ale re
lațiilor de tip nou dintre țările so
cialiste, conlucrarea tovărășească, pe 
această bază, chezășuiesc rodnicia co
laborării și cooperării, demonstrează 
convingător superioritatea socialismu
lui în domeniul relațiilor Interstatale 
și poate oferi lumii contemporane un 
model înaintat de colaborare inter
națională fructuoasă.Relațiile României cu țările socialiste se dezvoltă atît pe plan bilateral cît și în cadru multilateral. Potrivit acordurilor economice anuale și de perspectivă, schimburile de mărfuri între tara noastră și celelalte țări socialiste au urmat un curs ascendent, volumul lor fiind în 1968 de peste 4 ori mai mare decît în 1950. Succesele dobîndite de România ca și de celelalte țări socialiste în dezvoltarea economică au permis diversificarea și îmbunătățirea continuă a structurii livrărilor reciproce și a colaborării tehnico-științifice. S-au pus bazele unor acțiuni de cooperare în realizarea unor importante obiectiva comune cum sînt sistemul hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier, care se construiește în colaborare de către România și Iugoslavia, complexul hidrotehnic din zona Islaz-Somovit pe Dunăre, care se proiectează împreună cu Bulgaria. O contribuție importantă aduc comisiile guvernamentale mixte de colaborare economică și tehnico-științi- fică și comisiile de colaborare teh- nico-științifică, constituite pentru ■ coordonarea, ps baze bilaterale, a activității de colaborare dintre România și alte țări socialiste.Ca o expresie a dorinței de a ridica la un nivel mai înalt coope-’ rarea economică cu toate țările frățești, în funcție de posibilitățile e- xistente, România s-a adresat, încă în cursul anului 1957, tuturor țărilor socialiste cu propuneri de dezvoltare a cooperării în producție și tehnico-științifice în ramuri cum sînt: construcția de mașini, energetica, industria minieră, producția de bunuri de consum, transporturi șl telecomunicații, agricultura, turism. în baza tratativelor care au urmat s-au și încheiat unele convenții de colaborare, altele fiind în faza de perfectare.Așa cum este știut. România se numără printre membrii fondatori ai Consiliului de Ajutor Economic Reciproc. care a fost creat acum 20 de ani cu scopul de a contribui, după cum se arată în statutul său, prin unirea și coordonarea eforturilor, la dezvoltarea economiei naționale, la accelerarea progresului economic si "tehnic, la ridicarea nivelului de industrializare a țărilor mai puțin dezvoltate, la creșterea neîncetată a bunăstării popoarelor din țările membre. în acest cadru, țara noastră își aduce contribuția la activitatea de coordonare a planurilor, la specializarea și cooperarea în producție, la coordonarea principalelor cercetări științifice, la examinarea altor probleme importante ale colaborării. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, „țara noastră
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lizărilc din 1968, iar volumul bene
ficiilor să sporească, pe ansamblul 
ministerului, cu peste 500 milioane 
lei. Aceste sarcini vor fi realizate în primul rînd pe seama reducerii consumurilor specifice de materie primă. materiale, energie, a folosirii cu randamente superioare a agregatelor. In această privință este de menționat că vom urmări ca depășirea planului de producție să se facă, în principal, prin economisirea de materii prime și materiale, și nu prin diminuarea stocurilor tehnologice, așa cum s-a întîmplat în unele întreprinderi în trecut. O problemă care va trebui să stea în mod deosebit în atenția noastră este gospodărirea rațională a metalului, întrucît consumurile specifice de metal pe tona de produs finit sînt încă ridicate. De asemenea, o mare atenție va trebui să acordăm reducerii consumului de metal. în acest scop se vor lua măsuri în vederea creșterii coeficientului de scoatere prin micșorarea maselotelor — pe seama extinderii folosirii plăcilor termoizolante — determinării unui șutaj corect și rațional, depistării acelor sectoare de fabricație unde se pierde încă mult metal pe parcursul fabricației, precum și pentru diminuarea rebuturilor.Cu maximă exigență va fi urmărită în fiecare combinat micșorarea consumului de cocs. Posibilitățile de diminuare a consumului specific de cocs sînt examinate în prezent cu atenție de colective de specialiști, atît la combinatele siderurgice de la Galați și Hunedoara — care au depășit cu mult, anul trecut, normele de consum — cît și la Reșița. Studiile ce se întocmesc în această privință vor fi însoțite de măsuri obligatorii vizînd respectarea întocmai a regimului tehnologic, ridicarea temperaturii aerului insuflat, a presiunii la gîtul furnalelor, evitarea deranjamentelor în funcționarea acestora, precum și alte aspecte tehnice si organizatorice. Ministerul și-a propus să 
impulsioneze întrecerea între furna- 
liști pentru un consum minim de 
cocs, pentru depășirea producției de 
fontă numai pe bază de cocs econo
misit ?i să stimuleze colectivele cu 
realizări remarcabile în acest do
meniu.Colectivele din uzinele și combinatele metalurgice privesc cu întreaga răspundere sarcinile mari care le revin din planul de stat pe acest an, și-au format o viziune clară a- supra posibilităților și rezervelor care trebuie mobilizate, asupra măsurilor care se impun în vederea realizării lor integrale. Tocmai de aceea, avem ferma convingere că siderurgiștii patriei noastre își vor îndeplini întocmai obligațiile ce le au ca furnizori de metal ai economiei naționale, în condiții de calitate și eficiență economică superioară, astfel ca cel de-al patrulea an al cincinalului să însemne pentru ei un an de noi și însemnate succese în înfăptuirea Directivelor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționala a partidului.

