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Uniunii
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit, luni 20 ianuarie, pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten-

Sovietice
țiar al Uniunii Sovietice Ia Bucu
rești, A. V. Basov, la cererea aces
tuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială, tovărășească.
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Adunările 
generale.

ale saiariaților
din întreprinderiOrganizate pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a P.C.R., adunările generale ale saiariaților din Întreprinderile și organizațiile economice de stat, care Încep în aceste zile, au o profundă semnificație politică și socială. Ca instituție nouă a societății noastre, adunările generale ale saiariaților — aflate Ia a doua confruntare cu practica — se desfășoară în condițiile dezvoltării și adîncirii democratismului socialist în viața economică și socială a țării. Ele au loc într-o perioadă de puternică efervescență politică și avînt în muncă, de largă emulație și stimulare a inițiativei și energiei creatoare a oamenilor muncii pentru realizarea și. depășirea sarcinilor cantitative și calitative superioare prevăzute de planul - de- stat pe 3969 — an hotărîtor pentru înfăptuirea obiectivelor Congresului al IX-lea al partidului, ale actualului plan cincinal.Subliniind încă o dată importanța și rolul adunărilor generale ale saiariaților în viața unităților economice, în cuvîntarea rostită la Conferința organizației de partid a municipiului București, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat : „Aceste adunări generale reprezintă un instrument minunat ; dacă vom ști să-1 folosim vom asigura mobilizarea largă a tuturor saiariaților la perfecționarea muncii din întreprinderi, la îndeplinirea planului. Trebuie să facem ca aceste adunări să reprezinte nu numai o manifestare general- democratică, ci și o formă de participare activă a clasei muncitoare la conducerea întregii activități economice".în cadrul actualelor adunări generale ale saiariaților, comitetele de direcție vor prezenta spre dezbatere bilanțul activității economice și financiare a întreprinderilor și unităților economice pe anul 1968, sarcinile de plan pe anul 1969, precum și măsurile de ordin tehnic și organizatoric menite să asigure realizarea lor exemplară. Adunările se vor desfășura în lumina sarcinilor de mare însemnătate subliniate la plenara C.C. al P.C.R. și sesiunea Marii Adunări Naționale din decembrie 1968, care au concentrat atenția tuturor oamenilor muncii asupra unui complex de obiective economice de prim ordin. Tot în cadrul acestor adunări se vor definitiva și aproba angajamentele fiecărui colectiv de întreprindere. în ampla întrecere pe țară între organizațiile județene de partid, pentru depășirea planului de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1969.Esențial pentru reușita adunărilor generale ale saiariaților este ca, prin grija ministerelor și instituțiilor centrale de resort, a organelor și organizațiilor de partid, ele să fie temeinic pregătite și organizate de comitetele de direcție, evitîndu-se orice tendințe de formalism în desfășurarea acestor adunări. Trăsătura dominantă a adunărilor generale ale saiariaților trebuie să o constituie profundul lor caracter de lucru, abordarea și examinarea competentă și exigentă, în spirit critic și obiectiv, a problemelor majore pe care le ridică activitatea economică și socială din fiecare întreprindere și organizație economică.Tinînd seama de sarcinile importante ce re.vin tuturor colectivelor de întreprinderi și organizații economice în anul 1969, de experiența adunărilor generale precedente, comitetele de direcție din întreprinderi, consiliile de administrație din unitățile agricole de stat și.consiliile științifice din institutele de cercetări au îndatorirea să acorde o deosebită atenție întocmirii dărilor de seamă pe care urmează să le prezinte în fața adunărilor generale ale saiariaților. Dările de seamă trebuie să examineze activitatea economico-finan- ciară pe anul 1968, să releve experiența și rezultatele pozitive, contribuția adusă de întregul colectiv la înfăptuirea sarcinilor de plan, să evidențieze secțiile ți oamenii care au obținut realizări deosebite. Totodată, în dările de seamă este necesar să se facă o analiză critică a activității unității, reliefînd neajunsurile care s-au manifestat și cauzele lor, nomina- lizînd răspunderile, pentru a se trage concluziile și învățămintele necesare în vederea îmbunătățirii muncii în acest an.Evident, o mare parte din darea de seamă va trebui să înfățișeze sarcinile ce revin fiecărui colectiv de întreprindere și organizație economică din planul de stat pe 1969, precum și măsurile tehnico-organizatorice menite să asigure îndeplinirea și depășirea planului, a angajamentelor luate în cadrul întrecerii dintre organizațiile județene de partid și dintre institutele de cercetare si proiectare. Ca un fir roșu, dările de seamă vor trebui să fie străbătute de analiza amănunțită a rezervelor interne existente in întreprinderi, concentrând dezbaterile asupra modalităților șî măsurilor
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un loc în istorie
La ofițerul stării civile al municipiului Rm. Vîlcea vin, în fiecare zi, mai multe perechi de tineri care — după ceremonialul solemn și emoționant, felicitați, petrecuți de rude și .prieteni — sporesc numărul de familii al orașului. Cel mai adesea aceste noi familii coboară apoi, de la oficiul stării civile — plasat în centrul vechi al orașului — spre unul din cartierele noi unde se instalează în cîte un a- partament pe ușa căruia scrie : Familia XY — muncitor sau maistru sau inginer, ame- cist sau operator chimist sau electrician sau... Si astfel ( noile familii (nfiulți dintre, .tine-, rfi soți .au venii aici din altă parte) se așează cu temeinicie în edificiul social al bătrinului oraș. De la fereastra apartamentului vor privi, din cînd în cînd, panorama orașului, asistind astfel la spectacolul impresionantelor prefaceri economice, sociale, edilitare ale unui o- raș intrat în circuitul revita- lizator al industrializării socialiste.încetul cu încetul, gara ve- ?he a orașului se va muta, că- pătînd o altă înfățișare, pe

malul celălalt al Oltului. Rămasă liberă, esplanada orașului spre Olt se va îmbogăți treptat cu arhitecturi noi. Se vor înălța aici, în dreotul o- rașului, cîteva hidrocentrale din marea salbă ce se va construi pe Olt. Dov.ă dintre ele vor crea două lacuri de acumulare pe țărmurile cărora va crește partea cea mai

totuși mult spatiat pentru ca printre ele să rămînă liberă perspectiva către priveliștea orașului vechi de la poalele dealului Capela — un fundal istoric. Apoi teritoriile ce înconjoară acest vechi centru vor fi și ele acoperite de noile cartiere, cu spatii comerciale, cu terenuri sportive (chiar
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DIN CRONICA
MARILOR REALIZĂRI
ALE SOCIALISMULUI

nouă și cea mai modernă a orașului, viitorul lui centru. O piață largă, pornind chiar de pe faleza Oltului, va fi împrejmuită de clădiri înalte și suple. Un hotel internațional cu 300 de locuri (amplasat lingă o viitoare insulă), o casă de cultură, un palat administrativ, un sediu al dispeceratului hidrocentralelor de pe Olt. alte clădiri administrative, magazine, artere animate... Frontul acestor clădiri mari va fi

și un club nautic), cinematografe, două parcuri mari și moderne, un motel, si tot ce poate o- feri unui oraș urbanistica modernă. Unui oraș care a devenit de pe a- cum unul din importantele centre ale industriei chimice românești, care va deveni a- poî centrul de dirijare, a unei .vîițpți-, <*  '•îv.v' 4're producții energetice (hidrocentralele de pe Olt și marea hidrocentrală de pe Lotru : un total de peste 1 000 de MW) și care veni, indiscutabil, un tant nod turistic.în fiecare zi, mai perechi tinere, ieșind ofițerul stării civile, în viața lor de oameni ce vor călători în timp
Mihai CARANFIL

va dc- impor-multe de la pășesc familie ca
(Continuare în pag. a V-a)

Desfășurîndu-se în ambianța proprie dezvoltării șî adîncirii democrației noastre socialiste, în contextul unor profunde transformări toare în toate domeniile vieții mice și sociale — campania raia pentru alegerile de la 2 constituie o perioadă de efervescentă politică și de muncă intensă a întregului nostru popor pentru a întîmpi- na cu noi succese în activitatea sa creatoare cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al X- lea al P.C R.Este o trăsătură caracteristică a campaniilor electorale din tara noastră ca. paralel cu trecerea în revistă a realizărilor obținute de la alegerile precedente și dezbaterea sarcinilor de viitor, să stimuleze larg inițiativa și energia maselor pentru a

înnoi- econo- electo- martie
Gheorghe PALOȘ 

prim-secretar al Comitetului 
județean Gorj al P.C.R.

niștilor. a tuturor organizațiilor masă și obștești, a colectivelor mijlocul cărora activează pentru deplinirea și depășirea sarcinilor ce le revin din planul de stat. Au trecut numai trei săptămîni din prima lună a acestui an și în întreprinderile județului se resimte puternic entuziasmul care a cuprins întreaga țară în această perioadă. întreprinderea minieră Rovinari. schela de extracție Ticleni, complexul de materiale de

de în în-

realiza. noi progrese, în construcția construcții, fabyica de țigarete și alte / socialistă. Această mobilizare a' tutu- întreprinderi își îndeplinesc ritmic sarcinile de plan, iar întreprinderea minieră Motru lucrează încă din a- ceste prime zile ale anului cu depășiri de plan.Angajate în realizarea marilor o- biective trasate de Congresul al IX- lea și Conferința Națională a P.C.R., organizațiile de partid, consiliile Frontului Unității Socialiste, toți oamenii muncii din județul Gorj nu-si precupețesc eforturile spre a aduce o contribuție cit mai substanțială la munca plină de dăruire a întregului nostru popor pentru propășirea României socialiste. în acest context se înscrie răspunsul comitetului județean de partid la însuflețitele che-

ror forțelor sociale, a tuturor catego-riilor de cetățeni este cu atît mai necesară in condițiile anului 1969 — an decisiv al planului cincinal. Pornind tocmai de la asemenea considerente, comitetul județean de partid a stabilit un plan amplu de măsuri menite să determine întrepătrunderea organică a vastei munci organizatorice, politice, de propagandă proprii campaniei electorale, cu concentrarea eforturilor spre realizarea sarcinilor curente și de perspectivă în domeniul economic și social. In acest scop, îndrumăm organizațiile de partid să militeze cu toată energia spre a îndrepta forțele și capacitatea comu-

mări la întrecere lansate de conferințele organizațiilor de partid ala municipiului București și județului Timiș, ca și răspunsul consiliului popular județean la chemarea Consiliului popular județean Galați. Ne-am angajat în cadrul acestei întreceri da o însemnătate deosebită să mobilizăm oamenii muncii din județ la dezvoltarea acțiunii de punere în valoare a tuturor posibilităților, resurselor și rezervelor materiale și umane existente în întreprinderi, șantiere, unități agricole socialiste, in vederea realizării șl depășirii indicatorilor planului de stat în industrie, ridicării nivelului general al agriculturii, prin creșterea producției agricole, întărirea economică a cooperativelor de producție și ridicarea rentabilității întreprinderilor agricole de stat, a întreprinderilor de mecanizare a agriculturii. • ■ < <Ca într-o reacție în lanț, obiectivele stabilite în răspunsurile la chemări ale comitetului județean de partid și consiliului popular județean au declanșat entuziasmul colectivelor de muncă din întreprinderile județului; sub conducerea organizațiilor de partid, ele s-au angajat să muncească cu tot elanul pentru depășirea cu 22 milioane iei a producției industriale planificate, sporirea productivității muncii și obținerea de beneficii peste plan, depășirea planului la export cu 10 milioane lei. reducerea consumurilor specifice de materii prime si
(Continuare în pag. a Ii-a)

Orașul Rm. Vîlcea, înscris pe orbiră civilizației socialiste moderne, găzduiește, între altele, unul dintre cele mai moderne combinate chimice ale României

ARTA MONUMENTALA SA IMORTALIZEZE 
MARILE VICTflRII AU [POCII NOASTRE!
Urmînd vocația mea. din- totdeauna de a crea statui monumentale ale marilor voievozi, Mircea cel Bătrîn, Stefan cel Mare, Mihai Viteazul, Vaslle Lupu, Constantin Brâncoveanu, în a- nul care a trecut am străbătut țara întreagă pentru a-mi reprezenta cit mai exact cadrul dinamic modern al creației sculpturale. Oricărei epoci de înflorire social-economică i-a corespuns în istorie o epocă de înflorire artistică, iar momentul actual ne face să tindem spre o artă monumentală demnă de i- dealuriie politice și. realizările socialiste cu adevărat mărețe ale poporului nostru. Am revăzut orașele de provincie. Am avut sen

timentul că descopăr încă o dată peisajul nostru specific. Arheologii ne-au deschis noi orizonturi în lumea antichității. Au reapărut — după ce-au fost păstrate în muzeul pămîntului nostru — statui de oameni
tenit. Avem tot mai clară viziunea lumii de odinioară și ne mîndrim cu o civilizație care măsoară vechimea civilizațiilor clasice. Noi am avut si artă primitivă. apoi am avut arta clasică greco-romană și pe

opinii de o. han

și de zei, mozaicuri celebre. Am revăzut olăria de Cucuteni și statuetele din neolitic. O cultură ce se întinde pe o distantă de peste șase milenii ne vorbește despre specificul și vechimea culturii noastre. Tezaurul artistic al României se îmbogățește necon-

fondul acesta s-a dezvoltat spiritualitatea poporului nostru. Noi am avut și a- vem un folclor miraculos.Ceea ce surprinde însă in primul rînd în peisajul o- rașelor noastre este puternica înflorire a arhitecturii. Dezvoltarea industriei este atît de impetuoasă, în-

cît pecetea modernă s-a așezat pe chipul tuturor așezărilor omenești. Surprinzător este faptul că, sculptura nouă nu s-a încadrat și a rămas in multe cazuri subordonată arhitecturii. copleșită de arhitectură. Foarte multe lucrări plastice sînt de origine e- terogenă. descind din artele decorative.Am mers să aleg locul unei mari statui. M-am gîndit la însemnătatea a- cestei alegeri. Locul statuii mă preocupă tot atît de mult ca și sculptura însăși, între loc și statuie există o relație tot atît de strinsă ca între decor si teatru. Uneori teatrul se lipsește
(Continuare în pag. a iV-a)

In industria constructoare do ma
șini

Prin investiții—noi■>
capacități de producțieîn numeroase întreprinderi constructoare de mașini, printre care „Grivița Roșie". Uzina de pompe din București, uzinele de tractoare șî autocamioane din Brașov, uzinele constructoare de utilaj petrolier din Ploiești și Tîrgovlște, Uzina constructoare de utilaje grele pentru construcții din Brăila, U.C.M. Reșița și în alte mari unități se află în construcție noi spații de producție necesare sarcinilor sporite prevăzute iu actualul plan cincinal. La București și în alte localități din țară se yor construi și unele obiective noi.Pentru anul în curs, nivelul investițiilor alocate acestei ramuri de producție este aproape egal cu întregul volum de investiții planificat în perioada 1960—1965. Cea mai mare parte a acestor fonduri este destinată dezvoltării producției electrotehnice și electronice, a mijloacelor de transport auto, naval și feroviar, a mașinilor unelte, agregatelor energetice, producției de mașini și echipament de calcul. In total, anul acesta vor fi date în funcțiune peste 50 de capacități de producție și obiective noi ale industriei constructoare de mașini. (Agerpres)

Pe insula plutitoare, cum este a- 
desea numit port-avionul american 
„Enterprise", au izbucnit zilele tre
cute, pe cînd acesta se afla in apro
piere de insulele Hawai, luînd parte 
lamanevre în Pacific, nouă explozii 
misterioase. în serii succesive, care 
au ucis 25 de persoane, au rănit alte 85 și au distrus 15 avioane. Purtăto
rul cuvînt al forțelor americane 
afirmă că „nici unul din cele opt 
reactoare nucleare nu au fost atins» 
de explozii". (ceea ce era. însă, po
sibil).

Incidentul s-a produs departe de 
țărmurile Japoniei, pe care ..Enter
prise" le-a vizitat de altfel. Explo
ziile au reamintit o dată în plus ja
ponezilor pericolul acestor vizite ne
dorite ale navelor nucleare america
ne in porturile japoneze. Chiar în 
aceeași zi, la baza navală americană 
din Yokosuka a acostat submarinul 
„Plunger", primit cu puternice pro
teste ale populației.

Prezența in Japonia a bazelor mi
litare americane este un focar gene
rator de nemulțumiri populare. Sînt 
numeroase incidentele care au avut 
loc la aceste baze și în împrejuri
mile lor si care au stîrnit valuri de 
indignare. Amintim dintre acestea 
prăbușirea unui avion cu reacție 
„Phantom 4 C“ deasupra clădirii 
Universității din Fukuoka, infectarea 
radioactivă a apelor portului Sasebo 
de submarinul nuclear „Sword
fish" etc.

Exploziile de pe „Enterprise" au 
marcat, printr-o ironie a soartei, a- 
nlversarea Tratatului japono-ameri- 
can, atrăgînd atenția japonezilor asu
pra consecințelor participării țării lor 
la sistemul militar japono-american,

■ (Continuare în pag. a Vl-a)
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Desemnări de candidați 
pentru Marea Adunare

în adunările cetățenești care avut loc luni au fost desemnați noi candidați ai Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de deputați In Marea Adunare Națională :JUDEȚUL BACĂU — Tiberlu Agroșoaie, maistru principal la Schela Zemeș, în circumscripția electorală nr. 14 Moinești Dumitru Mihoc, președintele Cooperativei agricole de producție-Neggl, în circumscripția electorală nr. 4 Traian.JUDEȚUL BIHOR — Constantin Pitaru, maistru la Uzina „înfrățirea", în circumscripția electorală nr. 2 Oradea-vest; Ecaterina Bondor De- limar, asistentă la catedra de științe sociale a Institutului pedagogic Oradea, în circumscripția electorală nr. 8 Aleșd.JUDEȚUL BUZĂU — Stela Urania Alexandrescu, medic veterinar, șef de fermă la întreprinderea agricolă de stat Săhăteni, în circumscripția electorală nr. 8 Săhăteni; Tudor Gheorghe, prim-vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean, în circumscripția electorală nr. 10 Pîrscov.JUDEȚUL CLUJ — Tudor Drăganu, profesor la Facultatea de drept din

Naționalăau Cluj, în circumscripția electorală nr. 10 Huedin.JUDEȚUL HUNEDOARA — Pogea Brîneoveanu, președintele consiliului județean al sindicatelor, în circumscripția electorală nr. 12 Ilia.JUDEȚUL IAȘI — Veronica Ardelean, directoarea Fabricii de antibiotice din Iași, în circumscripția electorală nr. 13 Voinești ; Gabriela Si- mion, directoarea Liceului nr. 1 „Mihail Sadoveanu" din Iași, în circumscripția electorală nr. 6 Tg. Frumos.JUDEȚUL PRAHOVA — Victor Marinescu, maistru la secția Urlați a schelei Boldești. în circumscripția e- lectorală nr. 10 Urlați ; Nicolae Matei, rafinor la rafinăria Teleajen, în circumscripția electorală nr. 4 Plo- iești-nord.MUNICIPIUL BUCUREȘTI — Mo- zes Rosen, rabin șef al cultului mozaic. în circumscripția electorală nr. 6 „7 Noiembrie"; prof, doctor George Bărănescu, membru corespondent al Academiei, rectorul Institutului politehnic. în circumscripția electorală nr. 21 Grozăvești ; Tudor Eugen Bă- lătică, șef de secție la uzinele „La- romet", în circumscripția electorală nr. 28 — Bucureștii Noi. (Agerpres)

45 DE ANI DE LA MOARTEA LUI V. I. LENIN

O zi de
o

muncă a lui llici

Agendă electorală
în întreaga țară continuă 

trunirile electorale în cadrul 
rora oamenii muncii desemnează 
candidații Frontului Unității So
cialiste pentru alegerile de la 
2 martie. Atmosfera însuflețită, 
creatoare, efervescența politică ce 
caracterizează aceste adunări 
constituie, o dată mai mult, do
vada vie a interesului celor mai 
largi mase de cetățeni față de 
problemele importante ale dez
voltării patriei noastre socialiste, 
la care fiecare este hotărît să-și 
aducă o contribuție concretă.

Mii de oameni ai muncii folo
sesc acest prilej pentru a adăuga 
însufleț.itelor lor angajamente în 
întrecerea socialistă pe anul 1969 
— an hotărîtor al cincinalului — 
tot atît de însuflețite angaja
mente de a sprijini munca viito
rilor deputați pentru înfrumuse
țarea orașelor și comunelor, pen
tru mai buna lor gospodărire, 
pentru ridicarea gradului de ci
vilizație socialistă în toate așeză
rile patriei.