se pronunță pentrn perfecționa
rea modului de funcționaro a 
acestui organism, pentru ca el 
să contribuie la valorificarea mul 
bună a resurselor materiale și umane 
ale fiecărei țări membre. Noi am 
considerat și considerăm că există 
largi posibilități neexplorate pentru 
adîncirea cooperării dintre țările so
cialiste — în industrie, în agricultură, 
în știință, tehnică și în alte domenii 
de activitate — pentru îmbunătățirea 
conlucrării dintre statele noastre..." După părerea partidului și statului nostru, în procesul de îmbunătățire a metodelor și formelor de colaborare și cooperare trebuie să se pornească de la principiile care stau la baza relațiilor dintre statele socialiste și asupra cărora s-a convenit în comun, de la statutul C.A.E.R., care oferă largi posibilități pentru o conlucrare eficientă a statelor membre, corespunzînd necesităților actuale și de perspectivă ale dezvoltării colaborării între țările membre. Țara noastră consideră că, pornindu-se de aci, se pot găsi numeroase modalități de cooperare între țările C.A.E.R., avantajoase pentru participanți. Partidul și guvernul nostru au preconizat și preconizează asemenea modalități. Se au în vedere, între altele, asemenea forme și metode eficiente cum sînt cooperarea în construirea de obiective economice în domeniul industriei, agriculturii și în alte ramuri prin participarea mai multor țări cu instalații și utilaje, plata acestora urmînd să se facă prin livrări de produse (proprietatea fiind, bineînțeles, a țării pa teritoriul căreia se găsesc aceste obiective) ; în fabricarea pe baza specializării de mașini și utilaje, produse, agregate, tipuri și părți da instalații pentru nevoile părților sau pentru export pe alte piețe ; în efectuarea de prospecțiuni și explorări pentru valorificarea resurselor din țările respective sau alte țări; în folosirea unor procedee tehnice și în fabricarea unor produse pe bază de licențe sau brevete; în domeniile principale ale științei și tehnicii, pe baza intensificării și diversificării cercetărilor naționale etc. Țara noastră se pronunță pentru perfecționarea sistemului de prețuri în relațiile dintre țările socialiste, folosirea creditelor comerciale îndeosebi pentru livrările de mașini, a creditelor de investiții, etc. Totodată, țara noastră manifestă interes pentru propunerile țărilor participante la C.A.E.R. care răspund cerințelor unei colaborări rodnice, cu respectarea neabătută a suveranității si independenței fiecărui stat — factor indispensabil al unei conlucrări cu adevărat fructuoase.Este totodată cunoscut punctul da vedere al tării noastre în legătură cu acele păreri și teze care circulă în rîndul unor economiști — cu privire la „integrarea" statelor membre ale C.A.E.R., învestirea acestei organizații cu atribuții suprastatale, crearea unor organisme economice supranaționale. Poporul român nu poate împărtăși asemenea idei și propuneri, care nu corespund condițiilor etapei de dezvoltare în care ne găsim, nici naturii și conținutului relațiilor dintre țările socialiste. Este de neconceput ca a- numite forme și mecanisme de organizare a relațiilor dintre țări cu altă orînduire socială, care poartă inerent amprenta politicii monopolurilor, să fie luate ca model de colaborare socialistă. Rețetele „supranaționale", care întîmpină o opoziție fermă chiar în rîndul opiniei publice din țările occidentale, sînt incompatibile cu conducerea planificată a economiei, atribut primordial al fiecărui stat socialist. Aplicarea lor, Iezind independența și suveranitatea statelor participante, nu ar face decît să prejudicieze colaborării între țările socialiste, răsfrîngîndu-se în mod negativ asupra puterii de atracție a socialismului în lume. Este deosebit de important, după părerea partidului și statului nostru, ca prin formele de colaborare pe care le promovează. C.A.E.R. să atragă și alte țări socialiste și chiar nesocialiste la activitatea sa, demonstrînd și prin aceasta superioritatea relațiilor de tip nou. socialist.