în cadrul adunărilor care au 
avut loc pînă luni seara, în în
treaga țară au fost desemnați 
4 315 candidați ai Frontului Uni
tății Socialiste pentru consiliile 
populare județene, 3 539 pentru 
consiliile populare municipale,

froatalm Uniații Socialiste
siapion devotați

si intereselor poporului
Tn campania electorală, care ia 

amploare în întreaga țară, conti
nuă adunările cetățenești în cadrul 
cărora sînt desemnați noi candi
dați, în alegerile de deputați de la 
2 martie, oameni ai muncii cu- 
noscuți și apreciați pentru calită
țile lor profesionale, spiritul gospo
dăresc, devotament față de intere
sele fundamentale ale celor ce 
muncesc. Acordîndu-le înalta în
vestitură de candidați ai Frontului 
Unității Socialiste, oamenii mun
cii își exprimă încrederea ne
mărginită și profundul lor de
votament față de partid și politica 
sa clarvăzătoare, care a deschis pa
triei noastre socialiste perspectivele 
unui progres multilateral.

...Acum un sfert de veac un bă- 
iețandru brunet-, cu privirea ageră, 
s-a angajat mecanic cazangiu la 
întreprinderea „Concordia" din 
Ploiești (astăzi prospera uzină 
„1 Mai"). De-a lungul celor 25 de 
ani, însușirile sale morale, cizelate 
și îmbogățite de colectivul în care 
a lucrat, au făcut din băiețandrul 
de ieri un muncitor înaintat. Ceea 
ce atrage din primul moment a- 
tenția vizitînd sectorul lui de lucru 
este ireproșabila ordine și spiritul 
de organizare. Cu multă perseve
rență și răbdare, Spiridon Toma a 
imprimat oamenilor din sector o 
disciplină fermă și o atitudine de 
adine respect față de muncă. Cali
tățile lui sînt de altfel unanim a- 
preciate. Tenacitatea 
tea cu care pornește 
urmărește finalizarea 
noscută nu numai în 
gerie, ci în întreaga uzină. De cîțiva 
ani, uzina străbate o nouă etapă de 
progres. în acțiunea de continuă 
transformare, de căutări febrile 
caracteristice progresului, maistrul 
Spiridon Toma își dăruie cu pa
siune întreaga sa experiență și ca
pacitate. Calitatea de bun gospodar, 
care se alătură celorlalte însușiri, 
l-a făcut cunoscut pe maistrul 
Toma și în cartierul în care locu
iește. Nu lipsește de la nici o ac
țiune cu caracter edilitar inițiată 
în cartier. Pentru toate aceste cali
tăți, zilele trecute, peste 1 500 de 
participanți la întrunirea cetățe
nească au 
candidatura lui pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală în circumscripția electorală 
nr. 2 Ploiești-sud-est.

...Cînd s-a anunțat numele can
didatului Frontului Unității So
cialiste pentru Consiliul popular 
județean Alba, în circumscripția 
electorală nr. 8 din municipiul 
Alba Iulia, cetățenii adunați în sala 
Liceului „Horia Cloșca și Crișan" 
din localitate au răspuns cu pu
ternice aplauze. Candidatul care a 
întrunit această unanimă aprobare 
este Gheorghe Anghel, profesor, 
muzeograf principal la Muzeul de 
istorie și etnografie din Alba Iulia.

Profesorul Gheorghe Anghel se 
distinge printr-o nestăvilită pasiune 
pentru munca migăloasă de cerce
tare a trecutului istoric al poporului 
nostru. într-un deceniu de muncă 
rodnică a elaborat peste 20 lucrări 
științifice de istorie medie, de 
numismatică și arheologie medieva
lă. El a fost un neobosit participant 
la. amenajarea com.plexv.lui muzeis
tic din Alba Iulia, inaugurat cu

prilejul sărbătorii semicentenarului 
unirii Transilvaniei cu România.

L-am întrebat pe profesorul An
gliei cum vede îndeplinirea înaltei 
misiuni obștești ce i se încredin
țează :

„In primul rînd — ne-a spus dîn- 
sul — ca un îndemn la rezolvarea 
cu seriozitate și perseverență, îm
preună cu 'cetățenii alegători, a 
tot ceea ce va contribui la dezvol
tarea multilaterală a circumscrip
ției electorale".

...Zilele trecute, adunarea cetățe
nească din satul Dridu, județul 
Ilfov, a aprobat candidatura tova
rășului Ion Rădună, președintele 
cooperativei agricole, în alegerile de 
la 2 martie pentru circumscripția 
județeană 149. Adunarea a confir
mat stima și respectul de care Ion 
Rădună se bucură în rîndul con
cetățenilor săi.

— De ce tocmai el? — am 
trebat cîțiva alegători.

Profesorul Puiu Emilian ni 
caracterizat astfel: „Sînt de 15
dascăl în acest sat și-l cunosc des-

în-

l-a 
ani
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(Urmare din pag. I)

în- 
că-

6 135 pentru consiliile populare 
orășenești, 69 087 pentru consiliile 
populare comunale.

Paralel cu adunările cetățe
nești, birourile executive ale Con
siliilor Frontului Unității Socia
liste desfășoară o intensă acti
vitate de pregătire a alegerilor 
de la 2 martie.

Acțiunea de delimitare a cir
cumscripțiilor electorale, de 
exemplu, a fost încheiată. S-au 
stabilit 465 circumscripții electo
rale peqtru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională, 
8 188 circumscripții pentru alege
rile de deputați în consiliile popu
lare județene, 7 360 pentru cele 
municipale, 12 583 pentru consi
liile populare orășenești și 136 938 
pentru consiliile populare comu
nale.

Totodată, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București au 
emis decizii de delimitare și nu
merotare a secțiilor de votare. 
Au fost stabilite 9 890 de secții, 
revenind fiecăreia în medie cîte 
1 000—1 500 de alegători. La a- 
cestea se adaugă alte 407 secții 
de votare speciale, ce se vor or
ganiza în maternități, spitale, pe 
nave, precum și în unități mili
tare.

lui, seriozita.- 
un lucru și-i 
este bine cu- 
secția cazan-

susținut cu căldură

materiale, obținerea de economii peste plan la prețul de cost, aplicarea operativă în producție a 12 teme de cercetare și alte obiective.Noi am considerat că a face cunoscute. a populariza aceste obiective nu înseamnă un scop în ' nu asigură implicit Tocmai de aceea s-a gajamentele luate pe să fie examinate cu spirit de răspundere, confruntate cu posibilitățile reale existente în fiecare întreprindere și loc de muncă. Putem afirma de pe acum că. în urma analizelor întreprinse de organizațiile de partid și conducerile de întreprinderi, se conturează dimensiunile unor noi resurse care permit sporirea angajamentelor asumate inițial ; în acest climat, biroul comitetului județean de partid s-a gîndit să supună discuției adunărilor generale ale salariati- lor ce vor avea loc în curînd și aspectele privitoare la reevaluarea cu exigentă a tuturor rezervelor existente, pentru asumarea unor angajamente realmente mobilizatoare.Există și în alte domenii un suport al faptelor care ne dau certitudinea resurselor inepuizabile de care dispunem în întrecerea pentru depășirea planului pe anul 1969. Cooperativa a- gricolă de producție Sușița din comuna Bălești a lansat o chemare la întrecere către toate cooperativele a- gricole de producție din județ privind utilizarea mai bună a fondului funciar, terminarea campaniilor agricole mai devreme prin mai buna folosire a parcului de mașini și tractoare. a atelajelor proprii și a forței de muncă, executarea unor lucrări de bună calitate și respectarea tuturor regulilor agrotehnice, depășirea producțiilor în toate sectoarele și a veniturilor planificate, extinderea suprafețelor irigate, a plantațiilor de vii și pomi, sporirea efectivelor de animale. Ferma Cornești a I.A.S. Tg. Jiu s-a adresat tuturor fermelor din județ. chemîndu-Ie să utilizeze mai bine mijloacele de producție și baza tehnic o-materială în vederea

sine, după cum realizarea lor. stabilit ca an- scara județului

tul de bine ca să-mi permit cîteva 
aprecieri. E un om de o cinste e- 
xemplară, un bun organizator, care 
pune întreaga sa putere de muncă 
și capacitate în slujba intereselor 
colectivității".

Tovarășul Ion Rădună trăiește 
și muncește sub impulsul unei con
tinue autodepășiri. Priceperea cu 
care conduce treburile cooperativei 
agricole, atenția deosebită acordată 
dezvoltării și apărării averii ob
ștești au contribuit la înflorirea, 
de la an la an, a satului Dridu. 
lată cîteva cifre concludente: a- 
proape 500 de case noi construite 
în ultimii ani, 1 330 de aparate de 
radio și televizoare la 1 600 de 
familii, cooperativa agricolă dispu
ne de 14 870 000 lei avere obștească, 
iar anul trecut, cu toate condițiile 
de secetă, a obținut o recoltă mai 
bogată decît în oricare alt an di
nainte de cooperativizarea agri
culturii.

c. 
St. 
Al.

CĂPRARU 
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în cele cîteva zile de cînd a 

început acțiunea, au fost înscriși 
în listele electorale mai mult de 
5 milioane de cetățeni cu drept 
de vot. Printre aceștia se află nu
meroși tineri care, ajunși la ma
jorat, vor vota la 2 martie pen
tru prima dată.

★O dată cu începerea campaniei electorale, în întreaga țară au loc manifestări și acțiuni de popularizare a realizărilor regimului nostru și a sarcinilor care stau în fața întregului popor în etapa actuală. Casele de cultură, cluburile, căminele culturale și-au întocmit ample programe de activitate. Ele cuprind prezentarea candidaților în alegeri ai Frontului Unității Socialiste/. organizarea unor picluri , de conferințe, simpozioane, în cadrul cărora specialiști din economie și industrie, reprezentanți ai intelectualității locale vorbesc despre : — profundul umanism al orînduirii noastre' socialiste; socialism, democrație, progres ; itinerarii industriale în anii cincinalului ; avîntul a- griculturii noastre socialiste; poporul român pe noi trepte ale culturii și civilizației; înflorirea multilaterală a României și altele.Sînt organizate întîlniri ale cetățenilor cu. personalități ale vieții politice, economice și științifice, mese rotunde,, întîlniri ale tinerilor care votează pentru prima oară, seri literare, seri de întrebări și răspunsuri, recenzii de cărți. E- chipe de artiști profesioniști și artiști amatori, special alcătuite, prezintă spectacole dedicate evenimentului, și șe organizează proiecții de filme artistice și documentare, care înfățișează aspecte ale vieții noastre de astăzi, pagini din istoria patriei, frumusețile țării, folclorul, arta și cultura românească.
(Agerpres)

Ușa cabinetului lui Lenin era întotdeauna deschisă muncitorilor și țăranilor, activiștilor de partid și de stat, oamenilor de știință și scriitorilor. Conducătorul nu se îndepărta niciodată de popor. în timpul audiențelor, el asculta zilnic un mare număr de cereri și propuneri, rezolva cele mai diferite probleme privitoare la consolidarea primului stat din lume al muncitorilor și țăranilor. Lenin a introdus o disciplină strictă în regimul de audiențe.Lenin conducea personal ședințele Consiliului Comisarilor Poporului. Ședințele aveau loc zilnic, de regulă seara. La început, pe ordinea de zi a ședințelor guvernului erau înscrise foarte multe probleme. Lenin a luptat stăruitor împotriva unei astfel de practici, scoțînd de pe ordinea de zi problemele minore, care erau re- turnate spre rezolvare direcțiilor generale.în afara muncii sale la Consiliul Comisarilor Poporului, Lenin a- corda multă atenție activității de conducere a partidului, rezolvării celor mai diferite probleme practice și operative.Cum se desfășura o zi obișnuită de muncă a lui Lenin ?Iată, de exemplu, ziua de luni 1 (14) ianuarie 1918. Lenin primește delegația guvernului Ucrainei Sovietice care se afla în drum spre Conferința de pace de la Brest — Litovsk. Din delegație fac parte E. G. Medvedev, președintele Comitetului Executiv Central al Sovietelor din Ucraina. V. M. Sahrai. secretarul pentru problemele militare, și V. P. Za- tonski, secretarul pentru în- vățămînt.— Fără prea multe chichițe protocolare, am intrat la Lenin. își amintește Zatonski. Problemele ucrainene îl interesau foarte mult și ne-a rugat să-i vorbim m ri pe larg despre evenimentele de la Kiev, despre Rada Centrală si despre intențiile noastre de viitor. Apoi am început să vorbim despre ceea ce trebuia să facem la Brest.Medvedev, căruia îi plăcea să vorbească, se amesteca tot timpul în discuția noastră cu Lenin. Să-l oprești pe Medvedev era cu neputință. Am fost nevoit să-1 trag de pulpana hainei, pe sub masă...Lenin îmi observă gestul și-mi scrie pe un bilețel : Lă- sati-1, lăsați-1 ! Să spună tot ce are de spus... După aceea veniți singur, ca să stăm de vorbă pe îndelete. Bineînțeles, nu i-am mai făcut nici un semn lui Medvedev...în continuare. Lenln l-a primit pe Pavel Gulov, soldat în Regimentul de rezervă 263, cu garnizoana la Viazma. Gulov fusese trimis în delegație la Petrograd, ca să aducă de aci băni, decrete și instrucțiuni, privitoare la munca Sovietelor și. la crearea unor secții. Nimerind la Petrograd de Anul Nou, Gulov s-a hotărît să se ducă direct la Lenin.— N-a trebuit să aștept mult, își amintește el, dar începusem să mă neliniștesc. Oricît s-ar părea de ciudat, uitasem cu desăvîrșire pentru ce am venit la Petrograd. Cînd am intrat în cabinet, Lenin scria ceva la birou. Mi-a făcut semn să iau loc și a început să mă chestioneze : De unde am venit ? Cum merge lupta împotriva sabotajului ? Cum este organizat Sovietul ? Starea mea de încordare s-a topit și am început să răspund cu sîrg oprindu-mă uneori în pra unor probleme muncii noastre.Discuția n-a durat cincisprezece minute, dar la îmi era limpede ce aveam cut...în aceeași zi Lenln a avut vorbire cu unul din vechii săi prieteni, Fritz Platten, secretarul Partidului social-democrat din Elveția. în timpul convorbirii a intrat în cabinet Nikolai Podvoiski, comisarul pentru problemele militare.

de I. N. SLOBODIANIUK
doctor în istorie

Lenin întrerupe discuția pe care o avea cu un bărbat înalt, îmbrăcat în haine europene, pe care nu-1 cunoșteam, își amintește Podvoiski. A- rătîndu-mă pe mine, Lenin îi spune interlocutorului său, în nemțește :— Dumnealui este tovarășul Podvoiski, specialistul nostru în problemele militare.Apoi, întoreîndu-se spre mine, a- dăugă :— Dumnealui este tovarășul care ne-a adus pe noi din Elveția, tovarășul Platten.Se încheagă o conversație. îi spun lui Platten că sîntem pe cale de a înfăptui o mare operă revoluționară : constituim armata socialistă, astăzi va pleca, pentru a apăra
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Ia întrebări, amănunt asu- practice alemai mult de plecare de fă-
o con-

hotarele țării, primul batalion al Armatei Roșii.Lenin i-a dezvăluit Iui Platten rolul, esența și importanta Armatei Roșii în conjunctura istorică de a- tunei,în numele muncitorilor din cartierul Vîborg, Podvoiski a exprimat rugămintea ca Lenin să fie de față la plecarea pe front a primului batalion al Armatei Roșii. Lenin a fost de acord, invitîndu-1 și pe Platten....Marele manej Mihailovski. De-a lungul unui perete s-au aliniat automobilele blindate. In partea opusă, de-a lungul celuilalt perete, primul batalion al Armatei Roșii cu steaguri multe și cu pancarte. Urcîn- du-se pe un automobil blindat, Lenln explică celor de față marea însemnătate a pasului făcut de muncitori întru apărarea revoluției.După ce Lenin a coborît de pe automobil, însoțit de uralele ostașilor, Podvoiski a dat cuvîntul ziaristului american Albert Williams, care asista la festivitatea plecării pe front a primului batalion al Armatei Roșii.Cînd m-am urcat pe automobil, scria mai tîrziu Albert Williams, mulțimea parcă s-a pus în gardă.— Vorbiți englezește, a spus Lenin, 
o să fac eu pe interpretul.— Ba nu, o să vorbesc rusește, i-am răspuns eu, mînat de nu știu ce impuls necugetat.Lenin mă urmărea cu ochii strălucitori, ca și cînd s-ar fl așteptat să

se petreacă ceva s-a și întîmplat toate frazele pe m-am încurcat și chiu cu vai am mai însăilat cîteva cuvinte... Tocmai voiam să spun că, dacă va fi nevoie, mă voi înrola bucuros în rîndurile Armatei Roșii. Aici m-am oprit, lipsindu-mi cuvîntul care să exprime ceea ce aveam de spus. Ridicîndu-și privirea către mine, Lenin m-a întrebat:— Ce cuvînt căutați ?— Enlist, i-am răspuns eu pe englezește.— Să mă înrolez, mi-a șoptit el, repede.După aceea, ori de poticneam, Lenin îmi tul necesar, pe care-1 zbor și, stîlcindu-1 pe îl rosteam în fața ascultătorilor.Această împrejurare, cît și faptul că aveau în fața ochilor un american în carne și oase, un simbol al internaționalismului, a provocat în rîndurile celor prezenți adevărate explozii de rîsete și de aplauze furtunoase. I.enin rîdea din toată inima, alături de toți ceilalți...Lenin era în stare să desfășoare o activitate titanică, deoarece dispunea de toarea capacitate de a prinde simultan o serie treagă de probleme, și mari șl mici. Audiențele, ședințele, cuvîntările, comisiile zilnice — toate acestea se succedau într-o ordine strictă, fiind bine pregătite din vreme. La temelia acestei activități stătea o bună organizare a zilei de muncă, a cărei durată era, de regulă, de aproape douăsprezece ore.Fostul elev al cursului de mitraliori din Kremlin, Timofei Alioșin, care făcea de gardă la postul nr. 33 al cabinetului lui Lenin, își amintește :Deosebit de încordate ml s-au părut zilele din primul an. Lenin aproape că nu dormea... îl știam în cabinet și pe la două noaptea. Cînd intram în post la șase dimineața, el era deja la masa de lucru.După ce boala 1 s-a agravat (era în primăvara anului 1921) și medicii i-au prescris un regim sever al zilei de muncă, cu un repaus de patru ore în cursul zilei, Lenin încălca adeseori regimul, lucrînd pînă noaptea tîrziu. Cînd începea repausul de patru ore, Lenin lua adesea cu el hîrtiile de cea mai mare urgență și se întorcea cu o grămadă de note și instrucțiuni pentru secretarii guvernului. în 1922, cînd starea sănătății lui Lenin s-a înrăutățit, Biroul Politic al C.C. al partidului , i-a recomandat. șă respecte prescrip- ; țiile medidilor privitoare la odihnă. , Dar nici in aceste zile Lenin nu și-a întrerupt activitatea.Profesorul medic Mihail Averbach scrie în amintirile sale că o dată, în 1922, aflîndu-se la Lenin, a văzut de la primele cuvinte că llici manifestă o mare grijă față de tovarășii săi și nu se gîndește deloc la propria lui sănătate.— Trebuie neapărat să vă odihniți, i-am spus eu.— Cum să mă odihnesc, cînd sînt atîtea treburi de făcut ? — a răspuns Lenin.Rămînînd o clipă pe gînduri, Lenin a continuat, cu o voce scăzută :— Da, sînt foarte multe de făcut...— în cazul acesta, ar fi bine să luați un concediu și să stați acasă, i-am sugerat eu.— Cum. adică ? — a întrebat Lenln, nedumerit.— Adică să munciți mai puțin și să vă odihniți mai mult.— Deocamdată, nu se poate. Ce-o fi mai tîrziu, om vedea...

amuzant. Ceea ce curînd. Epuizînd care le cunoșteam, m-am oprit. Cu

cîte ori mă șoptea cuvîn- prindeam din americănește.

uimi- cu- în-

(Din lucrarea „CRONICA BIOGRAFICA A VIEȚII ȘI ACTIVITĂȚII LUI LENIN", care urmează să apară la Moscova, sub îngrijirea Institutului de marxism-leninism da pe lingă C.C. al P.C.U.S.).
depășirii sarcinilor de plan pe 1969. In același timp, secția Drăgoeni a I.M.A. Tg. Jiu a chemat la întrecere toate secțiile I.M.A. din județ pentru sporirea gradului de mecanizare a lucrărilor agricole, efectuarea unor lucrări de bună calitate și reducerea costurilor acestora, ridicarea nivelului de pregătire a mecanizatorilor și altele.Chemări asemănătoare au lansat, de asemenea. Consiliul popular al o- rașului Tg. Cărbunești către toate consiliile populare orășenești din ju-

4 jur. Aceasta este de fapt condiția ho- tărîtoare ca organizațiile de partid să imprime întrecerii un impuls dinamizator, să asigure o eficiență ridicată întregii munci politice.Prin întreaga ei desfășurare, campania electorală se încadrează organic în acțiunea multilaterală și perseverentă desfășurată de partid, în lumina indicațiilor Congresului al IX-lea al P.C.R., pentru continua dezvoltare a democrației socialiste.în concepția partidului nostru, posibilitatea ca și necesitatea participării nemijlocite a maselor celoi- mai

mocrațîei socialiste stă în faptul că ea asigură participarea la exercitarea puterii, la conducerea treburilor tării, a întregului popor în interesul propriei sale bunăstări și fericiri. Acesta este izvorul inepuizabil al forței și vitalității societății noastre, garanția mersului victorios înainte pe drumul progresului și civilizației socialiste".A devenit o practică curentă în activitatea partidului și guvernului consultarea poporului în cele mai importante laturi ale politicii interne și externe, elaborarea planurilor

nomice cu sarcinile ce le revin din planul de acțiune elaborat de consiliul județean al Frontului Unității Socialiste. Colectivele de lectori și conferențiari vor explica în cadrul unor expuneri și simpozioane principalele aspecte ale politicii interne și internaționale a partidului, conținutul legii electorale. Astfel. în toate comunele vor avea loc simpozioane cu tema „Realizările social-econo- mice obținute în anii socialismului în tară și în județ"; vor fi prezentate expuneri privind bazele științifice ale politicii partidului si statului
CAMPANIA ELECTORALĂ

din comu- chemat la populare realizareadeț, iar consiliile populare nele Bîlteni și Padeș au întrecere toate consiliile comunale din Gorj pentru din resurse locale a unor importanteobiective economice și edilitar-gospo- dărești. Prin antrenarea cetățenilor la executarea unor lucrări de interes obștesc și social-culturale. în fiecare din cele două comune se vor realiza obiective în valoare de aproximativ 800 000 lei peste prevederile inițiale. De asemenea, căminul cultural din comuna Arcani a lansat o chemare către toate căminele și casele de cultură din județ.Spre a accentua această atmosferă de lucru, noi am pus în centrul întregii munci politice în campania e- lectorală mobilizarea tuturor forțelor în vederea realizării sarcinilor economice. a obiectivelor cuprinse în angajamentele colectivelor de oameni ai muncii din județul nostru. Urmărim ca fiecare organizație de partid, fiecare comunist să se considere răspunzător de desfășurarea acțiunilor pentru îndeplinirea angajamentelor luate de colectivul în mijlocul căruia activează. Cerem tuturor comuniștilor să dea dovadă de inițiativă, să fie mereu în frunte, mobilizînd prin forța exemplului personal pe cei din

largi ale poporului la rezolvarea problemelor obștești decurg, pe de o parte, din caracterul orînduirii socialiste bazată pe puterea economică și politică a poporului, iar, pe de altă parte, din nevoia imperioasă a mobilizării maselor la îndeplinirea sarcinilor tot mai mari și mai complexe ale construcției socialiste. Experiența celor 25 de ani care au trecut de la eliberarea României confirmă că nici o altă orînduire nu poate asigura o asemenea participare efectivă, permanentă și multilaterală a maselor la conducerea treburilor obștești, cum o face socialismul, care pentru prima oară în istorie lichidează contradicția antagonistă dintre stat și popor, caracteristică orînduirilor exploatatoare. Conducerea partidului nostru a subliniat de repetate ori că lărgirea democrației socialiste, mai largă a maselor la conducerea statului reprezintă partidului nostru una dintre principalele direcții de dezvoltare a orînduirii noastre. „Cu cît înaintăm pe calea desăvîrșirii construcției socialiste, participarea celor ce muncesc la rezolvarea problemelor vieții sociale se extinde, se lărgește democrația socialistă — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. Superioritatea de-

atragerea totîn concepția

a economiei naționale, toate acțiunile pe care pe inițiativa creatoare de oameni ai muncii fundamentală a
de dezvoltare sprijinirea în le întreprind a milioanelor Această trăsăturăorînduirii noastre se reflectă de altfel în toate manifestările campaniei electorale, de la însuflețitele adunări de propunere a candidaților Frontului Unității Socialiste și pînă la apropiatele întîlniri ale candidaților cu alegătorii, prilej de dezbatere aprofundată a căilor și modalităților de înfăptuire a sarcinilor trasate de partid. înlesnind o amplă dezbatere publică a problemelor actuale ale politicii partidului, un larg dialog asupra celor mai eficiente modalități de a asigura perfecționarea conducerii și organizării tuturor laturilor vieții social-economice, campania electorală creează cadrul propice pentru ca cetățenii să facă propuneri constructive în scopul îmbunătățirii activității în toate domeniile de activitate, schițînd astfel acele obiective care, în funcție de condițiile și posibilitățile existente, să stea în atenția organelor centrale și locale ale puterii de stat.în desfășurarea campaniei electorale. organizațiile de partid îmbină armonios munca politico-organizato- rică pentru realizarea sarcinilor eco-

nostru, profundul democratism al legii electorale. Republica Socialistă România — stat unitar, independent și suveran, consiliile populare — organe reprezentative ale puterii de stat.Paralel cu bilanțul însufletitor al succeselor obținute de întregul nostru popor în cei 4 ani care au trecut de, la ultimele alegeri, campania e- lectorală prilejuiește popularizarea progreselor obținute pe plan local, și cu care pe drept cuvînt. ne mîn- drim. Județul Gorj. unul dintre cele mai vitregite în anii stăpînirii burgheziei. a făcut pași însemnați pe drumul dezvoltării economice si sociale. Au apărut pe pămîntul gorj an sonde, două bazine carbonifere, un complex pentru industrializarea lemnului și alte trei întreprinderi forestiere, un mare complex pentru producția materialelor de construcții și alte întreprinderi ; agricultura s-a dezvoltat și are largi perspective de propășire. în special în ceea ce privește dezvoltarea zootehniei și pomi- viticulturii. Comitetul județean de partid, consiliul județean al Frontului Unității Socialiste pun în centrul muncii politice din perioada campaniei electorale popularizarea acestor rezultate, ca și a perspectivelor de viitor. In acest scop au fost elabo-

rate schițele monografice ale țului, orașelor și comunelor, nind în mod sugestiv confruntarea prezentului cu trecutul. Vor fi editate foi volante, broșura „Bilanț șl perspectivă", fotogazete și afișe, iar comitetul județean U.T.C. va edita un pliant cu cele aspecte din viata tului.Sînt prevăzute, tîlniri ale Frontului Unității Socialiste, cu activiști de partid și de stat, în cadrul cărora li se va vorbi despre condițiile de viață ce le-au fost create, despre drepturile și îndatoririle prevăzute în Constituție pentru toți cetățenii patriei noastre, despre principalele prevederi ale legii electorale, ca și despre contribuția pe care tineretul este îndeplinirea 1969.Așa cumGorjul, ca și întreaga țară, se prezintă în alegeri cu mari realizări în toate domeniile de activitate. Sarcina care revine organizațiilor de partid, organizațiilor de masă și obștești este ca formele muncii politice pe care le vor folosi să prezinte acest bogat bilanț cit mai sugestiv, cu o cît mai mare forță de convingere, găsind formele adecvate fiecărei categorii de cetățeni căreia ne adresăm, acționind cu perseverență pentru împrospătarea, întinerirea și extinderea gamei mijloacelor folosite astfel ca ele să-ți atingă din plin scopul propus.Firește, acțiunile la care m-am referit nu reprezintă decît o parte a variatelor acțiuni inițiate de comitetul județean în campania electorală urmărind orientarea eforturilor oamenilor muncii din județul Gorj spre noi realizări în toate domeniile vieții social-economice. Acestea se vor circumscrie în tabloul general al realizărilor poporului nostru care, exprimîndu-și sprijinul neclintit fată de însuflețitoarele țeluri înscrise pe steagul partidului. își afirmă hotă- rîrea de a marca perioada campaniei electorale prin noi succese în vasta operă de desăvîrșire a construcției socialiste în patria noastră.

jude- înles-
mai semnificative și munca tinere-.. de tinerilor asemenea. în- cu candidați!

chemat să 0 aducă la sarcinilor de plan peam amintit de altfel.
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în Județul Ilfov, unul dintre cele mai mari județe ale țării, agricultura deține o pondere importantă în activitatea economică. De . aici și atenția deosebită ce se acordă acestei ramuri. Rezultatele obținute în ultimii trei ani marchează o creștere continuă a producțiilor vegetale și animale, ele înscriindu-se în mod armonios în avîntul întregii economii naționale, determinat de înfăptuirea prevederilor Congresului al IX-lea al partidului. După cum se știe, în 1968, datorită secetei, activitatea în agricultură s-a desfășurat în condiții mai puțin favorabile. Cu toate acestea, ca urmare a utilizării raționale a bazei tehnice șl aplicării agrotehnicii s-au obținut rezultate bune, în multe întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole depășindu-se producțiile prevăzute în plan. Astfel, s-a realizat o producție totală de 343 740 tone de grîu, 368 000 tone de porumb, 64 000 tone de floarea-soa- relui, 207 000 tone sfeclă de zahăr, 221 730 tone legume și alte produse. Unitățile agricole au avut în acest fel posibilitatea să valorifice cantități sporite de produse agroalimentare, livrînd fondului central al statului 312 700 tone de cereale, 62 900 tone floarea-soarelui, 151 226 tone de legume, 47 660 tone de carne, 856 500 hl lapte de vacă etc.Rezultatele bune obținute în sporirea producției vegetale și animale, într-un an cu condiții clima- .i'ce mal puțin favorabile, demonstrează atît superioritatea agriculturii socialiste, cît și posibilitățile care există pentru a obține recolte și mai mari. Aceste posibilități sînt evidențiate de producțiile superioare obținute de cooperativele agricole fruntașe din județ. La eultura griului, de exemplu, cooperativa agricolă Gîrbovi a realizat, în medie la hectar, 3 643 kg ; cea din Bărcănești — 3 160 kg ; Ștefănești — 3 048 kg. De asemenea, cooperativa agricolă „11 Iunie" din Vedea a realizat 3 948 kg porumb la hectar, cu 1 238 kg mai mult față de plan, iar cea din Gîrbovi a obținut 3 797 kg. La sfecla de zahăr, cooperativa agricolă din Izvoarele a realizat cîte 40 000 kg la hectar,, iar cea din comuna Ileana — 36 000 kg. Rezultate pozitive s-au obținut și în sporirea efectivului de animale șl creșterea producției zootehnice.Pentru acest an, unitățile agricole din județ și-au prevăzut sarcini de plan mult sporite. Plenara comitetului județean de partid a ajuns la concluzia că prevederile planului pe acest an pot fi nu numai realizate, dar și depășite. în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din județ, răspunzînd chemărilor organizației de partid a județului Timiș, plenara comitetului județean și-a luat angajamentul ca în întreprinderile agricole de stat să se obțină în medie la hectar 3 000 kg. grîu și 3 600 kg. porumb, depășind planul cu 4,3 și respectiv 3,6 la sută : în cooperativele agricole să se obțină, în medie pe județ, 2 380 kg grîu și 2 800 kg porumb, depășindu-se planul cu 6 și respectiv 2 la sută. întrucît unitățile agricole din județul Ilfov au o sarcină deosebit de importantă în aprovizionarea populației municipiului București cu legume în stare proaspătă, în asigurarea materiei prime pentru fabricile de conserve, angajamentul prevede depășirea producției de legume cu 8 la sută.Realizarea producțiilor planificate și a angajamentelor luate pe 1969 necesită mobilizarea tuturor forțelor, o muncă perseverentă, încă de la începutul anului, o preocupare permanentă pentru descoperirea și punerea în valoare a multiplelor rezerve existente. De asemenea, trebuie ca organizațiile de partid să-și îndrepte atenția spre cele mai importante probleme ale producției, îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale direcției agricole, trustului I.A.S. și Uniunii județene a cooperativelor agricole, în vederea rezolvării concrete și operative a tuturor problemelor, cu sprijinirea concretă a conducerilor unităților în organizarea și desfășurarea muncii.încă din anul trecut, biroul comitetului județean de partid a analizat situația cooperativelor agricole insuficient dezvoltate din punct de vedere economic și cauzele ce determină ca aceste unități să bată pasul pe loc. Pe baza acestei analize, s-au stabilit măsuri concrete de sprijinire a acestor unități cu cantități sporite de îngrășăminte chimice, cu creditele necesare și s-au' creat condiții pentru mecanizarea mai largă a lucrărilor în acele unități unde se simte lipsa brațelor de muncă. De asemenea, s-au asigurat cadre tehnice corespunzătoare.Recent, plenara Uniunii județene a cooperativelor agricole a adoptat un plan de măsuri privind sarcinile ce revin cooperativelor agricole de producție pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor de plan pe 1969. Printre altele, s-a prevăzut ca, în toate cooperativele agricole, să se folosească mai bine fondul funciar, inclusiv terenul din jurul construcțiilor, să se aplice rațional îngrășăminte chimice, să se asigure funcționarea în bune condiții a tuturor sistemelor de irigații, precum și aplicarea unei agrotehnici corespunzătoare, îmbunătățirea organizării muncii și valorificarea superioară a producției.Cunoașterea sarcinilor de plan de către fiecare lucrător și țăran cooperator constituie un mijloc principal de creștere a răspunderii, de mobilizare în vederea punerii în valoare a tuturor rezervelor, descătușează inițiativa și preocuparea pentru aplicarea a tot ce e nou și avansat în tehnica și producția agricolă. De aceea, biroul comitetului județean a stabilit ca de pregătirea și desfășurarea adunărilor generale ce vor avea loc în curînd în unitățile agricole să răspundă în mod concret activiștii de partid șl cadrele cu răspundere de la direcția agricolă și

Constantin ANCA
secretar al Comitetului județean 

P.C.R. Ilfov

uniunea județeană a cooperativelor agricole.în vederea extinderii suprafețelor irigate, s-a în acest an, lor locale prii, se pot din care parte a acestui realizării acestei sarcini, consiliile de conducere au fost îndrumate să facă din timp comenzi pentru utilajele de pompare și udare, precum șl materialele de construcții și instalații electrice necesare. Comitetul județean de partid a îndrumat organizațiile de partid să sprijine consiliile de conducere ale cooperativelor agricole la întocmirea graficelor de execuție, grafice în care să se prevadă ritmul zilnic, forțele de muncă și utilajele necesare, răspunderi precise pentru cadrele de conducere, încît atunci cînd timpul va permite să se treacă cu toate forțele la efectuarea lucrărilor. în această privință au și fost obținute unele realizări bune. La cooperativa agricolă Valea Argovei, unde se amenajează o suprafață de 250 ha pentru irigații, au fost făcute săpături care însumează peste 1 000 mc de pămînt, iar la Bă- neasa a început supraînălțarea unui baraj pentru a mări cantitatea de apă ce se acumulează în perioada de iarnă-primăvară. La Ogrezeni, Butimanu, Bercenl, Cetatea, Sinești și în alte locuri, unde s-a prevăzut să se amenajeze mari suprafețe pentru irigat, unitățile respective au fost sprijinite cu 11 screpere, 5 buldozere în vederea mecanizării lucrărilor și urgentării punerii lor funcțiune.Propria noastră experiență demonstrat rolul important al gătirii corespunzătoare a cadrelor, pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne stau în față, în domeniul irigațiilor, în această direcție, s-a stabilit ca pînă la 31 martie, Uniunea județeană a cooperativelor agricole și Direcția agricolă să organizeze școla-

ajuns la concluzia că, prin folosirea surse- și a fondurilor pro- amenaja încă 10 000 ha, 6 000 date în prima an. în vederea

rlzarea tehnicienilor și brigadierilor în problema folosirii și exploatării raționale a sistemelor irigate. De asemenea, în fiecare cooperativă a- gricolă se organizează cursuri de instruire a udătorilor.în sectorul legumicol se desfășoară o activitate intensă, cunoscînd că această perioadă e hotărîtoare în obținerea unor cantități sporite de legume, îndeosebi timpurii. Pentru confecționarea răsadnițelor au fost asigurate cooperativelor agricole 2 800 mc lemn, 600 mc cherestea, 290 000 mp rame pentru răsadnițe, precum și alte cantități însemnate de materiale. în cooperativele agricole a și început să fie însămînțată varza în răsadnițe. Astfel, la Uiești s-au semănat cu varză 150 mp răsadniță, iar la Jilavele — pe 200 mp.Pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor din agricultură și realizarea și depășirea angajamentelor luate, o atenție deosebită se va acorda creșterii răspunderii cadrelor tehnice care, potrivit indicației plenarei C.C. din 16—17 decembrie 1968, ca reprezentanți ai statului în cooperativa agricolă trebuie să răspundă de aplicarea politicii statului în agricultură. în același timp, ne vom ocupa cu perseverență de îmbunătățirea activității organizațiilor de partid încît acestea să exercite un control competent asupra activității economice, a fiecărei organizații de partid, apreciind-o în raport cu rezultatele producției în această

In zona Industrială a Găcștiu- lui prind contur viitoarele construcții ale fabricii de frigidere, 
a doua de acest fel din țară. Constructorii montează acum, în avans față de grafic, stîlpii pereților halelor de fabricație, cea mai importantă parte a viitorului obiectiv, care, începînd din anul 1970 va produce anual 200 000 de frigidere. Utilajele automatizate, o payte din ele de producție românească, vor asigura frigiderelor o calitate corespunzătoare.(Agerpres)

Centrala electrotermică
de la Galați a început

înne-a pre-

obținute în creșterea agricole, în acest scop, lună vom face instruirea diferențiată a secretarilor comitetelor de partid, insistînd îndeosebi pe metodele de control și urmărire a modului în care conducerile I.A.S., I.M.A. și consiliile de conducere din cooperativele agricole organizează producția, încît să putem cunoaște în orice moment deficiențele și stabili măsuri politice pentru îmbunătățirea muncii.Considerăm că sînt asigurate toate condițiile planului ceea ce unităților turilor țărănimii, va face să crească considerabil , aportul agriculturii județului Ilfov la satisfacerea necesităților mereu crescînde de produse agroalimentare ale întregii noastre economii.