In ceea ce o privește, România este 
hotărîtă să militeze și de aci înainte 
pentru a întări colaborarea cu toate 
țările socialiste — membre și nemem
bre ale C.A.E.R. — corespunzător in
tereselor de dezvoltare și întărire a 
țării noastre și a întregului' sistem 
mondial socialist.Diviziunea muncii are un caracter universal; ultimii ani au marcat o evoluție pozitivă spre dezvoltarea schimburilor și cooperării în producție, pe tărîm tehnico-științific între țări socialiste și țări cu altă orînduire. România, pe măsura dezvoltării economice, extinde schimburile multilaterale și colaborarea economică cu toate statele, indiferent de orînduirea socială, participă la activitatea unor organizații e- conomice internaționale, ca de exemplu Conferința O.N.U. pentru comerț și dezvoltare. Comisia economică O.N.U. pentru Europa etc. Tara noastră își dezvoltă comerțul exterior în- tr-un ritm rapid.Una din direcțiile politici! economice a României o constituie colaborarea cu țările în curs de dezvoltare, colaborare care vine în sprijinul eforturilor acestor țări pentru apărarea independenței naționale, împotriva presiunilor colonialiste și neocolonialiste. pentru progres economic și social. în acest cadru se înscriu acordurile pentru participarea României la construirea unor importante obiective economice în Iran, R.A.U., Algeria. India și alte țări.In contextul cooperării economice și tehnico-științifice internaționale, România promovează modalități variate, printre care construirea în comun a unor obiective economice, cooperarea în producție și în domeniul desfacerii, conlucrarea tehnico- științifică în legătură cu teme și o- biective comune și altele. Ea consideră esențial și urmărește consecvent ca în toate aceste cazuri să nu se știrbească în nici un fel suveranitatea țărilor participante, colaborarea să servească din plin intereselor tuturor părților. Viața confirmă că pe această, cale relațiile reciproce se dezvoltă fructuos, se a- dîncește prietenia dintre țări și popoare, cauza destinderii are numai de cîștigat.România este ferm hotărîtă să extindă și să intensifice și în viitor cooperarea economică și tehnico-știin- țifică cu țările socialiste, cu celelalte țări. în interesul construcției socialiste în patria noastră, al cauzei generale a socialismului, al dezvoltării colaborării internaționale și păcii în lume.



ORIENTUL STOCKHOLM.

Reuniunea

american 
iubitoare 
dreptate

în timpul șe- 
(după cum a 
purtătorul de 

al delegației a-

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS DE LA 
AL. GHEORGHIU

REPREZENTANȚII CELOR
J

PATRU DELEGAȚII
9

® Acord asupra 
problemelor

de procedură
@ Prima ședin

ță plenară — 
la începutul
săptămînii 
viitoare

Sîmbătă dimineața, 
la Centrul internațio
nal de conferințe din 
Avenue Kleber s-a 
deschis, în sfîrșit, con
ferința in patru în pro
blema Vietnamului. 
Pentru prima oară de 
la începerea conflictu
lui vietnamez au hiat 
loc la o masă rotundă 
reprezentanții R. D. 
Vietnam, F.N.E., S.U.A. și ai administrației de 
la Saigon.

Această primă șe
dință a fost consacrată 
exclusiv chestiunilor 
de procedură privind ■ 
desfășurarea propriu- 
zisă a conferinței în 
viitor. Ea a avut, în 
consecință, un caracter 
restrîns, la nivelul ad- 
juncților șefilor celor 
patru delegații. Dezba
terile au durat peste 
cinci ore și s-au des
fășurat cu ușile închi
se. Purtătorii de cuvînt 
ai celor patru delega
ții au ținut, după aceea 
în mod separat, confe
rințe de presă.

Conferința a ajuns la 
un acord asupra pro
blemelor de proce
dură. Intre altele, 
s-a convenit folosirea 
în continuare a limbi
lor vietnameză și en
gleză ca limbi oficiale 
iar a limbii franceze 
ca limbă de lucru ; cele 
patru delegații se vor 
așeza unde vor voi, la 
aceeași masă rotundă, 
fără nici o formă de

separație sau vreun 
semn distinctiv ; se va 
limita la 15 numărul 
membrilor fiecărei de
legații.

In fine, s-a hotărît 
ca ședința plenară pen
tru discutarea fondului 
problemei vietnameze 
să aibă loc la începu
tul săptămînii viitoa
re. Nu s-a stabilit 
încă denumirea, oficia-

lă a conferinței si nici 
formele de legătură 
dintre cele patru de
legații. Discuțiile în a- 
ceste chestiuni con
tinuă.

Cele patru delegații 
s-au pronunțat în sen
sul că discutarea fon
dului problemei viet
nameze trebuie să în
ceapă rapid, procla- 
mînd totodată dorința 
lor pentru o activitate 
constructivă.