în vederea îndeplinirii și angajamentelor luate, va contribui la întărirea agricole și sporirea veni-

noilor apartamente
A fost racordată la sistemul de termoficare a municipiului Galați noua centrală electrotermică construită în Combinatul siderurgic. în această primă etapă a fost pus sub presiune primul cazan de apă fierbinte cu o capacitate de 100 gigacalorii pe oră, împreună cu magistrala de aducțiune și instalațiile de racord. Noua centrală asigură debitul de apă caldă necesar unui număr de 15 000 apartamente. Folosind drept combustibil de bază gazul de furnal, furnizat de combinat, centrala realizează energie electrică și termică la un preț de cost scăzut

a unor întreprinderi mureșene
După cum este cunoscut, sarcina de a crește într-un ritm mai accentuat volumul beneficiilor și acumulărilor socialiste — reliefată cu putere la plenara C.C. al P.C.R. din 16-17 decembrie anul trecut — ocupă un loc important între prevederile planului de stat pe 1969. Ea revine cu acuitate tuturor întreprinderilor și organizațiilor economice și, deci, și celor din județul nostru. Faptul că, prin angajamentele luate în întrecerea socialistă, colectivele unităților e- conomice din județul nostru și-au propus să realizeze, peste prevederile planului, 10 milioane Iei beneficii — accentul punîndu-se pe reducerea cheltuielilor materiale de producție — dovedește nu numai hotărîrea comuniștilor, a oamenilor muncii de a contribui din plin la îndeplinirea sarcinii în acest domeniu, dar și resursele de care dispune industria mu- reșeană.Pe ce se întemeiază angajamentele formulate și certitudinea că în 1969 vom obține succese mai mari în domeniul beneficiilor și acumulărilor cuvenite bugetului statului ? înainte de toate, pe rezultatele consemnate în acțiunea de rentabilizare a producției. Acum, se poate aprecia că întreprinderile care anul trecut au lucrat cu dotație de la buget, sau au avut prevăzute în planurile lor financiare produse nerentabile, au înțeles necesitatea de a înlătura pierderile și, ca urmare, prin măsuri operative și eficace, au marcat o îmbunătățire însemnată în mersul producției, în gospodărirea mijloacelor materiale și bănești. Să vedem, însă, rezultatele. în anul 1967 s-au înregistrat peste 100 de produse șl activități nerentabile, în timp ce la începutul anului 1968 numărul acestora a scăzut, prin rentabilizare, la 50, cu o pierdere inițial planificată de 14,4 milioane lei. Datorită măsurilor luate, numărul produselor și activităților planificate cu pierdere s-a redus în continuare, într-o serie de întreprinderi, pierderile clfrîndu-se doar la cîteva milioane lei.Iată cîteva exemple de întreprinderi care s-au distins în această amplă „ofensivă" de creștere a economicității producției. La Complexul de industrializare a lemnului-Reghin, din totalul de 19 produse planificate cu pierderi, în valoare de aproape 500 000 lei, au fost rentabilizate 14 produse, mai ales pe seama reducerii consumurilor specifice de materii prime și materiale și înlocuirii unor materii prime cu altele mai ieftine, fără a influența cîtuși de puțin calitatea mărfurilor. Ceea ce este demn de relevat, această întreprindere și-a prevăzut ca în noul an să lucreze numai cu beneficii. Rezultate bune a mai obținut și Trustul de construcții-montaj Mureș, care a lichidat pierderea anuală de 6,7 milioane lei și, în trei trimestre din anul trecut, a obținut un beneficiu de circa 3 milioane lei.Spuneam, însă, că angajamentele se întemeiază și pe resursele nevalorificate încă în ce privește economicitatea producției. Cum șe prezintă ele și ce practici trebuie evitate pentru a amplifica și mai mult nivelul beneficiilor ? Este vorba, în primul rînd. de faptul că în 10 luni din 1968

șinoase de 1,9 ori, iar la altele nu a realizat nici măcar prețul de cost obținut în anul 1967. De pildă, mangalul de bocșă a fost produs în anul 1967 cu beneficiu, în timp ce în anul trecut a consemnat numai în 10 luni o pierdere de 141 000 lei.Lipseau oare măsurile necesare înlăturării acestei stări de lucruri negative ? Nicidecum I Principala măsură care trebuia să ducă la diminuarea pierderilor consta în reducerea cheltuielilor de scos-apropiat cu atelaje proprii și particulare. Ea nu s-a aplicat și cheltuielile au fost depășite în trei trimestre cu peste 700 000 lei. Apreciem că în această întreprindere există și alte rezerve nefolosite. Indicele de utilizare a mecanismelor (fierăs- traielor) a scăzut, întrucît din numărul mediu de 122 mecanisme existente, în trei trimestre, de pildă, au lucrat efectiv în medie doar 73. Situația s-a dovedit asemănătoare și la I.F. Sovata. Aici, în plus, s-a depășit prețul de cost la atelajele proprii datorită neglijențelor și folosirii lor cu randamente scăzute.O eficientă economică redusă a măsurilor s-a constatat și la I.I.S. „Elec- tro-Mureș" din Tg, Mureș, unde s-a creat o atmosferă de automulțu- mire în domeniul rentabilizării. Despre ce este vorba ? încă de la începutul anului 1967. întreprinderea aceasta a întocmit un plan de măsuri pentru rentabilizarea unui număr de 6 produse, prin modificări în tehnologia de fabricație, înlocuirea unor repere. în afară de un produs — sobă electrică 500 V — pentru care s-a aprobat modificarea prețului, majoritatea dintre măsurile preconizate nu au fost traduse în viață. Deși au fost reluate în anul 1968, măsurile stabilite nu au dus la rezultate mai bune. întreprinderea a căutat să demonstreze că are totuși realizări în domeniul rentabilizării. în sensul că din pierderile planificate la produsele nerentabile înscrise în BVC de 459 000 lei a înregistrat numai 251 000 lei. în fapt, rezultatul este numai aparent, deoarece nici unul dintre produsele respective nu a fost fabricat la nivelul planului, nereali- zarea fiind de peste un milion lei. Este de înțeles o atare situație, dacă luăm în considerare ' .' ? organul tutelar din M.I.C.M. fectuează controale Iar C.F.I., cu ocazia trol din septembrie 1968, a apreciat că activitatea întreprinderii pe linia diminuării pierderilor a fost... bună.Acțiunea de rentabilizare a produselor nu este o acțiune de campanie, așa cum este privită de unele întreprinderi mureșene. Este necesar ca în cel mai scurt timp să se depisteze pretutindeni rezervele existente, con- centrîndu-se eforturile pentru valorificarea lor. Numai în acest fel colectivele unităților economice din județul nostru vor putea realiza sarcinile importante ce le revin în noul an, precum și angajamentele asumate în ampla întrecere socialistă între organizațiile județene de partid.

au mal apărut 32 de produse și activități nerentabile, cu un deficit de 5 milioane lei, din care o mare parte revine întreprinderii de reparații auto Tg. Mureș, Combinatului chimic din Tîrnăveni și Fabricii de cărămizi Mureșeni. Din acestea, 5 sînt fabricate pentru prima dată. Oare, la lansarea în producție a unor sortimente noi nu trebuia să se facă o judicioasă pregătire a fabricației, să se asigure materia primă corespunzătoare calitativ și cantitativ ? Să dăm un răspuns, prin modul în care s-a procedat la Combinatul chimic din Tîrnăveni. Aici s-a construit și recepționat pînă la sfîrșitul anului 1967 o instalație pentru fabricarea unui nou produs — oxidul de zinc. Deși întreprinderea a realizat și chiar a depășit producția planificată, trimestru de trimestru, totuși, datorită amînării măsurilor privind îmbunătățirea tehnologiei de fabricație, aceasta a reușit să se încadreze în prețul de cost și, respectiv, în prețul cu ridicata al întreprinderii abia în cursul trimestrului III, Ca urmare. în loc să se realizeze în 10 luni din anul trecut un beneficiu planificat de 494 000 lei, combinatul a realizat o pierdere de 1,2 milioane lei.Cît privește întreprinderea de re- parații-auto Tg. Mureș, aceasta și-a încheiat activitatea pe total cu beneficii, obținînd chiar și beneficii peste plan, lucru care, la prima vedere, este demn de apreciat. In realitate, însă, din anul 1966 această întreprindere a înregistrat pierderi la unele activități principale, care s-au accentuat și mai mult în anii 1967 și 1968. în zece luni ale anului trecut acestea s-au ridicat la peste 2,6 milioane lei. Cauzele acestei situații se datoresc ’schimbărilor intervenite în procesul tehnologic (creșterea cerințelor calitative și estetice la autobuze, geamuri securizate în loc de geamuri trase, placaj înlocuit cu plăci emailate, decorații interioare), care au condus la creșterea cheltuielilor de producție. Nu înțelegem de ce aceste neeorelări nu au fost soluționate pînă acum, întrucît ele. sînt prea bine cunosoute de forul tutelar din M.T.A.N.A.Oprindu-mă asupra produselor nerentabile, a practicilor ce se impun evitate cît mai operativ, trebuie să spun că unele comitete de direcție, pentru a înfrumuseța realitatea, au trecut cu vederea produsele care în anii precedent! s-au realizat cu pierdere și în planul financiar Je-au înscris ca... rentabile, fără să aibă Ia bază o fundamentare tehnică și economică. Astfel, majoritatea din cele 32 produse și activități care au apărut în plus cu pierderi au fost rentabilizate doar pe hîrtie. In această situație s-au găsit anul trecut I. F. Reghin, Fabrica de cărămizi Mureșeni. U.S. „Nicovala" Sighișoara și altele. Cum stau lucrurile la una din aceste unități — întreprinderea forestieră Reghin ? Aici, pe lîngă produsele planificate cu pierderi importante (aproape 50 la sută din totalul pe iudet) au a- părut altele în număr de 7, cu o pierdere de 376 000 lei. Mai mult această întreprindere a depășit pierderea planificată la unele produse, ca de exemplu la bușteni noase, de 2,5 ori și pod, piloni răși- la stîlpi T.E. ră-
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(Urmare din pag. I)concrete care să asigure fructificarea cît mai deplină a potențialului tehnic, material și uman din fiecare u- nitate, în vederea îndeplinirii și depășirii planului pe acest an. Elaborate în acest mod. dările de seamă constituie o bază largă de discuții, de dezbateri exigente, principiale, care să confere adunărilor generale ale salariaților eficiență.De maximă însemnătate este ca analiza cuprinsă în dările de seamă și dezbaterile să fie concentrate asupra rezolvării problemelor esențiale ale activității întreprinderilor și organizațiilor economice, avîndu-se în vedere sarcinile economice majore reieșite din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie 1968. din lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale. Axarea analizei și discuțiilor pe aceste sarcini, în funcție de specificul și condițiile existente în fiecare unitate, stabilirea căilor și măsurilor pentru îndeplinirea lor constituie un examen de competență pentru comitetele de direcție, consiliile de administrație și consiliile științifice. o garanție a afirmării largi a spiritului de inițiativă și răspundere al salariaților pentru ridicarea la un nivel superior a activității întreprinderilor și unităților e- conomice.în dările de seamă și în dezbateri trebuie să-și găsească.un loc principal problema folosirii din plin, cu indici superiori, a capacităților de producție ale mașinilor, utilajelor șl instalațiilor și a suprafețelor de producție. Pe această cale, ca și prin aducerea în circuitul economic a mașinilor și utilajelor inactive, în care statul a investit fonduri importante, pot fi mobilizate însemnate rezerve de creștere a producției și productivității muncii. Totodată, adunările generale ale salariaților trebuie să dezbată căile ce trebuie urmate, în continuare, pentru a spori eficacitatea studiilor și a grăbi finalizarea măsurilor în acțiunea de organizare superioară a producției și a muncii. Un accent deosebit trebuie pus în această acțiune pe economisirea și folosirea rațională a forței de muncă, prin stabilirea unei proporții mai judicioase între diferitele categorii de personal, ca și pe utilizarea integrală și cu maxime rezultate pentru producție a timpului de lucru.Cu întreaga răspundere trebuie identificate și mobilizate noi rezerve de reducere a cheltuielilor materia-

le de producție în întreprinderi, de creștere a eficienței economice și a rentabilității activității lor. în acest sens, dările de seamă și dezbaterile trebuie să insiste asupra căilor de diminuare a consumurilor specifice de materii prime și materiale și, îndeosebi, de metal, lemn, cocs, ciment, bumbac, piei, combustibil. Este indicat, de asemenea, să se stabilească măsuri eficace pentru reducerea rebuturilor, deșeurilor și a cheltuielilor neproductive, care în unele întreprinderi sînt încă ridicate. în spirit critic,. exigent, se cer analizate cauzele care mai generează pierderi, preci- zîndu-se modalitățile concrete pentru gospodărirea cît mai judicioasă a fondurilor materiale și' bănești, în vederea obținerii de cît mai mari economii și beneficii. Nu trebuie să se piardă nici o clipă din vedere că problema rentabilității, a beneficiilor crescînde este o problemă funda-

deosebită acuitate se pune problema respectării riguroase a disciplinei de plan în aprovizionarea tehnico-mate- rială, îndeplinirii de fiecare întreprindere a obligațiilor asumate prin contractele economice de colaborare și cooperare. Este indicat, totodată, ca în adunările generale ale salariaților să se stabilească măsuri pentru lichidarea stocurilor su- pranormative de materii prime și materiale, pentru prevenirea formării lor, să se examineze modalitățile pentru reducerea la strictul necesar a volumului de materiale din import.Tinînd seama de sarcinile mari din acest an în domeniul creșterii producției destinate exportului, este necesar ca în adunările generale ale salariaților să se examineze atent măsurile pentru realizarea producției ce se livrează pe piața externă. Esențial este să se asigure livrarea ritmică, decadă cu decadă, lună de

și calitative ridicate și modernizarea celor din producția curentă, pentru folosirea pe scară mai largă a posibilităților de autoutilare existente în întreprinderi.Dat fiind volumul mare de investiții care urmează să se realizeze în acest an, faptul că o bună parte din sporul de producție prevăzut se va obține pe seama noilor capacități de producție, este deosebit de important ca, în adunările generale ale salariaților din organizațiile de construcții- montaj. să se analizeze măsurile și posibilitățile pentru asigurarea pe șantiere a condițiilor pentru desfășurarea ritmică a lucrărilor, concentrîn- du-se eforturile nu asupra realizării plannlui valoric, ci asupra realizării stadiilor fizice și punerii în funcțiune la termen a fiecărui obiectiv sau capacitate de producție. în cadrul adunărilor generale din insti-
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mentală a întregii societăți, de care depinde sporirea continuă a acumulărilor, ritmul creșterii producției materiale și a venitului național și, legat de aceasta, ridicarea nivelului de trai al poporului.O problemă deosebit de importantă care va trebui dezbătută în adunările generale ale salariaților o constituie aprovizionarea tchnico- materială ritmică și rațională. în acest context, dat fiind că stocurile de materii prime au fost mai judicios dimensionate anul acesta, atît în unitățile producătoare, cit și în cele consumatoare, prezintă o mare însemnătate să se coreleze în fiecare întreprindere lansarea în fabricație a producției cu aprovizionarea teh- nico-materială, să se asigure sporirea vitezei de circulație a materiilor prime, materialelor și semifabricatelor între furnizori și beneficiari. Cu

lună, a produselor, să se dovedească mai multă receptivitate și promptitudine față de exigențele beneficiarilor externi. Cea mai mare atenție trebuie acordată calității și diversificării produselor destinate exportului, condiții esențiale de care depinde în mare măsură valorificarea lor superioară și eficientă pe piața externă.în aria problemelor care urmează să fie analizate și dezbătute în adunările generale ale salariaților trebuie incluse și cele legate de ridicarea în continuare a nivelului tehnic al producției, a performanțelor tehnice și calitative ale produselor. în acest sens, apare oportun să se examineze căile și măsurile pentru aplicarea de procedee tehnologice noi, de mare randament, pentru pregătirea din timp a fabricației, asimilarea de noi produse cu caracteristici tehnice

tutele de proiectări va trebui să se examineze căile și să se stabilească măsurile pentru îndeplinirea unei importante sarcini trasate de partid: reducerea cu 10—15 la sută a ponderii lucrărilor de construcții-montaj în totalul investițiilor.Adunările generale ale salariaților din institutele de cercetări vor dezbate. îndeosebi, sarcinile legării și mai strînse a activității de cercetare științifică de rezolvarea problemelor dezvoltării economiei naționale, de cerințele producției, pentru a asigura valorificarea mai bună a resurselor materiale, crearea de noi materii prime și substanțe utile producției, de noi soiuri de plante și animale productive. O atenție deosebită se cuvine acordată modalităților si măsurilor de realizare a temelor de cercetare științifică cuprinse în planul de stat pe 1969.

In întreprinderile și în cele de mecanizare a turii vor fi analizate sarcinile legate îndeosebi de valorificarea cu maximum de eficientă a fondului funciar, a mașinilor și instalațiilor, a amenajărilor pentru irigații, aplicarea metodelor tuturor producției vegetale și animale acest an.Examinînd problemele esențiale, majore ale întreprinderilor și organizațiilor economice, în darea de seamă și în dezbateri se vor analiza, totodată, activitatea lor de direcție, modul în îndeplinesc atribuțiile și le revin din hotărîrile de stat, în care se asigură principiilor muncii colective în elaborarea, dezbaterea și aprobarea hotă- rîrilor, participarea activă a membrilor lor la activitatea întreprinderilor.După cum s-a arătat mai înainte, adunările generale ale salariaților sînt, totodată, un prilej pentru definitivarea angajamentelor fiecărui colectiv în întrecerea între organizațiile județene de partid pentru depășirea planului de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1969. Important este ca la fundamentarea angajamentelor să se ia în calcul posibilitățile reale de a obține cantităti de produse peste plan pe baza materiilor prime și materialelor economisite, folosirii mai rationale a capacităților de producție și creșterii productivității muncii. Nici un moment să nu se scape din vedere că economia națională are nevoie ca planul să fie depășit numai la acele produse care au desfacerea asigurată în țară și la export. Pe ordinea de zi a adunărilor generale ale salariaților figurează, de asemenea, analiza modului în care s-au îndeplinit contractele colective pe anul trecut, precum și a principalelor prevederi cuprinse în contractul colectiv pe anul îa curs.Comitetelor și organizațiilor de partid din întreprinderile și organizațiile economice de stat le revine .îndatorirea de a sprijini îndeaproape comitetele de direcție, consiliile de administrație și consiliile științifice în pregătirea, organizarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a adunărilor generale ale salariaților. Ele trebuie să fie astfel organizate, încît să asigure participarea activă, efectivă a unui număr cît mai mare de salariați la dezbateri, stimularea de propuneri valoroase, bine funda-
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mentate — expresie a competenței și experienței crescute a cadrelor — care să contribuie la soluționarea problemelor de care depind îndeplinirea în bune condiții a planului și a angajamentelor luate în întrecere, ridicarea continuă a nivelului eficienței activității economice.Ministerele și institutele centrale poartă întreaga răspundere în legătură cu buna pregătire și desfășurare a adunărilor generale ale salariaților. Ele trebuie să asigure îndrumarea și sprijinul tuturor comitetelor de direcție din ramura respectivă, trimi- țînd în întreprinderi și unitățile economice cadre competente, cu munci de răspundere, care le cunosc activitatea și sînt în măsură să rezolve problemele ce se vor ridica atît în perioada pregătirii, cît și în cadrul dezbaterilor în adunările generale ale salariaților.Organele și organizațiile sindicale sînt chemate să-și aducă o contribuție activă la pregătirea și desfășurarea șdunărilor generale ale salariaților, la stabilirea angajamentelor și a măsurilor pentru îmbunătățirea activității economice, pentru întărirea disciplinei în producție, a răspunderii fată de sarcini, pentru asigurarea de condiții optime de lucru.Sarcini importante privind buna organizare și desfășurarea corespunzătoare a adunărilor generale ale sa- lariaților revin comitetelor județene, municipale și orășenești de partid. Ele trebuie să manifeste întreaga responsabilitate pentru un înalt conținut al activității acestei instituții noi, profund democratice, în viața întreprinderilor și organizațiilor economice de stat, să contribuie la crearea condițiilor ca adunările generale ale salariaților să reprezinte o tribună eficace, de participare rodnică a oamenilor muncii la conducerea și organizarea producției, la soluționarea problemelor esențiale ale activității unităților economice.Prilej de afirmare puternică a democratismului socialist în viața noastră economică, adunările generale ale salariaților vor demonstra încă o dată hotărîrea unanimă a colectivelor din întreprinderile și organizațiile economice de a munci fără preget, cu toate forțele, pentru ca în anul 1969, cînd sărbătorim a 25-a aniversai e a eliberării patriei și ne pregătim să întîmpinăm Congresul al X-lea al partidului, planul de dezvoltare a e- conomiei naționale să fie îndeplinit și depășit, mareînd o nouă și importantă treaptă în desăvîrșirea edificiului socialist în patria noastră.
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Conferința națională a cadrelor didactice, ce se va întruni in curînd, e chemată să marcheze un moment important în viața școlii noastre. Larga dezbatere a proiectului de statut al personalului didactic, care a anticipat-o, reprezentarea largă a cadrelor didactice de pe întregul cuprins al țării, din învățămîntul de toate gradexe la această conferință relevă o dată în plus grija constantă a conducerii de partid și de stat pentru bunul mers al școlii pe toate treptele sale, lărgirea democratismului socialist în activitatea școlară.Reunind in paginile sale problemele profesionale, sociale, morale, juridice, materiale ale întregului corp didactic, statutul va fi, alături de celelalte documente școlare, un instrument fundamental de lucru pentru întreaga activitate instructiv-educa- 1.ivă. Elaborarea lui face parte integrantă din ansamblul de măsuri a- doptat de Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 1968 în vederea lărgirii și modernizării învățămîntului general o- bligatoriu. liceal, profesional și superior, legiferate de Marea Adunare Națională, măsuri aflate în curs de înfăptuire. După cum se știe, practic, începînd din toamna aceasta începe generalizarea învățămîntului obligatoriu de 10 ani (Școala generală de patru ani pînă în 1948, apoi de șapte și de opt ani și acum de zece ani. Acestea sînt treptele pe care le-a urcat învățămîntul nostru de bază în ultimele două decenii și jumătate 1). Deosebit de important este si faptul că s-au găsit soluții originale, care lasă deschise oricărui tî- năr calea spre oricare tip de școală, potrivit înclinațiilor și aptitudinilor sale. Potrivit noii legislații școlare, primele opt clase vor fi frecventate de toți copiii de vîrsta școlarității. Apoi absolvenții clasei a VlII-a optează fie pentru liceul de cultură generală, liceele de specialitate (industriale, agricole, economice, pedagogice, sanitare) fie pentru ciclul superior de doi ani al școlii generale, obligatorii pentru cei care nu se înscriu la cursurile liceale. Absolvenții școlii generale pot urma o școală profesională sau se pot încadra direct în producție, calificîndu-se la locul de muncă. Elevii din clasele n IX-a și a X-a ale școlii generale care își vor manifesta dorința de a face studii de liceu, după susținerea unor examene de diferență vor fi admiși la cursurile de zi, serale sau fără frecventă ale liceelor. In clasele a IX-a și a X-a ale școlilor generale, în funcție de condițiile în care-și desfășoară activitatea, se vor include în orar discipline legate de indus-, trie, agricultură, contabilitate, desen tehnic, stenodactilografie, menaj ș.a.Și coordonatele liceului de cultură generală au devenit mult mai largi. Avînd o durată de patru ani, studiile liceale se realizează în două secții reale — una cu accent pe matematică și fizică și alta cu profil de chimie și biologie ; într-o secție umanistă — cu accent pe studiul literaturii române, filozofiei, limbilor străine sau într-o secție clasică — orientată spre studiul limbii latine și limbii eline. De remarcat este și faptul că în conturarea profilului fiecăreia din secțiile amintite s-a avut în vedere, concomitent, crearea unui larg orizont de cultură generală și a unei profilări bine definite. Elevii cu aptitudini deosebite pentru studiul anumitor discipline au la dispoziție clase speciale de matematică, fizică, limbi moderne.Cit privește perfecționarea conținutului, metodelor și mijloacelor de învătămînt, se remarcă atenția apar" te acordată studiului unor ramuri și capitole noi ale științelor, introducerea unor discipline de sinteză. Totodată, se are în vedere mal buna pregătire umanistă a tineretului, dezideratul realizîndu-se prin extinderea studiului problemelor de istoria filozofiei în cadrul obiectului Filozofia și Socialismul științific, cit: și prin introducerea în programul de studiu a unor noțiuni de drept.După cum se știe, o dată cu mărirea*  rețelei școlare din întreaga țară, a crescut și numărul școlilor cu limba de predare a naționalităților conlocuitoare, în care învață peste 242 000 de elevi. în același timp, copiii din rîndul naționalităților conlocuitoare au posibilitatea să frecventeze, dacă doresc, școlile cu limba de predare română. O atenție deosebită se acordă perfecționării programelor și manualelor destinate școlilor cu limba de predare a naționalităților conlocuitoare, elaborării unor lucrări metodice în sprijinul cadrelor didactice care predau în aceste școli.Importante mi se par și măsurile hotărîte pentru perfecționarea învă- tămîntului profesional și tehnic. Ele asigură sporirea numărului de muncitori calificați, maiștri și tehnicieni pentru ramurile de bază ale industriei prin asigurarea unei pregătiri moderne. Tocmai de aceea capătă o pondere deosebită predarea noțiunilor de fizică și chimie și disciplina „Tehnologia meseriei". Ținînd seama de experiența dobîndită atît la noi cit și în alte țări, s-a prevăzut ca instruirea practică să se realizeze în anul I în școală pentru a se asigura însușirea primelor deprinderi ale meseriei, iar în anul II în ateliere de producție-școală, care urmează a. fi create fie în incinta școlilor, fie în întreprinderi. La meseriile care vor fi școlarizate timp de trei ani, în ultimul an de studiu instruirea practică va fi efectuată în procesul de producție din întreprinderi sub îndrumarea cadrelor tehnice. Desă- vîrșirea pregătirii practice a tuturor absolvenților școlilor profesionale se va realiza în întreprinderile unde se vor încadra ca muncitori practicant!, și salarizați ca atare. într-o perioadă de aproximativ 3—12 luni.A căpătat extindere și o formă