Scopul acestei confe
rințe în patru — a de
clarat adjunctul dele
gației R. D. Vietnam, 
— Ha Van Lau — este 
căutarea unei soluții 
politice problemei viet
nameze pe baza res
pectării drepturilor na
ționale fundamentale

ale poporului vietna
mez, a respectării in
dependenței, suverani
tății, unității și inte
grității teritoriale a 
Vietnamului, recunos
cute prin Acordurile 
de la Geneva din 1954.

Guvernul R.D. Viet
nam. — a spus el — 
participă la conferință 
cu o atitudine serioasă 
și plină de bunăvoin
ță. Statele Unite si 
administrația de la 
Saigon trebuie să aibă 
aceeași atitudine. Nu
mai în felul acesta 
conferința în patru a- 
supra Vietnamului, 
pentru căutarea unei 
soluții pașnice proble
mei vietnameze, va 
putea ajunge la un re
zultat. așa cum o do
rește poporul vietna
mez. poporul 
si popoarele 
de pace și 
din lume.La rîndul său. Cyrus 
Vance, 
dintei 
arătat 
cuvînt 
mericane la conferin
ța de presă) și-a ex
primat satisfacția pen
tru faptul că cei patru 
s-au putut reuni și a 
arătat că această în
trunire constituie m 
al treilea mare nas în 
direcția păcii.

Reprezentantul dele
gației F.N.E. a preci
zat că Frontul Na
țional de Eliberare este 
pe deplin independent 
și egal cu ceilalți, pe 
deplin calificat să re
zolve toate problemele 
privind Vietnamul de 
sud.

Observatorii politici 
din Paris apreciază că 
începerea conferinței 
marchează un pas im
portant spre discuțiile 
de fond. Ziarul „l’Au- 
rore" scria ieri în a- 
cest sens :

„Toți oamenii din 
lume, care cred în 
perspectiva încheie
rii războiului ce loveș
te de 25 de ani acest 
popor martir, au 
virile îndreptate 
clădirea de pe 
levardul Kleber, 
păcate, cu toate 
drumul spre pace 
astăzi deschis, mai ră- 
mîn numeroase obsta
cole care urmează să 
fie depășite".

Tpri- 
spre 
bu- 
Din 

că 
este
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MIȘCĂM DC CUBCUDC
DIN AFRICĂ

Capitala 
Khartum, 
începînd de ieri Con
ferința internațională 
de solidaritate cu po
poarele africane care 
luptă pentru elibera
rea de sub jugul co
lonial portughez și 
împotriva regimurilor 
rasiste.

La conferință, care 
se desfășoară sub 
auspiciile Consiliului 
mondial al păcii și 
Comitetului interna
țional de solidaritate 
afro-asiatică. participă 
reprezentanții diverse
lor mișcări de elibe
rare din Africa : Par
tidul african al inde
pendentei Guineei și 
Insulelor Capului Ver
de. Frontul de elibe
rare a Mozambicului, 
Mișcarea 
eliberare 
sud-vest, 
eliberare 
Uniunea 
poporului 
(Rhodesia), Congresul 
national african (A- 
frica de sud). Partici
pă. de asemenea, re
prezentanți ai unor 
organisme internațio
nale. ai comitetelor — 
din diferite țări ale 
lumii — de solidarita
te cu popoarele din
Africa și Asia. Din
partea Ligii române 
de prietenie cu popoa
rele din Asia și Afri
ca si a Comitetului 
Național pentru Apă
rarea Păcii din Repu
blica Socialistă România. participă o dele
gație formată din Cos-

sudaneză, 
găzduiește

vopulară de 
a Africii de 
Mișcarea de 
a Angolei, 
africană a 

Zimbabwe

PREȘEDINTELE FRANȚEI, DE GAULLE,
APROPIAT

O Nasser a adresat 
un mesaj lui 
Nixon

CAIRO. — Președintele Nasser a adresat recent un mesaj președintelui ales al S.U.A., Richard Nixon, a anunțat sîmbătă cotidianul „Al Ahram".Mesajul, potrivit ziarului, ar constitui o importantă inițiativă a președintelui Nasser și ar deschide posibilitățile unui schimb de vederi între Cairo și Washington în favoarea unei reglementări politice a crizei din Orientul Apropiat.
H Reacții la pro

punerea franceză
NEW YORK. — Caude Chayet, reprezentant permanent adjunct al Franței la O.N.U., a făcut o vizită secretarului general U Thant pentru a-1 pune la curent cu nota adresată de guvernul francez, guvernului sovietic, american și britanic în problema Orientului Apropiat.Propunerea guvernului francez, ca reprezentanții U.R.S.S., S.U.A. și Angliei în Consiliul de Securitate să se întrunească pentru a căuta o soluție în vederea reglementării conflictului din Orientul Apropiat, a suscitat la O.N.U. un interes cu atît mai mare, cu cît această acțiune ar urma să aibă loc cu concursul secretarului general al Națiunilor Unite, scrie agenția France Presse.In cercurile O.N.U. se presupune că schimburile de vederi franco- anglo-americano-sovietice cu privire la Orientul Apropiat vor începe la sfîrșitul lunii ianuarie sau la începutul lunii februarie.
WASHINGTON. — Purtătorul de