relativ nouă de calificare : ucenicia la locul de muncă. Ucenicii vor fi pregătiți din punct <’ practicii meseriei în mod organizat în timpul activității lor zilnice în unități de producție sau de deservire a populației, iar din punct de vedere teoretic, fie prin învățămîntul profesional seral, fie prin cursuri de zi cu durata de 2—3 luni, în fiecare an de pregătire fără participarea ucenicilor la munca în pro-

17.30 — Telex TV.
17,35 — Consultații la matematică 

(clasa a XH-a).
Tema : Probleme de calcul 
Integral.
Prezintă prof. Gh. Călugă
riță.

18,05 — Limba engleză — lecția 43.
18.30 __Pentru copii : „Micii meș

teri mari".
Cel mal simplu radiorecep
tor.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Buletinul meteorologic.
19,40 — Orizont economic — 1969. 

„Planul pe 1969 în coordo
natele cincinalului".

10,05 — Tele-universitatea. 
Istoria civilizațiilor. 
Civilizația Khmer.

20.30 — Seară de teatru : „Mio
rița". de Valeriu Anania. 
In distribuție : Alex. Re
pan, Adina Atanasiu-Poe- 
naru, Dorina Lazăr, Ma- 
rieta Luca, George Bănică. 
Adrian Rășchitor.
Scenografia și regia : Mir
cea Maroșin, Marieta Sa
dova, Zoe Angliei.
In pauze, filmele docu
mentare •
O Nota zece la sport, 
o Pe urmele unui film dis
părut.

22,50 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

Învățămîntului superior, dar la care nu mă voi referi în amănunt în rin- de. vedere al durile de față fiind convinsă că. a- cuvenite le vor face, cu cadrele didactice univer-precierile alt prilej, sitare.Școala românească a urcat, așadar, o nouă treaptă. Dinamica ei devine tot mai alertă, nu numai datorită prelungirii duratei învățămîntului general ci și perfecționării tuturor compartimentelor sale. Aceasta spo-

ȘCOALA

promotor 
al educării
comuniste
a tinerei
generații

prof, emerită Clotilda CONSTANTINESCU
directoarea Liceului „M. Eminescu" din Buzâu

ducție sau prin cursuri de scurtă durată organizate în întreprinderi în cazul uceniciei în meserii de complexitate redusă. Acești elevi, execu- tînd lucrări pe măsura posibilităților lor, primesc și indemnizații în funcție de aportul lor la realizarea sarcinilor de producție.Și încă un fapt. Generalizarea învățămîntului obligatoriu de 10 ani asigură creșterea simțitoare a nivelului de pregătire a întregului tineret și lichidarea decalajului existent în prezent între vîrsta absolvirii școlii generale (15 ani) și vîrsta permisă de legislația noastră pentru angajare în producție (16 ani). întregul tineret va fi menținut sub influența organizată a școlii cel puțin, pînă la 16 ani.De mare însemnătate sînt și măsurile stabilite în vederea perfecționării

rește rolul și răspunderea învățătorilor și profesorilor în fructificarea eforturilor pe care le face partidul pentru pregătirea temeinică a tineretului. Desigur, problemele care s-ar putea aborda în această ordine de idei sînt numeroase. Mă voi opri însă în cele ce urmează doar la una dintre ele rolului educativ al școlii.Pe bună dreptate, se spune că școala este principalul factor de cultură și civilizație al societății noastre socialiste. Ea reprezintă un prețios instrument de educare comunistă a tineretului patriei noastre, de desăvârșire a profilului său uman. Tocmai de aceea. în contextul perfecționărilor de concepție și de formă, stabilite prin noua legislație școlară, învățămîntului nostru de toate gra-

necesitatea creșterii

dele î-au fost modalități de elaborîndu-se __  _____ ______mijloace menite să contribuie la formarea concepției sale marxist-leni- niste despre lume și viață, pentru «• ducarea Ini corespunzător principiilor politice, etice ale partidului nostru.In legătură cu acest principiu conducător în domeniul educației tineretului din țara noastră, după părerea mea, se cuvin subliniate două aspecte principale, fundamentale. Mai iutii, faptul că perfecționarea educației tineretului aflat pe băncile școlilor și facultăților nu este privită ca o acțiune paralelă cu activitatea for- mativ-instructivă propriu-'zisă, ci ca uri deziderat care se va putea realiza, în primul rînd, prin creșterea valorii educative a procesului de învătămînt. Cu alte cuvinte, prin ridicarea conținutului ideologic al învățămîntului, prin înarmarea elevilor și studenților cu temeinice cunoștințe filozofice, ideologice, printf-o contribuție substanțială, specifică, mereu mai bogată, pe care fiecare disciplină de studiu este chemată să o aducă la dezvoltarea gindirii, la e- ducarea .tinerilor. Iar dacă stăm să ne gindim bine, această îmbogățire a conținutului ideologic al învățămîn- tului reprezintă eâ însăși una dintre cerințele fundamentale ale învățămîntului modern, pe care directivele partidului nostru și Legea învățămîntului, adoptată în anul 1968 de Marea Adunare Națională, îl promovează în țara noastră.în întreaga această activitate de îmbunătățire a procesului de învăță- mint, de creștere a valorii sale educative, rolul hotărîtor îl are, firesc, corpul didactic. El este chemat să participe intens și cu. dăruire atît la . pregătirea multilaterală și instruirea elevilor și studenților, cît și la. educarea lor generală, cetățenească, ur maniată.' .Pentru aceasta însă — și aici ajung la cel de-al doilea aspect pe care doream să-l subliniez, — membrii corpului profesoral trebuie să se afle permanent în mijlocul elevilor și studenților lor. să aibă cu ei o legătură strînsă, să-i cunoască bine, să-i ajute îndeaproape în procesul de învătămînt, să fie pentru ei exemplu de conduită științifică și profesională, de etică umană și civică, de muncă și gîndire creatoare pusă în slujba mersului înainte al societății socialiste. a progresului omenirii.E. dealtminteri. condiția esențială a înfăptuirii misiunii noastre nobile care se bucură de înalta considerație a partidului și guvernului. O nouă expresie a acesteia o constituie măsurile adoptate de curînd pentru majorarea salariilor și experimentarea noului sistem de salarizare în întregul învătămînt. La'rîndul Său, întregul corp profesoral e liotărît să contribuie la pregătirea multilaterală a tinerilor, la educarea lor ca cetățeni înaintați, devotat» patriei socialiste. Sînt convinsă că această hotă- rîre o vor exprima plenar reprezentanții școlii ce se vor întruni curînd pentru a-și spune cuvîntul la definitivarea Statutului corpului didactic — document de însemnătate capitală pentru școală și slujitorii ei.

conferite și importante educare a tineretului, un complex întreg de

Cei SO de ani împliniți care 
pe umerii maestrului s-au prins 
ca tot atîtea aripi deschise spre 
înălțimi și orizonturi, sînt un 
strălucit jubileu, un prilej de. 
covârșitoare bucurie pentru toți 
cîți îndrăgesc cintecul românesc 
și în același timp pentru atîtea 
șl atîtea promoții de muzicieni, 
crescuți sub mina ocrotitoare a blîndului profesor, un moment 
de profundă meditație asupra 
sensurilor înalte și învățăturii 
care se pot deduce dintr-o ase
menea experiență artistică, una dintre cele mai prodigioase. ce 
s-a înscris cu cinste în hronicul 
muzicii românești.

De peste o jumătate de veac, 
numele lui I. D. Chirescu e ne
lipsit din analele muzicii noas
tre. Preluind cu devotament și 
rlvnă făclia culturii noastre mu
zicale din mina ctitorului care 
a fost D. G. Kiriac, Chirescu 
și-a legat definitiv creația, de 
lupta purtată cu neistovită e- 
nergie șl pasiune de către po
porul român penttu afirmarea și împlinirea năzuințelor sale 
milenare : Unitate națională, li
bertate,' dreptate socială și pro
gres, fericire Și lumină celor 
mulți. Din incandescența. acestui 
crez patriotic și artistic iradiind 
cel mai cald, umanism și-au 
tras și-și trag tăria, prospeți
mea, vigoarea și viața lungă —

LA ANIVERSAREA

COMPOZITORULUI

ION CHIRESCU

Dramaturgie
a dezbaterii

iatelertuale sau
teatru bulevardier
sub aparențe

filozofice ?
la Teatrul Nottara, nu putem să nu remarcăm că actorii au dispus de partituri substanțiale, distingîndu-se cu deosebire, după părerea mea, compozițiile realizate de George Constantin, Liliana Tomescu, Gilda Marinescu, Lucia Mureșan.O astfel de piesă, deși nu ne oferă, bineînțeles, modele de urmat, izvo- rînd dintr-o realitate și dintr-o viziune filozofică ce ne sînt străine, lasă urme în conștiința noastră, participă la dezbaterea neîntreruptă pe care fiecâre. din noi o poartă cu sine : cum , tțăirji ? cum trebuie să trăim ? în acest sens înțeleg afirmația, mereu repetată de-a lungul vremurilor de cei mai importanți creatori ai artei scenice — că teatrul e un sfetnic al conștiințelor.Refuzîndu-și această funcție, sub cuvînt că ar fi prea didactică, teatrul bulevardier transformă „micile slăbiciuni omenești" în simple motive de amuzament. Omul e luat îndeobște „așa cum este el", plecîn- du-sel de la premisa, mărturisită sau nu, că orice lecție i-ar fi de prisos. Dar bulevardul modern își are și „filozofii" săi. Doctrina lor se reduce în esență la ideea că omul e viciat priti însăși natura sa, iar principiile sînt făcute, numai- pentru a fi căi-A cate. Concluzia ar fi că „așa e viața"' z și nimic nu merită a fi luat în serios pe lume. Ilustrativă din acest punct de vedere este piesa lui Peter Ustinov — „Photo-Finish".Remarcabil actor și abil cunoscător al meșteșugului dramaturgie, Ustinov utilizează aci un procedeu nu lipsit de imaginație. Eroul său Sam. în vîrstă de 80 de ani. retrăind momente cardinale din biografia sa, privește critic propriile sale acțiuni, se reconsideră pe «ine. cel care a fost la diferite' vîrste . anterioare. Sam octogenarul se reîntîlnește pe scenă simultan cu Sam de la 20, de Ia 40. de la 60 de ani. Și ce rezultă din con- , fruntarea lor? Că elanurile generoase ale adolescentului îi apar omului/ mătur copilăroase șî stupide. Că bărbatul cărunt, aflat în pragul bătrî- nețil, infirmă definitiv speranțele pe care încă le mai nutrea la jumătatea drumului său prin viață. Că, în fine, moșneagului dezabuzat, imobilizat de. boală într-un fotoliu pe rotile. întreaga sa existentă i se înfățișează retrospectiv ca un șir de e- rori șl compromisuri. El însuși se poartă acum la fel de obtuz față de fiul său. cum îl tratase propriul său tată pe care-1 dezaproba la 20 de ani. Iar tatăl tatălui său greșise în același fel — e o „poveste care se va repeta la Infinit". Autorul dorește să extragă din această poveste o învățătură, care, ar consta în a numi cinstea și purltatea-naivități, speranța — iluzie, dragostea — autoînșelare. Morala fabulei seamănă foarte mult cu acel fals dicton care admonesta „exagerările" juvenile, afirmînd că e în firea lucrurilor ca revoluționarul de la 20 de ani să devină mic-bur- ghez cuminte la 40 și conservator înrăit la 60. Sub aparenta autorității pe care o conferă experiența îndelungată și bunul simț, e astfel reluat cel mai banal clișeu de gîndire. Un clișeu ridicat la rang de principiu, cu o tot atît de comodă „înțelepciune de viață" ca și observația „comună" că pămîntul e plat ca o farfurie, sau că Soarele se rotește în jurul planetei noastre.Să lăsăm însă teza piesei la o parte și să vedem dacă ne aflăm in fața unei opere de autentică valoare. artistică. Pentru că nu puține sînt lucrările contradictorii, care în pofida unui pronunțat scepticism (existent și în „Echilibru fragil" despre care vorbeam mai sus) ori a unei viziuni paseiste (de pildă în „Orașul nostru" de Thornton Wilder, care se reprezintă la Teatrul Național) au puterea de a ne revela adevăruri adinei despre viață. „Photo-Finish" este o piesă menită să capteze atenția prin surprizele pe care intriga le rezervă pe parcurs. Cît este însă de sărac conținutul ce ni se prezintă în acest ambalaj poleit ! Personajul principal, deși urmărit în etapele decisive ale existenței, rămîne o prezență firavă, artificială ; aventurile sale de craidon întîrziat sînt izbitor calchiate după melodramele sentimentale de acum o jumătate de secol, ca și figura convențională a tatălui care-și seduce secretara, sau a cocotei de lux care-și poartă plictisită bijuteriile primite de la adoratori. Scene cusute cu ață albă, cum e aceea în care Sam rupe fotografia amantei și aruncă bucățelele pe covor, pentru ca apoi să încerce, sub diverse pretexte, să le sustragă atenției soției sale, nu suplinesc o analiză cît de cîț edificatoare a cauzelor care șubrezesc temeliile acestei căsnicii nefericite. Dialogul, cîte- odată spiritual, devine alteori facil, alunecînd în formule siropoase, uzate, sau jocuri de cuvinte de un gust îndoielnic.Si atunci, â făcut Teatrul Bulandra o bună „afacere" punînd în scenă această piesă ? Cred că nu. Iar ca un argument în plus, la a treia sau a patra1 reprezentație, sala era pe jumătate goală...Iată încă o „experiență" care arată cît e de necesară întărirea spiritului critic, selectiv, în alcătuirea reper- toriilor. Publicul nostru apreciază valorile reale ale dramaturgiei occidentale, operele apartinînd gîndirii teatrale înaintate, și care aruncă o lumină caracteristică asupra conflictelor sociale, asupra zbaterilor omului într-o orînduire ce-1 înăbușă. Aeesta e conținutul pieselor semnate de unele din cele mai prestigioase nume ale literaturii dramatice actuale. De ce să recurgem la scrieri minore, de mina a treia, care nu îmbogățesc cu nimic bagajul spiritual al spectatorilor ?