cuvînt al Departamentului de Stat, Robert McCloskey, a declarat vineri că Statele Unite sint dispuse să studieze cu toată atenția propunerile guvernului francez. „Pe de altă parte, a spus el, Statele Unite continuă să aprecieze că principalele eforturi în vederea realizării unei păci echitabile și durabile, așa cum au fost preconizate în rezoluția. Consiliului de Securitate, revin misiunii Jarring”.
LONDRA. — „Guvernul britanic studiază în prezent propunerile Franței privitoare la o reuniune a reprezentanților la O.N.U. ai celor patru mari puteri care, în cooperare cu secretarul general al O.N.U., ai urma să discuta reglementarea conflictului israeliano-arab", a declarat vineri seara un purtător de cuvînt al Ministerului britanic al Afacerilor Externe.

primilor 
miniștri din 

țările nordice
STOCKHOLM 18 (Agerpres). — 

La Stockholm s-a deschis sîmbătă 
o reuniune a primilor miniștri ai 
țărilor nordice. Suedia, Danemarca 
și Finlanda sînt reprezentate de 
șefii guvernelor lor, iar Norvegia 
de ministrul educației, Kjel] Bon- 
devik, deoarece premierul norve
gian este bolnav. Tn cursul celor 
două zile ale reuniunii, participan- 
ții examinează proiectele unei ex
tinderi a colaborării economice din
tre țările lor. Examinarea acestor 
proiecte va continua la 1 februarie, 
cînd șefii guvernelor se vor întîlni 
din nou, de astă dată împreună cu 
membrii prezidiului Consiliului 
Nordic și cei ai Comitetului Econo
mic.

A PRIMIT PE CONDUCĂTORUL 
DELEGAȚIEI ROMÂNE, 

MANEA MĂNESCU

Situația politică 
din Liban rămîne 

confuză
BEIRUT. —Potrivit unor știri care 

circulă la Beirut, celor doi miniștri, 
Pierre Gemayel și Raymond Edde, 
care, la 24 de ore după formarea 
noului cabinet libanez, au anunțat 
că demisionează, li s-au alăturat alți 
cinci. Știrile sînt. pînă în prezent, 
neconfirmate. Se menționează nu
mai că la reuniunea guvernului care 
urma să aibă loc sîmbătă din cei 
16 miniștri nu s-au prezentat decît 
șapte.

Situația politică din Lib ști. conti
nuă astfel să rămână confuză si ne
sigură. La Beirut se apreciază că, 
dacă premierul Karame nu va reuși 
să-i readucă în guvern ne miniștrii 
retrași, el va fi nevoit să prezinte 
demisia întregului său cabinet.

PLENARA C. C. At P. C. DIN CEHOSLOVACIA

Alexander Dubcek despre 
sarcinile actuale
ale activității partiduluiPRAGA 18 (Agerpres). — In raportul prezentat la plenara Comitetului Central din 16—17 ianuarie, Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a relevat că hotărîrile plenarelor din noiembrie și decembrie 1968 devin treptat acea bază care constituie un bun punct de plecare pentru unitatea partidului și pentru rezolvarea sarcinilor dezvoltării sociale viitoare. Tactica partidului după plenarele din noiembrie și decembrie, a declarat A. Dubcek, pornește de la faptul că societatea noastră poats găsi o ieșire pozitivă și calmă din situația actuală doar pe baza îndeplinirii următoarelor principii : organele de partid și marea majoritate a partidului, partidu] ca un tot întreg, să se unească pe baza principiilor șl sarcinilor de bază, stabilite de plenarele din noiembrie și decembrie 1968 ; întreaga societate, sub conducerea partidului, să acționeze unit și organizat; extremismele să fie înlăturate.In continuare, primul secretar s-a ocupat de unele sarcini de viitor. Prezidiul Comitetului Central a formulat trei grupe principale de sarcini actuale, a spus el. O sarcină primordială este întărirea unității de acțiune și organizatorice a partidului și a rolului său conducător. Prin- tr-o poziție clară față de evenimente și prin explicarea ei prin presă, radio și televiziune, noi trebuie să influențăm mult mai mult opinia publică și s-o dirijăm spre țelul comun, să polemizăm cu toate punctele de vedere trunchiate sau greșite, să luptăm împotriva acelora care ies în afara cadrului intereselor noastre socialiste. O' problemă-cheie devine cerința ca la toate nivelurile structurii de partid să se îmbunătățească considerabil munca cu comuniștii din