Multe din creațiile dramaturgiei contemporane occidentale ne aduc mesajul unei lumi deprimate. în mijlocul unei civilizații aglomerate și supermașinizate, apartinînd unui sistem social dezumanizant, eroii acestor piese se simt, singuri, ca pe o insulă pustie, iar cuvintele lor se aseamănă acelor S.O.S.-uri disperate ale naufragiaților azvîrlite la întîm- plare în valurile tulburi ale oceanului. Fețele lor sînt adesea brăzdate de neliniște sau poartă rictusul amar, al resemnării. Ei rătăcesc prin viată fără a o iubi, căutînd un adevăr esențial pe care l-au pierdut. Sînt oameni incomplet!, cu existenta sfîșiată : undeva, dincolo de ei, există însă criterii pe care nu le pot recupera, imperative morale pe care nu le pot atinge, responsabilități pe care nu și le pot asuma.Infrîngerea lor are sens, artisticește vorbind, numai în raDort cu un anume ideal de viață. Putem ști ce este rău numai dacă avem o noțiune suficient de clară despre ceea ce este bine. Nu orice piesă trebuie să aibă eroi ideali, spunea un mare om de teatru, dar orice piesă trebuie să aibă idealuri. Intr-adevăr, o operă dramatică autentică se întemeiază întotdeauna pe o anume tablă de valori, în lumina căreia își propune . să orienteze reacțiile afective ale spectatorului, simpatiile si antipatiile acestuia. Punctul de vedere al autorului se manifestă printr-o apreciere a personajelor care este totodată etică și estetică, emoțională si intelectuală.în „Echilibru fragil" de Edward Albee această apreciere ia forma contrastului dintre uman și inuman. Umanitatea presupune, ca o condiție elementară, comunicarea, solidaritatea indivizilor uniți prin legături de sînge, sufletești, spirituale, înlăun- trul speciei care s-a autodenumit „socială". Albee ne înfățișează însă un mic nucleu al acelei societăți din care sentimentul comuniunii a dispărut. sau e pe cale de dispariție. :. lEgoismul și interesul privat au izgonit sau amenință să izgonească definiții' dragostea, căldura și afecțiunea. Aceeași înstrăinare caracterizează relațiile de familie, ca si cele de prietenie. Ființele cele mai apropiate nu se pot ajuta reciproc, se scufundă în ură și indiferentă, cobo- rînd astfel spre o treaptă zoologică ; se află laolaltă în virtutea inerției, dar „echilibrul" lor precar nu face decît să, mascheze un dezechilibru de fond.Dramaturgul nu se mulțumește “să constate, el formulează întrebări categorice, care conduc la concluzii profunde. Intr-un moment greu, crucial, ce sprijin pot aștepta fiica de la părinte, sora de la soră, prietenii de la prieteni pe care-1 cunosc de douăzeci de ani, cu care si-au petrecut împreună nenumărate seri pe la restaurante, bînd whisky și poves- tlndu-și anecdote ? Ar fi gata vreunul din ei să-i dea prietenului său ' și cămașa de ne el. dacă acesta ar avea nevoie ? Eroii lui Albee își dau seama că nu pot răspunde decît negativ. E prea tîrziu pentru ei să mai refacă ligamentele runte. să iasă din singurătatea căre-i macină, să se ridibe la acea noblețe a sentimentului pe care o presupune prietenia adevărată. Dar aspirația către acest ideal de idață este prezentă în întreaga desfășurare a dramei și uneori e exprimată în mod direct: „Trebuie să înveți... cum se spune ? ...să coexiști, să . trăiești alături de alții", afirmă un personaj. Situația aleasă de dramaturg (cu vădite semnificații simbolice) dă prilejul unei puternice înfruntări dramatice, caracterele se dezvăluie în fața noastră, cu pregnantă șl sinceritate. De aceea, cu toate că nu ne-am propus să facem aci o cronică a spectacolului de

ca dintr-o „apă vie" — cîntecele 
lui I. D. Chirescu. Mai ales a- 
ceastă indestructibilă și intimă 
legătură a artistului cu viața și 
năzuințele semenilor săi. înțele
gerea severă a înaltei datorii 
față de poporul din care s-a 
născut șl pentru ridicarea că
ruia nu-și precupețește nici, o 
clipă forțele creatoare. poate 
constitui pentru generațiile mai 
tinere de compozitori, și nu nu
mai de compozitori, o pildă din
tre cele mai convingătoare. Cin
tecul „Mama" îl scria, compozi
torul în tranșeele sfîșiate de 
șrapnele ale Mărășeștilor și î»i- 
semJia, pentru soldații. -români o 
adiere de zefir mtngîietor și dă
tător de speranță, „Dor-doru- leț", născut mal ttrziu, era menit să atragă atenția, asupra fru
museții nestematelor muzicii 
populare românești; „Cintecul partizanilor păcii" chema, la 
lupta pentru înțelegerea între 
popoare, strlgînd în auzul lu
mii : „Nu mal vrem iar război 
și urgie"!, în sfirșit salba de 
cintece al cărui șirag se conti
nuă și azi nu este altceva decît 
o cronică sonoră și O mărturie 
vorbind multă vreme de aci 
înainte viitorimii despre acești 
25 de ani de neîntreruptă și glo
rioasă 
despre visurile 
faptele . .
populare, despre chipurile oa
menilor ce cu simplitate se nu
mesc comuniști. Am trăit deu
năzi clipe unice de cea mai 
vibrantă emoție cînd maestrul 
Ion D. Chirescu, cu proverbiala, 
sa modestie, șl el însuși adine 
emoționat, fie spunea: „Acum, 
ca și altădată, inima mea bate ’ “ în ultima clipă 

mea, de popor, 
de aspirațiilemărturisire ca

construcție socialistă, 
cutezătoare și 

epopeice ale maselor

teatre

« Feldmareșala : PATRIA — 9 ; 11,30 ; H ; 16 30 ; 19 ; 
21,15, BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 13,30 ; 21. 
SALA PALATULUI — 17,15 (seria de bilete — 2 708) ;
20.15 (seria de bilete — 2 710).
•Pantoful Cenușăresei : REPUBLICA — 10 ; 12 ; 14,30 ; 
17 ; 19 ; 21.
• Expresul colonelului von Ryan t LUCEAFĂRUL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Drumul spre Saturn ;
BERN — 9 30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• Giselle : VICTORIA
20,45.
• ‘ ~
e
• nuapiCA • AXV/XXa — XO XO,OU.
• Anna Karenina : LUMINA — 9—17 în continuare ; 20.
f> î . . “■ ' ’
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
• Plecat fără adresă î CINEMATECA (bilete la casă) — 
10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea luî Joe In
dianul : DOINA — 9 ; 12,15 ; 16 ; 19,30 ; GIULEȘTI —
15.30 ; 19, ARTA — 9—15,45 în continuare ; 19,15.
• Fragii sălbatici : UNION —- 15,30 ; 18 ; 20.30.
• Alo, Japonia ! : TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• Acuzatul : FLOREASC/V — 18,15 ; 20,30.
• Fredy, lovește tu întîi I : FLOREASCA — 9 ; 11.15 ; 
13,45 ; 16.
• Becket : FEROVIAR — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• Hombre : RAHOVA — 15,30 ; 18.
• Magazinul de pe strada Mare : RAHOVA — 20,30.
• Un delict aproape perfect : EXCELSIOR — 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, GLORIA — fl ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
• Profesioniștii : GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
AURORA — 8,45 : 11 ; 13,15 ; 15,30 : 18 ; 20,30.
e Lustragiul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
• Columna (ambele serii) : BUZEȘTI — 15,30 ; 19. 
DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 19, COTROCENI — 15,30 < 19.
• Vera Cruz : DACIA — 8,30—16,30 în continuare
18.30 : 20,45.

Sfîrșitul Saturnului t MO-

— 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18.30 ;

Strigătul : CENTRAL — 8,30 ; 21. 
Aventura : CENTRAL — 11 ; 13,30. 
Noaptea : CENTRAL — 16 ; 18,30.

împușcături sub spînzurătoare : CAPITOL

(Urmare din pag. I)de decorul complex. dar niciodată nu s-a lipsit de scenă. Decorul pompos face deseori ca atenția să se piardă, ca ideile fundamentale să se destrame.Statuia poate să trăiască într-o piață publică, la fel ca într-o sală de teatru, dar poate ajunge -și bibelou. poate fi simplă piesă de fronton, poate fi ornament pentru fîntîni. dar poate, fi adesea obelisc în jurul căruia să se rotească oamenii și vehiculele.Tot mai des se observă că urbaniștii nu se îngrijesc de acele statui care vor să intre în mitologie, care, vor să strîngă. în materia și formele lor faptele istoriei. Un sculptor cu viziune monumentală nu poate să nu se gîndească la acele statui-mituri care ies din cadrul obișnuit al vieții, care părăsesc adesea incinta cetății, care își aleg un soclu gigantic, natural, pe malul unui fluviu, pe litoralul unei mări, pe un vîrf de munte. Vreau să mărturisesc că întreaga viață m-a preocupat realizarea unor ștatui-mit. Iar azi. cînd în tara noastră sculpturii î se acordă cea mai mare atenție si funcție socială, cînd sculptura trebuie să rivalizeze cu arhitectura. arhitectură care a căpătat proporții neobișnuite si a transformat vechi și mărunte tîrguri de provincie în mari cetăți moderne. o statuie trebuie să aibă proporții neobișnuite, pentru a deveni subiect de meditație și pentru a echi-

9 ;

• Urletul lupilor : BUCEGI — 9—13,30 în continuare 
15,45 ; 18,15 ; 20,45.
4 O lume nebună, nebună, nebună : UNIREA
4 Marianna, agentul 0J55 : UNIREA — 15,30.
• Heidi :. LIRA — 15,30 ; 13 ; 20,15.
4 Judoka, agent secret : VOLGA — 18,30 ; 1.7,*5
• Ziua în care vin peștii : VIITORUL — 13,30
20.30.
• Astă-seară mă distrez : MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,38 
16 : 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—13.45 în continuări»
20.30.

Căderea Imperiului Roman : MOȘILOR 
Tandrețe i MOȘILOR — 15.30.
Topkapi : POPULAR — 18 ; 20.S0. 
întoarcerea vrăjitorului : POPULAR — 
Trei copil „minune" : MUNCA — 16 ;• 18.
Casa noastră : MUNCA

4 Teatrul Național .,1. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Becket — 19,30 ; (sala Studio) : Topaze —19,30.
4 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Schitu Măgureanu) : Nepotul lui Rameau — 20 ; 
din str. Alex. Sahla) : Photo Finish — 20 ; (sala 
irului de Comedie) : Victimele datoriei — 20.
4 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie în 
crengile de sassafras .— 19,30 ; (sală Studio) : Femei 
singure — 20.
4 Teatrul Mic : Tango — 20.
4 Teatrul Glulești : Martorii se suprimă — 19,30. .
4 Teatrul * ~
15,30.
4 Teatrul evreiesc de stat : Zece frați am fost — 20. 
4 Teatrul
Ileana Slnziana — 17 ; (sala din str. Academiei) : A 
fugit un tren — 17.
4 Teatrul satiric muzical „C. TSnase" (sala Savoy) : 
Comici vestiți ai revistei — 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Mexico-Melodi’ — 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Dt la Bach I*  
Tom Jones — 20.
e Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicate
lor : Cu picioarele pe pămînt — 20.
4 Circul de stat : Rapsodia acrobației

„Ion Creangă" : Adresanțil necunoscuți —

„Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) :

și va baie pînă 
alături de țara, 
de țelurile și 
sale".

Luînd această 
un legămînt al nostru, al tutu
ror compozitorilor, urăm și noi 
octogenarului nostru, dascăl și 
maestru. Ion D. Chirescu, să 
trăiască pentru a dărui poporu
lui și tării sale alte nestemate 
ale cîntecului- ce vor dăinui me
reu fit inimile noastre.

Teodor BRATU

libra simbolurile trecutului cu simbolurile prezentului.Am avut tristețea trecînd prin mai multe orașe. să constat sau să mă lovesc — aș spune dureros — de așa-zisele monumente care nu trădează nici o grijă, nici un sentiment de respect pentru locul pe care îl ocupă, să văd monumente care nu numai că nu spun nimic, dar privesc cu dispreț la lumea' din jurul lor.' Ele au fost făcute in numele unor idei cu diferite denumiri pompoase în istoria recentă a artelor, dar pe care timpul le-a veștejit. Oare aceste statui, care nu poartă nici un titlu, nu reprezintă o figură u- mană îmbogățesc patrimoniul artei mentale ? voie de realității care nici menii ceste uneori că pentru omul modern natura eSte urîtă, că marii sculptori au fost naturalist! și au făcut o artă ușoară, copiind natura. Nu vreau să vorbesc despre ceea ce este durabil în arta mondială, despre ceea ce dăinuie de milenii în muzeele lumii. Dar nu se poate să nu răspund celor ce nu văd frumusețea, că realitatea e urîtă doar atunci cind e privită prost, cînd ochiul care privește nu este educat.Am văzut prea multe lucrări abstracționiste. Ele exprimau vidul, iar vidul

ca,

noastre monu- Avem oare ne- o artă în afara noastre, o tine nici de artă loc, oa- a-nude tară, nici de care populează locuri ? Mi s-a spus

nu poate fi frumos. Vidul poate fi subiect de filozofie, el n-are formă, n-are culoare, el este o substanță existențială a criticilor zi- lieri.. Oare nu datorită a- cestora statuile cele mai frumoase ale orașelor noastre nu sînt nici măcar menționate ? Si nu cred că ■ este de prisos să spun că

mai pot fi pronunțate dubă ieșirea lor din viață, doar 1 cel pe care colectivitatea îî mai păstrează în memoria ei. Mediocritățile, s-ar agita, oricît pune sub șemnul oricît s-ar unor false teorii și inovații (mai de curînd am făcut cunoștință și cu un comic program a! așa-zișilor oniriștî

făcut în deceniile anterioare. Despre sculptura pro- priu-zisă se vorbește la noi abia de vreo sută de ani încoace. . Vîrsta sculpturii noastre este foarte tînără. .Multe din sarcinile pe care trebuia să le îndeplinească arta dintre cele două războaie au rămas ne seama generațiilor de azi. Multe

ARTA

statuile lui Ovidiu de la Constanta, Miron Costin și Gh. Asachi de la Iași, Matei Corvin de la Cluj. Gh. Lazăr și Gigantul de la București ne reprezintă cu cinste mai mult decît toate obiectele amplasate cu risipă de energie și fantezie de artizani și antreprenori prin orașele cu aspect modern. Arta noastră este reprezentată de Grigorescu, Andreescu, Luchian. Este reprezentată de clasici, în pofida acelor teoreticieni agitați, care se grăbesc să afirme că arta începe abia în momentul ei de pulverizare. Contemporani sînt doar cei ale căror nume

estetici), nu ne sînt contem- . porani și nu vor însemna nimic pentru cei ce vin după noi. De aceea cred că abstracționismul, cu toate peripețiile violente șl zgomotoase, cu toate teoriile trecute printr-o succesiune de stiluri veșnic reîmprospătate cu cerneală șl idei, de pripas, nu rămîne decît un fenomen exterior și superficial, iar figurile repre- zentate de el vor fi uscate, reci, insensibile ca mine-: reurile amorfe.Creatorii artei monumentale au de îndeplinit un dublu rol : acela de a reprezenta prezentul și de » completa ceea ce nu s-a

.1proiecte s-au năruit în atelierele marilor sculptori Paciurea și Georgescu, din pricina oficialității vremii, care- ignora sculptura monumentală. și refuza investiții pentru opere de valoare. Dacă in alte țări personalitățile istorice sînt reprezentate de sute și, poate, de mii de.ani, lucrul acesta trebuie să-l facem noi astăzi într-un timp comprimat, pentru a nu lăsa neîntreruptă cît mai divers și mai puternic personalitatea si spiritualitatea poporului nostru.Monumentul reprezintă relația dintre om-unlvers și univers-om. Monumentul

este legat de pămîntul unei țări, deși formele de exprimare plastică, fraza plastică aparțin unui individ legat de trecut și de prezent. Artistul prin-definiție este un mare patriot și. numai ca parte din întregul țării lui poate fi admirat și peste hotare. El ră- mîne național prin frumusețe, deși devine universal prin realizare. Concepția unică națională îi creează fundamentul și îi explică natura.Realismul în arta monumentală pleacă de la realitățile zilelor noastre, de la atitudinea noastră în fața vieții, de la destinul poporului român, care trăiește de milenii într-un miraculos peisaj ce are și munți măreți, și lacuri alpine, și rîuri bogate și care trăiește astăzi într-un cadru înnoit și amplificat prin propria sa muncă. Un artist adevărat va porni nu de la realitățile minore și exterioare pe care orice aparat fotografic le poate înregistra. Adevăratul realism al sculpturii monumentale din țara noastră trebuie să se ridice la o concepție unitară, așa cum și poporul nostru și-a păstrat de secole o viziune unitară, o limbă unitară, o creație populară lipsită de oscilații, ființa lui spirituală, să exprime, in același timp, ideile șl năzuințele de astăzi ale poporului nostru, optimismul și avîntul lui creator, concepția și filozofia lui despre viață, să oglindească marile lui realizări în edificarea noii orînduiri. Andrei BĂLEANU
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SOSIREA h CAPITALĂ A HIM 
AFACERILOR EXTERNE Al REGATULUI MAROC, 

OR. AHMED LARAKI

Manifestări
viața internațională

La invitația ministrului afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu, 
luni la amiază a sosit în Capitală 
ministrul afacerilor externe al Re
gatului Maroc, dr. Ahmed Laraki, 
care va face o vizită oficială în 
țara noastră.

Ministrul marocan este însoțit de 
Abdelhamid Kriem, directorul afa
cerilor economice din Ministerul 
Afacerilor Externe, Mohamed Jai- 
di, secretarul general al Biroului 
de cercetări și participațil miniere, 
Fathi Nejjari, directorul de cabi
net al ministrului afacerilor ex
terne, și Mahomed Bennani Smires, 
directorul protocolului din Ministe
rul Afacerilor Externe.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de mi
nistrul Corneliu Mănescu, de Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Alexandru Al- 
beșcu, adjunct al ministrului co
merțului exterior, de funcționari 
superiori din M.A.E.

Erau prezenți Moustapha Moukh- 
tar, ambasadorul Republicii Arabe 
Unite, și Jalal Jaff, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Irakului în 
Republica Socialistă România.

La cîteva clipe după sosire, mi
nistrul de externe marocan a fă
cut o declarație redactorului agen
ției „Agerpres" Mircea S. Ionescu, 
cu care prilej și-a exprimat 
marea plăcere de a face o vizită 
oficială în Republica Socialistă 
România. „Am avut onoarea — 
a spus domnia sa — de a primi 
acum cîteva luni la Rabat, în nu

mele Majestății Sale Regele Ma
rocului, pe domnul Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe român. 
Aceste schimburi de vizite ilus
trează excelentele raporturi care 
există între Maroc și România, ba
zate pe o dorință sinceră de înțe
legere mutuală și de cooperare 
fructuoasă între cele două țări. 
Sînt foarte fericit de a regăsi pe 
prietenul și colegul meu, domnul 
Corneliu Mănescu, care prin rolul 
remarcabil pe care l-a avut în ca
litate de președinte al celei de-a 
XXII-a sesiuni a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Uni
te și prin eforturile pe care le-a 
depus a făcut onoare Republicii 
Socialiste România, personificînd 
calitățile acestui popor iubitor de 
pace, profund atașat coexistenței 
pașnice și cooperării rodnice între 
toate popoarele".

Oaspetele și-a exprimat, în în
cheierea declarației sale, convin
gerea că diversele contacte și con
vorbiri pe care le va avea în 
România vor contribui la consoli
darea colaborării între Maroc și 
România, la conturarea unor noi 
perspective favorabile ale relațiilor 
dintre cele două țări.

★

Seara, ministrul afacerilor ex
terne al Regatului Maroc, dr. Ah
med Laraki, și persoanele oficiale 
care îl însoțesc în vizita pe care o 
face în țara noastră au asistat la 
spectacolul cu „Povestirile lui 
Hoffmann" de Offenbach, prezen
tat de Opera Română.

(Agerpres)

Unirea Principatelorîn Capitală și în țară au loc, zilele acestea, manifestări culturale închinate împlinirii a 110 ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor.La Casa de cultură a sectorului 1 din București a fost prezentat, luni, un recital de versuri despre Unire, la care și-au dat concursul actori de la teatrul „C. I. Nottara".în aceeași zi, la întreprinderea „Mătasea populară" a avut loc o expunere pe tema : „Unirea Moldovei cu Muntenia — moment de seamă în istoria poporului român", iar la Combinatul de cauciuc Jilava a fost prezentată expunerea „Unirea — moment crucial al unității naționale".Tot luni, Petre Daiche, șef de secție la Muzeul de istorie al municipiului București, a conferențiat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini pe tema „Lupta maselor din București pentru realizarea Unirii Principatelor".Expunerea „Unirea Principatelor — problematica externă și personalitatea lui Cuza", prezentată luni de prof. Dumitru Baboiu, de la Muzeul militar central, face parte dintr-un ciclu de conferințe pe care cercetătorii muzeului le susțin în această perioadă în unitățile rești.în sala telor din literar muzical intitulat „Actul Unirii oglindit în literatură".. Manifestarea a fost organizată cu concursul Bibliotecii municipale din localitate.
garnizoanei militare Bucu-Casei de cultură a sindlca- Iași a avut loc un montaj

PRIMIRE LA CONSILIUL
DE MINIȘTRI

9
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Janos Fazekas, a primit 
luni dimineața pe Istvăn Szurdi, 
ministrul comerțului interior al 
Republicii Populare Ungare.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au par
ticipat Ion Pățan, ministrul co
merțului interior, precum și Jo- 
zsef Vince, ambasadorul R. P. Un
gare la București.

★
Delegația Ministerului Comerțu

lui Interior al Republicii Populare

Știri culturale
In cadrul manifestărilor prilejjuite 

de împlinirea a 50 de ani de la 
moartea lui Ady Endre, la Casa de 
cultură a sindicatelor din Tg. Mu
res a avut loc o seară literară in
titulată „Cîntecul iacobinului ma
ghiar". Despre viata $i creația lui 
Ady Endre a vorbit poetul FLajdu 
Z olt an din Tg. Mures. Elevi de la 
liceele din localitate au recitat. în 
limbile română și maghiară, versuri 
din creația lui Ady Endre.

★
Orchestra simfonică de stat din 

Galati a prezentat luni seara, in 
sala teatrului dramatic din locali
tate, un concert simfonic cu con
cursul pianistului din Republica De
mocrată Germană Rudolf Fischer. 
Programul a cuprins Cîntec de lea
găn de Zeno Vancea, Concertul în 
sol major pentru pian și orchestră 
de Mendelssohn Bartholdy si „Pinii 
din Roma" de Respighi.

Concertul a avut la pupitru pe 
dirijorul gălătean Alecu Sfetcu.

(Agerpres)

Ungare, condusă de Istvăn Szurdi, 
ministrul comerțului interior, care 
ne-a vizitat țara, a părăsit luni la 
amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost condusă de 
Ion Pățan, ministrul comerțului 
interior, de funcționari superiori 
din acest minister.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

Noua construcție 
a liceului 

din Bolintin-Vale
(Corespondentul „Scînteii"), 

In comuna Bolintin-Vale din 
județul Ilfov a fost inaugura
tă ieri noua construcție a li
ceului din localitate — o clă
dire modernă, cu două etaje, 
în valoare de peste 2 milioane 
lei, ridicată din fondurile sta
tului și contribuție voluntară. 
Noul lăcaș de învățămînt dis
pune, pe lîngă sălile de cla
să, de laboratoare, cabinete 
metodice, sală de lectură, ca
binete medicale și alte dotări 
necesare desfășurării unui 
complex program de învăță
mînt

SOSIREA LA BERLIN A DELEGAȚIEI
GUVERNAMENTALE ROMÂNE

BERLIN 20. — Corespondentul 
Agerpres St. Deju transmite: 
Luni dimineața a sosit la Berlin 
delegația guvernamentală română 
condusă de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste România în 
C.A.E.R., pentru a participa la lu
crările celei de-a 23-a sesiuni a

Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, care se va desfășura în 
capitala R. D. Germane între 21 
și 23 ianuarie.

Oaspeții români au fost salutați 
la sosire de vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al R.D.G., dr. 
Gerhard Weiss, de secretarul 
C.A.E.R., Nikolai Fadeev, precum 
și de alte persoane oficiale.

în Intlmpinarea celei de-a 20 a 
aniversări a R. D. GermaneBERLIN 20 (Agerpres). — La Berlin au fost date publicității tezele Comitetului de pregătire a celei de-a 20-a aniversări a R.D.G. Trecînd în revistă realizările obținute în acești ani, în teze se arată că față de 1950 venitul național și salariul real au crescut în R.D.G. în prezent de 3,5 ori. In ultimii 12 ani, cheltuielile statului pentru învățămîntul public, pregătirea profesională, sport, ocrotirea sănătății și asistentă socială, știință,, artă și cultură s-au dublat, a- jungînd la cifra de 24 milioane mărci anual.Crearea Republicii Democrate Germane, subliniază documentul, a con-(Agerpres)

SPORT
E9SB

Victor Ciocîltea a remizat cu Kozmaîn runda a 5-a a turneului internațional de șah (grupa maeștrilor) de la Beverwijk, Victor Ciocîltea (cu piesele negre) a remizat cu cehoslovacul Kozma. Liderul clasamentului, iugoslavul Kurajița, a cîștigat la olandezul Krabe. Vesterinen l-a învins pe Har- toh, iar Bednarski a cîștigat la campioana mondială Nona Gaprindașvili.în clasament conduce Kurajița (Iugoslavia) cu 5 puncte, urmat de Honfi (Ungaria) — 4 puncte (1), Ciocîltea (România), Vesterinen (Finlanda) — 3,5 puncte etc.A început și turneul feminin. în prima rundă, șahista română Alexandra Nicolau (cu piesele, albe) a' în- f

vins-o pe olandeza Tuk. Alte rezultate : Timmer (Olanda) — Gutierrez (Spania) 1—0 ; Van der Giessen (O- landa) — Hellwig (Polonia) 1—0; Hemskeerk (Olanda) — Vokralova (Cehoslovacia) 1—0.In grupa marilor maeștri, Doda a cîștigat la Olafson, iar Lombardi l-a învins pe Langeweg. A fost consemnată remiză în partidele Ostoici — Gheller și Cirici — Keres. Botvinnik 
a întrerupt cu Medina.Pe primul loc în clasament, după cinci runde, se află Botvinnik (U.R.S.S.) cu 3,5 puncte (1), urmat de Keres (U.R.S.S.), Cirici (Iugoslavia) 3,5 puncte; etc.’ ' ■ ■■■-•

stituit o cotitură în istoria poporului german. Astăzi, se spune în teze, putem constata cu satisfacție că poporul muncitor din R.D. Germană, sub conducerea clasei muncitoare și a partidului său, a învins definitiv și irevocabil, au fost puse bazele socialismului. în cele două decenii care au trecut, drumul parcurs de noi nu a fost deloc ușor. Grea a fost lupta noastră împotriva opoziției interne și externe, împotriva urmărilor fascismului și războiului, împotriva repercusiunilor scindării Germaniei, împotriva dușmanilor imperialiști ai națiunii noastre și ai păcii.Socialismul se dezvoltă în R.D.G. pe o bază proprie și potrivit legită- . ților sale proprii. Țelul său strategic I este de a garanta securitatea și pacea I pentru ca sarcinile construcției so- | cialiste să poată fi îndeplinite cu suc- 8 ces. în continuare, se menționează că j poporul german nu poate dobîndi a- I precierea și prietenia popoarelor. I precum și pacea și securitatea prin I expansiunea imperialistă, ci numai I prin munca de calitate a oamenilor j săi, prin realizările savanților și operele culturii sale umaniste. Sarcina istorică a republicii noastre, se subliniază în document, este să facem totul pentru ca de pe teritoriul german să nu mal izbucnească un nou război.R. D. Germană, se arată în teze, se pronunță pentru o pace durabilă în Europa, preconizînd între altele recunoașterea statu-quo-ului teritorial | existent, stabilirea de relații diplo- I matice normale între toate statele europene, primirea ambelor state germane în O.N.U. și în organismele acestei organizații, încheierea unui tratat în vederea neutilizării forței în relațiile dintre cele două state germane și a unui tratat dintre R. D. Germană și Republica Federală a Germaniei.Principiile fundamentale de nezdruncinat ale politicii de pace a R.D.G. sînt prietenia fermă cu Uniunea Sovietică, permanenta întărire a ■ -comunității statelor socialiste, soli- ' daritateă cu statele naționale și coexistența cu statele cu orînduiri sociale deosebite.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

„Integrarea" economică 
vest-europeană în dezacord
cu suveranitatea naționala

Presa occidentală consacră în ul
timul timp numeroase articole pro
blemelor acute care confruntă în 
prezent Piața comună. Faptele ci
tate de autorii acestor articole scot 
în evidentă că, departe de a ,ea- 
liza făgăduita «armonizare» a intereselor țărilor participante, procesul 
de «integrare» economică vest-euro- 
peană ascute în permanentă contra
dicțiile dintre parteneri, dă naștere 
unor noi contradicții, înăsprind re
lațiile dintre ei. La originea acestor 
fenomene stau tendințele capitalului 
monopolist de a impune dominația 
celor mai puternici asupra celor 
mai slabi, încercările de a nesocoti 
interesele proprii ale membrilor Pie
ței comune într-un domeniu sau al
tul, de a impune măsuri de natură 
să știrbească în mod flagrant su
veranitatea lor națională. De fapt, 
nici una dintre cele sase tari ale 
Comunității economice europene — 
constată autorii articolelor la care 
ne referim — nu este dispusă să 
renunțe la controlul asupra unor 
pîrghii economice naționale de care 
depind dezvoltarea lor economică 
sau alte interese vitale. Toa
te acestea fac ca procesul de «in
tegrare» să nu se desfășoare după 
calendarele stabilite, să bată vasul 
pe loc. mai mult, desfășurarea lui 
să fie pusă sub semnul întrebării. 
Unii dintre autorii articolelor de a- 
cest gen sînt partizani ai «integră
rii» ; articolele lor sînt semnificati
ve nu prin «soluțiile» ce le preconi
zează. ci prin constatările ne care 
le conțin, prin faptele ce le relevă.

Publicăm mai jos două articole 
apărute în aceeași zi. la 14 ianua
rie, în două publicații diferite — 
una vest-germană si una. america
nă — care fac astfel de consta
tări.

„Frankfurter 
Rundschau"
(R. F. G.)

Vie activitate internațională la schiLa Tarvisio, în cadrul competiției internaționale de schi pentru „Cupa Aosta", prima manșă a slalomului uriaș a fost cîștigată de elvețianul KURT HUGGLER, care a realizat timpul de 2’03”87/100. Pe locurile următoare s-au clasat Renzo Zande- giacomo (Italia) — 2’04”26/100 și Muller Heckel (R. F. a Germaniei) — 2’04”85/100. Cea de-a doua manșă a revenit italianului Pierlorenzo, care a ocupat primul loc în clasamentul final.în competiția internațională de schi de la Muren, slalomul uriaș a fost cîștigat de sportivul FERCHER (Austria), cu timpul de l’32”81/100.în stațiunea de sporturi de la Lake Placid (S.U.A.) au început concursurile de schi din cadrul jocurilor de iarnă pentru trofeul memorial „John Kennedy". Proba de sărituri de la trambulină a fost cîști-

gată de norvegianul ODD HAMMER- NESS, care a realizat sărituri de 65 și 67,500 m. Bruce Jennings (S.U.A.), marele favorit al competiției, s-a clasat pe locul doi, urmat de campionul olimpic de combinată nordică, Franz Keller (R. F. a Germaniei). La competiție participă peste 300 de sportivi reprezentând 22 de țări. Aceste jocuri de iarnă se vor desfășura în fiecare an pînă în 1971 în stațiunea de la Lake Placid, urmînd ca din anul 1971 să aibă loc în alte stațiuni din S.U.A.Concursul internațional de sărituri cu schiuri] e de la trambulină desfășurat la Matrahaza (Ungaria) a fost cîștigat de GUNTHER GOELLNER (R. F. a Germaniei) care a realizat 185,9 puncte (65,5 și 67 m). Schiorul român Vasile Bîrsan, accidentîndu-se . la antrenamente, nu a putut fi prezent la competiție.

Reluarea
g revelor 
in AsturiaMADRID 20 (Agerpres). — Minerii din provincia spaniolă Asturia au intrat din nou în grevă reven- dicînd sporirea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. înce- pînd cut, zile, zinul proceda la noi concedieri și la chiderea minelor, dacă greva va continua.

de la 1 octombrie anul ei nu au lucrat decît 25 Administrațiile minelor dinAsturiei au amenințat că
tre- de ba- voi în-

„Oricît ar părea de paradoxal — scrie autorul. Erich Hauser — primejdia dezintegrării este mai mare astăzi decît în primii ani ai construcției Pieței comune", și este de așteptat, dacă se menține aceeași evoluție, „apariția unor fenomene de descompunere de natură să nimicească în ultimă instanță tot ce s-a realizat pînă acum — uniunea vamală și piața agricolă comună". Autorul a- preciază că «primejdia» provine din faptul că, pornind de la considerente de interes național, „fiecare dintre cele șase guverne dorește să păstreze în mîinile sale politica bugetară, politica monetară și politica de conjunctură. de care deoinde și apărarea națională". Această tendință s-a vădit în mod special — arată autorul — cu ocazia crizei monetare din noiembrie 1968. Chiar folosirea unor «mecanisme» mai bune pentru coordonarea politicii financiare — scrie el — nu ar fi de un ajutor atunci cînd o criză monetară de proporții mai mari sau chiar o reorganizare a sistemului monetar occidental ar obliga pe unul dintre statele membre la o reevaluare sau devalorizare monetară. în acest caz. sistemul prețurilor unitare pentru produsele agricole, ca bază a pieței agricole comune, nu va putea fi salvat decît prin mari sacrificii financiare ale țărilor membre și crispări* * provocate de concurentă — dacă în genere acest sistem va mai putea fi salvat. în mod indirect, criza monetară din noiembrie 1968 a fost o
o dată cu orașul, înscriindu-se deplin în destinul său. înconjurați de la început de această realitate a prefacerilor, copiii lor vor crede că așa a fost aici mereu, de la începutul începuturilor... Sîntem datori să le spunem adevărul.

★Ca multe dintre vechile orașe ale acestui pămînt. Rîmnicu-Vîlcea a purtat la început un alt nume. Istoricii presupun că aici s-ar fi aflat cetatea tribului dacic al burilor, numită Bu- ridava și întemeiată în timpul regelui Burebista. S-ar părea că primele organizări statale ale românilor tot aici s-ar fi întemeiat, purtând numele de cnezatul Iui Farcaș și Țara Lytira (Țara Lotrului). Apoi istoria l-a purtat prin aceste locuri pe Mircea cel Bătrîn, care ne dă primul document scris despre existența orașului „Rîbnic" („orașul domniei mele"). Sînt 580 de ani de atunci.Matei Basarab pune aici o piatră de temelie a industriei. El înființează o fabrică de sticlă și o moară care fabrica hîrtie de cea mai bună calitate. Poate că este chiar hîrtia pe care călugărul Moxa a tipărit, la Govora, primul cronograf românesc și cunoscuta „Pravilă de la Govora". Hîrtia pe care Antim Ivireanul își așterne scrierile începutului de cultură românească, atunci cînd, prin înființarea tipografiei de la Rîmnic de către Constantin Brâncoveanu, orașul devine principalul focar de cultură al Țării Românești.Pe aici a trecut, adunîndu-și pandurii. Tudor Vladimirescu și, 26 de ani mai tîrziu. generalul Magheru a adunat aici, pe Cîmpul Troian, o oaste de peste 30 000 de oșteni ai revoluției de Ia 1848. Apoi orașul a intrat într-un lung anonimat istoric. Vreme de un secol i-a fost hărăzit doar rolul de centru bisericesc , și răscruce' a unor drumuri comerciale de pe urma cărora orașul s-a ales cu faima de reședință a angrosiștilor de vinuri și de lemne. Fabrica de sticlă, fabrica de hîrtie. tipografiile din urmă cu cîteva secole, meșterii arhitecți ai lui Constantin Brâncoveanu au dispărut, s-au cufundat în anonimatul. în letargia la care au fost condamnate

consecință a proastei funcționări a instituțiilor comunitare. Comisia europeană și Consiliul ministerial au aprobat măsurile de protecție luate de Franța după valul de greve din luna mai numai pentru a evita situația ca Franța să denunțe fățiș tratatul. Parisul a oferit, totodată, un exemplu că. la caz de nevoie, un guvern național nu se sinchisește de hotărîrile comunității. Ajutorul hotă- rît la timpul său la Bruxelles pentru sprijinirea exporturilor industriei franceze nu va fi desființat de guvernul generalului de Gaulle la un anumit termen".In continuare sînt citate o seria de fapte care se referă la criza „integrării" industriei în Piața comună : „Președintele de Gaulle a permis doar o participare foarte mică a întreprinderilor «FIAT» la uzinele «Citroen». Ministrul economiei al R.F.G., Schiller, a reușit să obțină ca micile interese petroliere germane să nu cadă în mîinile francezilor. în industria otelului. în Ioc să ia naștere concerne europene, se creează concerne naționale. Adevăratul sîmbure al crizei EURATOM în domeniul cercetărilor științifice sa datorează intereselor naționale în industria reactoarelor".în continuare, autorul arată că, potrivit tendințelor existente în prezent în Piața comună, „la nevoie. orice guvern e gata să vină in ajutorul unor industrii care și-au o- rientat producția conform intereselor naționale, chiar dacă aceasta contravine înțelegerilor comunitare. De pildă. _ .............. - ' 'unele trieicauze și gradul de «integrare» la care s-a ajuns pînă acum se află într-o permanentă primejdie".Mai departe, referindu-se la faptul că în cursul acestui an urmează să fie reglementată finanțarea producției agricole, articolul redă declarațiile secretarilor de stat de la Ministerul de Finanțe de la Bonn, Grund și Leicht, care au afirmat: «Nu mai sîntem dispuși și nici nu mai avem posibilitatea să furnizăm sume tot mai mari pentru țăranii francezi».Referindu-se la perspectivele «integrării». autorul subliniază că în viitor este posibilă „realizarea unor noi pași mărunți spre integrarea e- conomică, chiar dacă procesul va fi anevoios. Dar crizele neașteptate si chiar cele previzibile nu vor putea fi evitate". Deși observă că „nici unul dintre cele șase guverne nu este dispus să se supună unei intervenții supranaționale în politica sa de conjunctură", autorul este totuși de părere că „pentru a păstra Piața comună, cei șase parteneri ar trebui să construiască acum pe edificiul a- proape terminat o cupolă constând într-un parlament care să aibă împuternicirea de a emite legi și dispoziții fiscale si apoi acoperișul unul guvern supranational". Cu alte cu
vinte el preconizează lichidarea to
tală a suveranității naționale a sta
telor participante, ceea ce. în mod 
evident, nu ar fi de natură decît să 
agraveze maladia.

Franța acordă încă de doi ani subvenții substanțiale indus- sale siderurgice. Din aceste — apreciază autorul — chiar

„International 
Herald Tribune"
(S. U. A.)

(Urmare din pag. I) de ortnduirea burghezo-moșierească atât energiile umane cît șl resursele naturale ale acestui străvechi ținut. Mici ateliere de luminări, de frînghii și de tăbăcărie — lată toată industria orașului Rîmnicu-Vîlcea dintre cele două războaie mondiale.Copiii orașului trebuie să știe că faptele de construcție la care sînt astăzi martori, această realitate trepidantă. prosperă nu stnt dintotdea- una. Ele aparțin nnei ere noi, era socialismului, începută în urmă cu 25 

CUM SE CLĂDEȘTE 
UN LOC ÎN ISTORIE

de ani, din momentul In care partidul comunist a devenit forța conducătoare a poporului român.
★Mă întrețin cu tânărul director al primei unități industriale noi (în ordine cronologică) din Rm.-Vîlcea. Dincolo de ferestrele biroului se văd fabricile Complexului de industrializare a lemnului, aflate de 16 ani în plin efort de producție.— Acest complex — ne spune directorul Florian Sandu — a fost un pion al industrializării socialiste din orașul nostru. Oamenii care au pășit pragul lui. fată în față cu utilajele și tehnologiile moderne, treceau de fapt pragul unei alte epoci în istoria vechilor profesii ale orașului. Ei erau foști lucrători ai unor mici ateliere de tîmplărie. foști tăietori de lemne sau oameni fără profesie. Si. din- tr-o dată, condiția lor socială și profesională s-a schimbat. Era în 1952 cînd noi am livrat tării primele mari cantități de panel și placaj — rodul 

muncii acestor oameni. Ei au căpătat astfel o altă conștiință a valorii lor, au devenit membrii unui colectiv muncitoresc organizat. Acum zece ani s-a mai adăugat fabrica de furnir estetic, apoi fabrica de plăci aglomerate din lemn. Forțele noastre au crescut. Realizăm acum o producție globală anuală de 160 000 000 lei.Peste 1 300 de locuitori ai orașului au dobîndit aici, o dată cu o nouă demnitate socială și profesională, un cîștig sigur și în continuă creștere. Oameni pe care-i văd lucrînd acum 