organizațiile sindicale, de tineret șl din alte organizații obștești.Un alt domeniu important al activității partidului este înfăptuirea sistemului federativ și dezvoltarea tuturor posibilităților pe care el le oferă. în această privință, Alexander Dubcek a subliniat că rolul conducător al partidului trebuie să devină garanția faptului că Adunarea federală, ca organ suprem al întregului stat, își va îndeplini funcțiile sale unificatoare în interesul dezvoltării ambelor popoare și a întregii Republici Socialiste Cehoslovace.A) treilea domeniu important în care este necesară dezvoltarea conținutului pozitiv al muncii este economia în care, în ultimii ani, s-au manifestat în mod evident lipsuri grave în sfera eficienței economice și structurii producției. Este necesar, a subliniat raportorul, să se rezolve cu simț de răspundere, problema principală : cea a dezvoltării în continuare a reformei economice și a realizării programului de consolidare a economiei naționale. Noi considerăm că sarcina principală a organelor de partid este de a instaura pretutindeni în producție, în întreaga economie națională, o atmosferă de muncă concretă, de disciplină, de îndeplinire plină de răspundere a sarcinilor. In conformitate cu linia politică, organele de stat trebuie să formuleze telurile concrete și de perspectivă ale politicii economice. Consider că în ciuda tuturor lipsurilor și a problemelor care ne stau în față, nu există motive de pesimism. Știm cu toții prea bine că potențialul economiei noastre naționale continuă să crească. In fața noastră stă sarcina de a pune în mișcare toate forțele și de a folosi acele posibilități care există neîndoielnic în economia noastră,

PARIS 18. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Sîmbătă la 
prînz președintele Republicii Fran
ceze, generalul Charles de Gaulle, 
a primit la palatul Elysee pe Ma
nea Mănescu, președintele Consi
liului Economic al Republicii So
cialiste România, conducătorul de
legației române la prima sesiune a 
Comisiei guvernamentale mixte ro- 
mâno-franceze de cooperare eco
nomică, științifică și tehnică.

La întrevedere a fost prezent 
Constantin Flitan, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
României la Paris.

Cu acest prilej Manea Mănescu 
a transmis președintelui de Gaulle 
din partea președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, un mesaj 
de salut, urări de sănătate și pros
peritate personală, dorința ca rela
țiile dintre România și Franța să 
se dezvolte continuu, potrivit pre
vederilor Declarației comune adop
tate în cursul vizitei șefului de stat 
francez în România.

Mulțumind, președintele de 
Gaulle a transmis președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, un cordial salut per
sonal și dorința ca relațiile prac
tice de cooperare în diverse dome
nii să se dezvolte continuu, în spi
ritul bunelor relații politice ce exis
tă între cele două țări.

în cursul convorbirii care a avut 
loc s-a făcut un schimb de păreri 
privind desfășurarea lucrărilor 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-franceze, exprimîndu-se de 
ambele părți dorința dezvoltării 
continue și diversificării cooperării 
economice, științifice și tehnice, 
precum și a schimburilor comer
ciale.

Președintele de Gaulle și Manea 
Mănescu au subliniat cursul fa
vorabil pe care îl cunosc relațiile 
dintre cele două țări, cît și exis
tența unor largi posibilități pen
tru extinderea cooperării conform 
Declarației comune româno-fran
ceze semnată în anul 1968.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă deosebit de cordială.

în aceeași zi, Manea Mănescu a 
fost primit de primul ministru al 
Franței, Couve de Murville. Șeful 
delegației române a transmis pri
mului ministru francez un salut și 
urări de sănătate din partea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer.

Premierul Couve de Murville a 
transmis președintelui Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și guvernului român mulțumiri, îm
preună cu salutul său și cele mai 
bune urări.

în cursul convorbirii, s-a trecut 
în revistă stadiul lucrărilor Comi
siei mixte româno-franceze. Cei 
doi interlocutori au constatat că e- 
xistă posibilități reale pentru dez
voltarea și diversificarea cooperării 
și a schimburilor în toate dome
niile între Franța și România. De 
ambele părți s-a exprimat dorința 
că trebuie întreprinse eforturi pen
tru a se găsi noi forme care să 
ducă la lărgirea pe mai departe a 
cooperării eoonomice, industriale, 
tehnice și științifice, precum și a 
schimburilor comerciale pe baze 
echilibrate.

TULBURĂRILE
DIN COLUMBIA
® Instituirea stării de urgență

tică Alecu si Stanciu 
Brătescu.

Scopul conferinței 
este de a atrage aten
ția întregii lumi pro
gresiste, asupra situa
ției popoarelor din 
Africa aflate încă sub 
dominația colonialiști
lor si rasiștilor. Re
prezentanții mișcări
lor de eliberare ex
pun în cadrul confe
rinței problemele lup
tei lor, succesele ob
ținute, greutățile pe 
care le întîmpină. 
Participanta la confe
rință examinează căi-

CORESPONDENȚA 
DE LA C. BENGA

le, metodele si mijloa- 
a 

in
cele de întărire 
luptei de eliberare 
aceste teritorii.

Conferința de 
Khartum are loc 
tr-un moment în care 
lupta de eliberare na
țională din coloniile 
portugheze din Africa 
(Angola, Mozambic și 
Guineea „portugheză") 
cunoaște o amploare 
fără precedent. In 
ciuda sprijinului mili
tar si financiar pe ca
re Portugalia îl pri
mește din partea prin
cipalelor puteri ale 
N.A.T.O., partizanii 
din aceste teritorii 
dau lovituri după lo
vituri forțelor colo
nialiste portugheze.

la 
în-

cărora le provoacă în
semnate pierderi in 
oameni și material de 
război. Vaste întinderi 
din aceste colonii au 
fost, deja eliberate. In 
Guineea „portugheză", 
forțele patriotice, con
duse de Partidul afri
can al independentei, 
au reușit să elibereze 
peste 66 la sută din 
suprafața tării. Motiv 
pentru care săptămî- 
nalul britanic „Econo
mist" constata recent : ..Situația militară a Portugaliei în Guineea este disperată. Lisabona a uitat că în a- cest tip de război popular, indiferent de materialul folosit. în ultimă instanță, omul hotărăște totul".în Mozambic, în cei 
peste patru ani de 
luptă armată, a fost 
eliberat mai mult de o 
treime din teritoriul 
țării. Frontul de eli
berare îsi consolidea
ză pozițiile pe zi ce trece. Din tricte. 
Angola, 
populară 
activează 
raza sa de acțiune 
lărgește continuu, 
regiunile eliberate 
iau toate măsurile 
vederea lichidării 
mășițelor coloniale. în < 
Africa de sud-vest și < în Rhodesia, mișcări- < le de eliberare își < 
conjugă acțiunile lor i 
de luptă împotriva ra- 5 
siștilor. <

BOGOTA 18 (Agerpres). — Con
siliul de stat, organism suprem con
stituțional din Columbia, a autori
zat guvernul să instituie starea de 
urgență și să pună în aplicare le
gea marțială, ca urmare a inciden
telor care au avut loc în orașele 
Caii și Pasto, în urma cărora mai 
multe persoane au fost ucise, iar 
numeroase rănite. Aceste măsuri 
excepționale sînt luate pentru a 
preveni greva generală ce urmează 
să aibă loc la 22 ianuarie la che
marea centralelor sindicale colum
biene. Autoritățile columbiene a-

preciază că o asemenea grevă va 
aduce mari daune economiei si de 
aceea o consideră ca „ilegală".

După cum informează agențiile 
de presă, președintele Columbiei, 
Carlos Lleras Restrepo va lua cu- 
vîntul la televiziune, pentru a mo
tiva măsurile drastice instituite. Pe 
de altă parte, ministrul de interne, 
Carlos Noriega, a declarat că este 
hotărît să facă uz de toate mij
loacele, inclusiv trupe pentru „a 
menține ordinea". Șefii militari din 
întreaga țară au primit deja ordine 
în acest sens.

Recrudescenta t 
„crizei aurului" la bursele 

vest-europeneNEW YORK 18 (Agerpres). — Recrudescenta ..crizei aurului", observată la bursele din Londra, Zurich și Paris, unde în cursul ultimei săp- tămîni prețul aurului a continuat să crească, provoacă îngriiorare în cercurile financiare din Statele Unite. Cererea speculativă de aur la bursele Europei occidentale este a- preciată la Washington ca un argument ce vine să confirme instabilitatea sistemului valutar interocciden- tal și. probabil, noi crize monetare.Presa americană atrage atenția că problemele care au dus anul trecut la criza valutară interoccidentală au rămas nerezolvate.

Ședința Comite
tului Institutului 
unificat de cer
cetări nucleare 

de la Dubna
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

La Moscova a avut loc ședința 
Comitetului reprezentanților îm
puterniciți ai guvernelor statelor 
membre ale Institutului unificat 
de cercetări nucleare de la Dubna. 
Comitetul a analizat rezultatele ob
ținute de Institut în anul 1968 și a 
stabilit planurile de dezvoltare ale 
acestuia pe viitor. Printre realiză
rile importante ale institutului s-a 
relevat începerea experiențelor pe 
acceleratorul cu energia de 76 mi
liarde electronvolți construit în o- 
rașul Serpuhovo, lîngă Moscova. 
Primele materiale obținute la acest 
accelerator au fost transmise pen
tru prelucrare la 16 laboratoare 
ale țărilor participante la activita
tea institutului. Din țara noastră a 
luat parte acad. Horia Hulubei, 
președintele Comitetului pentru 
energia nucleară.

agențiile 

de presă

VÎCtică au crescut 60 la sutăsocialiste de către o delegație a acestei Federații. în Luxemburg continua 
criza politică. La 0 săptămînă

.. 15 dis-
cîte numără

Mișcarea 
de eliberare 
în 10. iar se în se 

în 
ră-

transmit:
Relațiile comerciale cu 

țările socialiste constituie 
pentru Venezuela o „nece
sitate vitală". Aceasta “te con- cluzia raportului publicat de Federația camerelor de comerț și industrie din Venezuela în legătură cu vizita făcută, anul trecut, în mai multe țări

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a adresat scrisori misiunilor Republicii Sud-Africane și Portugaliei la O.N.U., în care cere ca guvernele celor două țări să interzică zborurile avioanelor lor comerciale spre Rhodesia, în baza sancțiunilor impuse de Consiliul de Securitate.

după tratativele infructuoase, încercările fostului premier Pierre Werner de a reînnoi formula vechii coaliții a partidelor creștin-social și socialist au înregistrat un nou eșec.
față de anul 1967, depășind pentru prima dată valoarea de 100 milioane lire — a anunțat președintele Camerei de Comerț anglo-Sovietice, Con Seward.

„Dacă generalul de 
Gaulle se va retrage într-o 
zi, mă voi prezenta drept 
candidat la succesiunea
sa", a declarat Georges 
POmpidOU, fostul prim-ministru francez, vineri la Roma — relatează agenția France Presse. Agenția arată că Pompidou a lăsat să se înțeleagă că vizita sa tn mai multe țări, Italia fiind prima etapă, are în vedere sarcinile pe care ar urma să și le asume în viitor.

Reprezentantul perma
nent al Cambodgiei la 
O.N.U. a adresat președintelui Consiliului de Securitate două scrisori în care informează despre noi acte de agresiune săvîrșite de trupele ameri- cano-saigoneze împotriva țării sale. Scrisorile menționează actele de încălcare a granițelor Cambodgiei de elicoptere americane, care au mitraliat satele de frontieră, .provocînd victime în rîndul populației civile și pagube materiale.

I doua țară construc
toare de automobile în cadrul producției mondiale a anului 1968 a fost Japonia.

în 1968, exporturile bri
tanice pentru Uniunea So-

Șahinșahul Iranului, M°- hammad Reza Pahlavi, l-a primit sîmbătă pe V. N. Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., conducătorul delegației economice sovietice, care se află la Teheran la invitația guvernului iranian. în cursul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, au fost analizate perspectivele dezvoltării relațiilor dintre cele două țări.

După încheierea 
cu succes 
a zborului 

navelor cosmice 
„Soiuz-4“ 

și „Soiuz-5“
MOSCOVA 18 (Agerpres). — 

Nava cosmică sovietică „So- 
iuz-5“, pilotată de cosmonau
tul Boris Volînov, a aterizat 
sîmbătă la ora 11,00 (ora Mos
covei), în regiunea dinainte 
stabilită din Uniunea Sovie
tică, la 200 kilometri sud-vest 
de Kustanai, după ce și-a în
deplinit cu succes programul 
de zbor. Cosmonautul se sim
te bine.

Programul de cercetări și 
experiențe științifice al nave
lor „Soiuz-4" și „Soiuz-5“ a 
fost integral îndeplinit.

Cele mal importante 
rezultate ale acestui zbor 
sint :

— Realizarea cu succes 
a operațiilor de manevra
re, căutare, apropiere, a- 
costare și cuplare a două 
nave cosmice ;

— Crearea primei sta
ții cosmice experimentale 
locuite ;

— Trecerea a doi cos
monaut! dintr-o navă în 
alta, experiență care cre
ează premisele îndeplini
rii în Cosmos a unor ope
rații ca aducerea unor 
încărcături, efectuarea 
unor lucrări de reparații 
și montaj, înlocuirea echi
pajelor stațiilor orbitale 
pilotate, salvarea echipa
jelor în cazul unor even
tuale avarii ;

— Verificarea și încer
carea complexă a siste
melor de bord, a agrega
telor și elementelor de 
construcție a navelor cos
mice, în condițiile zboru
lui separat și în ansam
blul stației cosmice expe
rimentale.

Comentînd zborul cosmic al 
navelor „Soiuz-4“ și „Soiuz-5", 
pilotul cosmonaut Alexei Leo
nov relevă că ieșirea sa în 
spațiu s-a deosebit de expe
riența efectuată de Hrunov și 
Eliseev. El a avut sarcina să 
verifice, ieșind pentru prima 
oară în spațiul liber, dacă omul 
poate trăi în condițiile vidului, 
contrastelor puternice de tem
peratură și dacă poate lucra 
în costumul de scafandru.

Pe de altă parte, Alexei Leo
nov relevă că navele de tip 
„Soiuz" se deosebesc mult de 
cele de tip „Voshod" cu care a 
zburat el. Spre deosebire de 
„Voshod", navele noi nu au o 
„ecluză" specială pentru ieșirea 
în Cosmos, deoarece ca „eclu
ză" este folosită întreaga cabi
nă orbitală. Înaintea ieșirii în 
spațiul liber se închide ermetic 
chepengul care separă cabina 
pilotului de cea orbitală, după 
care aici se creează treptat vi
dul.
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