în halele fabricilor, în mirosul dulce al rășinii de brad, la mașini care dau lemnului forme uimitoare.— De fapt — adaugă tovarășul director — între timp industria orașului s-a dezvoltat mult mai mult decît ceea ce vedeți aici...Știam. în următoarele ceasuri mă aflam la Uzina de produse sodice.
*Pe o stemă mai veche a județului Vîlcea (acum mai bine de o sută de ani) era desenat un arbore, reprezentând bogăția principală a ținutului : pădurile. Aceasta este însă una dintre bogățiile acestor locuri. Sub păduri se află munții — munți de calcar și sare. E adevărat, sarea a fost extrasă încă din timpuri străvechi ; sarea însă nu e bună numai în bucate. Ea constituie și o materie primă de bază în industria chimică. Dar abia în anii noștri. în adîncul munților de sare au pătruns instalațiile moderne care — dizolvînd cu apă substanța acestor munți — o tri

mit printr-un saleduct, în soluție concentrată, la Rm.-Vîlcea.Aici, pe un platou din preajma o- rașului. a început să producă. în 1959, prima instalație de sodă calcinată a Uzinei de produse sodice. O nouă treaptă a industrializării orașului, o treaptă a viitorului. în 1960 a intrat în funcțiune, tot aici, fabrica de sodă caustică. Pînă în 1966 au fost dezvoltate capacitățile de producție de la 150 000 tone carbonat de sodiu brut anual (substanța din care se diversifică cele două produse fini-

te de bază ale uzinei) la 200 000 tone anual. în 1968 a intrat în producție o nouă extindere (etapa a doua), astfel încît uzina produce acum 375 000 tone carbonat de sodiu anual (dublarea capacității inițiale). Iar la sfîrși- tul cincinalului — o dată cu realizarea celei de-a treia etape de dezvoltare — uzina va produce aproape 500 000 de tone anual.Mult mai nou și. într-un fel. cu o dinamică mai spectaculoasă este Combinatul chimic. Pe același platou. în continuarea uzinei de sodă, un alt șantier a semnat din iunie 1966 și pînă acum (doi ani și jumătate) actul de edificare al unui combinat chimic — unul dintre cele mai moderne din Europa. Este continuarea unei reacții declanșate întâi prin construcția saleductului și apoi prin construcția uzinei de sodă. Materiile prime de bază ale combinatului sînt un produs auxiliar al uzinei de sodă (bioxidul de carbon care altfel ar fi fost expandat în atmosferă) și soluția concentrată de sare (prin folosirea întregii capacități de transport a 

saleductulâi). Se adaugă propilena și etilena (produse ale platformei petrochimice de la Pitești) și benzenul. Din toate aceste materii prime ale altor industrii rezultă aici, la Rm.- Vîlcea. produse de înaltă valoare : oxo-alcooli. materiale plastice, lindan (un insecticid pentru agricultură foarte puternic), produse clorosodice (un sfert din producția de sodă caustică electrolitică a tării), produși clorurări. solvenți organici...— Ceea ce vedeți — spune Victor Poltorațchi, directorul general al combinatului — nu este însă decît un început. Anul acesta vor produce toate cele patru fabrici de debut ale combinatului nostru. O producție globală de circa un miliard de lei a- nual. Orașul devine, astfel, leagănul unor unități industriale de înaltă tehnicitate. Electroliza noastră este una dintre cele mai mari și mai perfecționate de pe continent. De altfel nu există. în Europa, o fabrică de lindan ca a noastră. Fabrica de P.V.C. este și ea construită după un procedeu complet nou.După o pauză menită parcă să creeze o punte între prezent și viitor. interlocutorul continuă :— Intenționăm să creăm acum un tehnicum — o stație pilot pentru care s-a și întocmit studiul tehnico-eco- nomic. Va fi o instalație de cercetări și experimente care va sluji la ridicarea valorii produselor noastre și ne va ajuta să găsim tehnologiile pe baza cărora să poată lua ființă, tot aici, o industrie de nrelucrare a subprodușilor combinatului. Următoarele planuri cincinale vor aduce pe cîmpul acesta o recoltă industrială și mai bogată... Avem acum peste 2 000 de oameni care mînuiesc instalațiile. Atunci, pe măsura puternicei dezvoltări a acestui „imperiu" al chimiei, vor fi necesari vreo 8 000 de oameni...— Ce ați propune pentru o viitoare „stemă" a orașului 7— Evident, o retortă. Și. ținînd seama și de viitoarele hidrocentrale de pe Olt. un fulger electric.Sînt două simboluri fundamentale ale industriei timpului nostru, simboluri ale rodniciei politicii de valorificare superioară a bogățiilor țării.
irCu ce gînduri însoțesc localnicii „stema" orașului lor. cu atît de evi

dente, de fertile implicații în destinul lor social?Vasile Săvulescu, directorul Uzinei de produse sodice, mi-a povestit despre doi dintre oamenii din uzină :— Cînd am venit eu aici, ca inginer. în prima fază de șantier, a sosit dintr-un sat de munte, de la Cheia, și un țăran pe care l-am angajat la noi. Se numește Vasile Ionescu. Venise în cioareci și în opinci și avea doar patru clase primare. S-a apucat să învețe. în timp ce învăța meseria de operator chimist își'dădea si examenele școlare. în cele din urmă a terminat liceul, a mai făcut niște cursuri tehnice și acum e tehnician. Unul dintre cei mai buni de la calci- nare. S-a însurat și locuiește în oraș. Un altul. Mircea Popescu, venit de pe lîngă Horezu — stă acum într-un apartament vecin cu al meu — a avut o evoluție asemănătoare. Și-a terminat și el liceul și acum e tehnician. șef de schimb. Multi asemenea oameni au venit în orașul nostru și s-au integrat în activitatea productivă. și-au croit un alt destin, pe măsura perspectivelor noi deschise în anii construcției socialiste. Orașul e plin de muncitori, maiștri, tehnicieni. ingineri proveniți din vechii lui locuitori sau sosiți de prin alte părți, aduși de noi. pentru pornirea instalațiilor...în structura socială a unui oraș denumit altădată „al pensionarilor", procesul regenerator al industrializării socialiste a operat modificări substanțiale. în 1948, populația orașului era de 17 238 locuitori. în 1968 ea a crescut la peste 30 000. Iată și o altă statistică : 1938 : 377 salariați în industrie. 1968 : aproximativ 8 000.Un salt remarcabil care a atras după sine și altele. în oraș s-au construit pînă acum 2 686 de apartamente. Alte 1 750 de apartamente se vor da în folosință în 1969. în 1950 comerțul din Rm.-Vîlcea a făcut o vîn- zare de 50 milioane lei. în 1968 a vîn- dut mărfuri în valoare de 372 milioane lei. în oraș funcționează două licee teoretice de veche tradiție, liceul economic și liceul tehnic, apoi 4 grupuri școlare și o școală profesională. E un oraș cu aproape 8 000 de elevi. Un oraș care învață.Acesta este Rîmnicu-Vîlcea de astăzi. Un oraș ridicat de Ia cotele cele mai scăzute ale dinamicii economice și sociale spre cotele înalte. în continuă creștere, ale civilizației socialiste.

Articolul, semnat de Eric Went
worth, se ocupă de un alt aspect al 
«integrării» relevînd că, chiar în con
dițiile concentrării capitaliste, crea
rea unor mari companii internațio
nale se lovește de obstacole ridicate 
de interesele proprii ale țărilor par
ticipante — interese de ordin eco
nomic. politic sau social.„La o primă privire, scrie autorul, valul record de fuzionări, preluări parțiale de întreprinderi, acorduri de colaborare, întreprinderi mixte și alte forme de combinare industrială încrucișată. la care au recurs în ultimul an companiile din Europa occidentală, sugerează că ele tind să se ridice în sfîrșit la înălțimea concurentei americane. Dar. în ciuda acestui val do activitate, scepticii observă că actualele fuzionări și multe dintre combinațiile mai puțin ambițioase de interese se produc doar în interiorul frontierelor unor state. Aceasta pare să fie rezultatul influenței intereselor proprii atît ale companiilor implicate, cît și ale guvernelor lor". De fapt numai o singură fuzionare care se apropie de o adevărată unificare de companii la scară europeană s-a produs în ultimii ani: este vorba de compania vest-germană AGFA și compania belgiană Ge- vaert. care s-au unit în 1964 împotriva concurentei unor giganți din domeniul fotografic, cum este Kodak. A rezultat o structură corporativă ciudată".în continuare. în articol este citată opinia unui om de afaceri american, Alcon C. Copisarow. vicepreședintele firmei McKinsey and Co., care consideră că. deși crearea unor întreprinderi gigantice ar putea a- duce sporuri de eficientă, acesta nu poate fi criteriul determinant pentru realizarea întreprinderii mixte europene și că evoluția cea mai probabilă o constituie crearea unor mari companii naționale.în continuare. în articol se arată că interesele fiecărei țări și-au spus cuvîntul și în cazul altor fuzionări. „Poate că exemplul cel mai tipic — subliniază autorul — s-a produs anul trecut cînd firma italiană FIAT, principala firmă de automobile din Europa, a căutat să obțină o parti- cipatie substanțială la a doua firmă producătoare franceză. Citroen. Guvernul francez, cu sprijinul sindicatelor. a insistat ca autonomia lui Citroen să fie menținută și a interzis orice aranjamente care ar permite răpirea de slujbe din mîna muncitorilor francezi sau tulburarea pieței de automobile franceze".



Conferința în patru
In problema Vietnamului
@ Iki acorduri cu privire la desfășurarea 

lucrărilor 0 Șeful delegației S.U.A, a sosit 
la Paris

ORIENTUL
APROPIAT

PARIS — Henry Cabot Lodge, șeful delegației americane la convorbirile de pace de la Paris, a părăsit luni Washingtonul îndreptîndu-se cu avionul spre capitala Franței. Adjunctul delegației americane, Lawrence Walsh a sosit înaintea sa la Paris. El a declarat că rezultatele primei ședințe a conferinței în patru sînt încurajatoare, cu toate că rămîn încă multe de făcut.începerea conferinței formează o- biectul comentariilor mai multor ziare pariziene. „Este încurajator — scrie „Le Figaro" — că cele patru părți par să împărtășească voința reală de a aborda cît mai rapid cu putință problemele cu seriozitate". „Henry Cabot Lodge, succesorul luî Averell Harriman, a trebuit să se grăbească cu plecarea din Washington spre Paris — notează ,,L’Aurore". Se con-

sideră deci că prima ședință plenară ar putea avea loc miercuri".Purtătorii de cuvînt ai celor patru delegații la Conferință au ajuns, luni dimineața, la un acord care prevede că, de acum înainte, conferințele de presă ale acestor delegații se vor ține la Centrul internațional de presă din capitala Franței. Acordul stabilește, de asemenea, un sistem de rotație a conferințelor de presă. Cei patru purtători de cuvînt au căzut de acord, în principiu, și asupra problemelor privind ceremonia de deschidere a conferinței.Răspunzînd unei întrebări cu privire la data ședinței de deschidere, purtătorul de cuvînt al delegației a- mericane a declarat că „mai există încă puncte de discutat pentru a fixa această dată".

AGRAVAREA CRIZEI POLI
TICE ÎN LIBANBEIRUT. — Criza politică din Liban s-a agravat luni, ca urmare a demisiei unui alt membru al guvernului constituit săptămîna trecută de Rashid Karame. Este vorba de ministrul planificării, Hussein Mansour, care face parte din „gruparea de centru" a blocului parlamentar.După cum se știe, ministrul lucrărilor publice. Raymond Edde, și ministrul finanțelor, Pierre Gemayel, au demisionat săptămîna trecută, nemulțumiți de faptul că partidul fostului președinte al țării, Chamoun. nu este reprezentat în noul guvern.
ÎNTRUNIREA ADUNĂRII NA
ȚIONALE A R.A.U.CAIRO 20. — Adunarea Națională 
a R.A.U. în noua sa componentă stabilită în urma recentelor alegeri s-a întrunit luni în prima sa sesiune.Dr. Labib Shukeir, membru în Comitetul executiv suprem al Uniunii Socialiste Arabe, a fost ales în funcția de președinte al Adunării Naționale în locul lui Anwar El Sadat.

ȘEDINȚA CABINETULUI IS
RAELISTEL AVIV. — O reuniune a cabinetului israelian a avut loc duminică, sub președinția premierului Levi Eshkoi-, în cursul acestei reuniuni, ministrul de externe, Abba Eban, a declarat că Franța nu a comunicat Israelului propunerea cu privire la o reuniune a reprezentanților celor patru puteri privind reglementarea conflictului israeliano- arab. El a reafirmat că politica Israelului constă în căutarea unei reglementări pe baza unui acord între toate părțile interesate șl că guvernul său va respinge orice reglementare impusă din afară.în cursul aceleiași reuniuni de cabinet, primul ministru, Levi Eshkoi, a anunțat că a avut un schimb de mesaje cu președintele Johnson cu privire la acordarea de către S.U.A. Israelului a unui credit de 40 milioane dolari pentru construirea unei uzine de desalinizare a apei de mare. El a menționat că acest credit va fi însoțit de un împrumut pe termen lung, de 18 milioane dolari.

LA PARIS ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

Sesiunea
Comisiei guvernamentale mixte 
româno-franceze de cooperare 
economică, științifică si tehnică

SEMNAREA UNUI ACORD CU PRIVIRE 
LA ACTIVITATEA COMISIEI

Colonelul Ha Van 
Lau, șef adjunct 
al delegației R.D. 
Vietnam la confe
rința de la Paris 
în problema Viet
namului, râspun- 
zînd salutului pa
rizienilor care l-au 
întîmpinat în iața 
Centrului interna
țional de con

ferințe

PENTRU 0 LARGĂ COOPERARE
TEHNICO-ȘTIINTIFICĂ INTERNAȚIONALĂ
0 Deschiderea unei reuniuni organizate de Comisia 
economică 0. N. U. pentru EuropaGENEVA 20. — Corespondentul A- gerpres. H. Liman, transmite : Luni s-au deschis la sediul Palatului Națiunilor lucrările unei reuniuni a experților guvernamentali pentru cooperarea științifică și tehnică, organizată de Comisia economică O.N.U. pentru Europa.Ordinea de zi prevede examinarea activităților Comisiei economice O.N.U. pentru Europa în domeniul promovării cooperării științifice și tehnice și a perspectivelor dezvoltării transferului de tehnologie, difuzării de informații științifice și tehnice, încurajării organizării cercetării internaționale conjugate, previziunilor tehnologice șî planificării pe termen lung.Delegația română la reuniune este condusă de acad. Aurel Avramescu, directorul Institutului de Documentare al Academiei Republicii Socialiste România.

în ședința de după-amîază. delegatul român, Stelian Hinoiu, a luat cu- vîntul. insistind asupra necesității de a se dezvolta cooperarea științifică și tehnică în domenii noi, astfel încît circuitul valorilor materiale să fie cît mai larg. Schimburile acestea — a subliniat el — trebuie concepute în spiritul respectului pentru suveranitatea națională și al asigurării avantajului reciproc. Vorbitorul' a amintit că România a propus elaborarea unui proiect de program de lucru în vederea intensificării cooperării internaționale în cadrul Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa și a identificării unor forme eficiente de cooperare. El și-a exprimat speranța că actuala reuniune va marca un pas important în aprofundarea și diversificarea codperării științifice și tefi- nice între țările membre ale Comisiei.

0 declarație a guvernului sovietic
MOSCOVA 20 (Agerpres). — La Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a avut loc luni o conferință de presă, în cadrul căreia L. M. Zamiatin, șeful Secției presă din M.A.E, al U.R.S.S., a prezentat o declarație a guvernului sovietic, în care se reafirmă că U.R.S.S. este gata să înceapă un schimb de păreri cu guvernul S.U.A. cu privire la limitarea reciprocă și reducerea mijloacelor strategice de transportare a armei nucleare, inclusiv sistemele defensive.Guvernul sovietic subliniază că realizarea unei înțelegeri în problemele concrete ale frînării cursei înarmărilor, inclusiv în problema limitării cursei înarmărilor nucleare, este un lucru efectiv realizabil, deși este dificil. în declarație se arată că încercările insistente întreprinse de o serie de țări membre ale N.A.T.O., în primul rînd S.U.A., Anglia și R.F.G., de a intensifica activitatea acestui bloc duc la încingerea atmosferei „războiului rece", ceea ce creează noi obstacole în căutarea de soluții comune în domeniul dezarmării.Programului de lărgire a pregătirilor militare din partea unor state ale N.A.T.O., Uniunea Sovietică, alte țări socialiste îi opun un program de măsuri concrete în domeniul dezarmării, al consolidării securității europene, un program de lărgire a colaborării internaționale între toate statele, indiferent de deosebirile existente între orînduirile lor sociale.Declarația amintește memorandumul guvernului sovietic, prezentat spre examinare celei de-a XXIII Sesiuni a Adunării Generale O.N.U., în legătură cu unele măsuri imediate în vederea încetării cursei înarmărilor și în vederea dezarmării, sarcina primordială fiind interzicerea folosirii armei nucleare. încordarea în lume ar slăbi considerabil, se arată în declarație. dacă ar fi înfăptuite și alte măsuri expuse în memorandum, ca interzicerea experiențelor nucleare subterane, Interzicerea zborurilor bombardierelor cu arme nucleare la bord, în afara granițelor naționale, și limitarea zonelor de na-

vigație a submarinelor purtătoare de rachete, interzicerea armei chimice și bacteriologice, lichidarea bazelor militare de pe teritoriile altor țări, crearea de zone denuclearizate în .diferite regiuni ale lumii, stabilirea unui regim care să asigure folosirea fundului mărilor' și oceanelor exclusiv in scopuri pașnice.în declarație se subliniază că tratatul de neproliferare a armei nucleare va crea premise favorabile pentru continuarea luptei în vederea încetării cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea unor măsuri eficace în vederea interzicerii și distrugerii armei nucleare. Guvernul sovietic a propus tuturor puterilor nucleare să procedeze de urgență la tratative privind încetarea fabricării armei nucleare, reducerea stocurilor, interzicerea completă și lichidarea ulterioară a armei nucleare, .să se ajungă la o înțelegere asupra limitării reciproce și a reducerii ulterioare a mijloacelor strategice de transportare ă armei nucleare.în încheierea declarației se subliniază că securitatea europeană și internațională poate fi asigurată nu prin cursa înarmărilor sau prin accelerarea pregătirilor militare, ci pe baza stabilirii colaborării pașnice, realizării unei destinderi reale a încordării, pe baza rezolvării problemelor internaționale actuale prin mijloace pașnice, la masa tratativelor.

PARIS 20. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Luni s-au încheiat lucrările pri
mei sesiuni a Comisiei guverna
mentale mixte româno-franceze de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică. în cursul ultimei ședințe 
s-a convenit asupra Protocolului 
primei sesiuni a Comisiei guver
namentale mixte și asupra Comu
nicatului comun. Cele două dele
gații au hotărît ca a doua sesiune 
a Comisiei mixte să aibă loc la 
București în cursul ultimului tri
mestru al anului 1969.

în aceeași zi, la Palatul Luvru 
a fost semnat Acordul cu privire 
la activitatea Comisiei guverna
mentale mixte româno-franceze, 
constituită în baza Declarației co
mune din 1968 semnate de preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și generalul 
Charles de Gaulle, președintele Re
publicii Franceze. Cu acest prilej, 
Manea Mănescu și Franțjois Ortoli 
au rostit scurte alocuțiuni.

într-o declarație făcută cores
pondentului Agerpres, ministrul 
Frangois Ortoli a spus : „îmi ex
prim satisfacția deosebită pentru 
încheierea acestui acord pe care 
l-am semnat împreună cu dl. Ma
nea Mănescu. Ca membru al gu- 
vernu' ui francez am convingerea că 
am creat condiții pentru dezvolta
rea unei cooperări foarte rodnice

în spiritul tradiției de prietenie în
tre cele două țări ale noastre".

Ministrul Francois Ortoli a ofe
rit apoi în saloanele Palatului Lu
vru un dejun în onoarea delegației 
guvernamentale române.

în cursul serii ambasadorul Ro
mâniei la Paris, Constantin Flitan, 
a oferit o recepție în saloanele 
ambasadei. Au luat parte Francois 
Ortoli, ministrul economiei și fi
nanțelor, și membrii delegației 
franceze la lucrările primei sesiuni 
a Comisiei guvernamentale mixte ; 
Jean Lipkowski, membru al gu
vernului, secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe ; Philippe 
Malaud, membru al guvernului, 
secretar de stat însărcinat cu func
țiunea publică ; Robert Hirsch, ad
ministrator general, delegat guver
namental la Comisariatul pentru 
energia atomică ; Francis Perrin, 
înaltul comisar pentru energia a- 
tomică, Lucien Neuwirth, pre
ședintele grupului de prietenie 
franco-română din Adunarea Na
țională ; Raymond Guyot, membru 
al Biroului Politic al Partidului 
Comunist Francez, funcționari su
periori din diferite ministere, pre
ședinți și directori generali ai unor 
mari societăți și întreprinderi, in
dustriași. Au luat parte, de aseme
nea, șefi ai unor misiuni diploma
tice și numeroși membri ai Corpu
lui diplomatic acreditați la Paris.

Conferința 
de la Khartum 
ADOPTAREA DECLARAȚIEI

GENERALEKHARTUM 20 (Agerpres). — Activitatea conferinței internaționale de solidaritate cu lupta popoarelor din coloniile portugheze, din Africa de sud și Africa de sud-vest, a continuat luni în ședințe pe comitete care pregătesc hotărîrile conferinței. In aceeași zi a avut loc o ședință plenară în cadrul căreia a fost adoptată declarația generală a conferinței. în cadrul ședinței plenare de duminică au luat cuvîntul reprezentanți ai 15 delegații din Asia, Africa, Europa și America, exprimîndu-și solidaritatea cu lupta patrioților din Africa în lupta împotriva colonialiștilor portughezi și regimurilor rasiste din Africa.

NSTALAREA NOULUI
PREȘEDINTE AL S.U.A.

Luni a avut loc la Washington ceremonia insta
lării lui Richard Milhous Nixon, ca cel de-al 37-lea 
președinte al Statelor Unite ale Americii. Ceremo
nia s-a desfășurat în clădirea Capitoliului, în pre
zența președintelui Lyndon Johnson, a celor două 
camere reunite în ședință comună, a membrilor 
Curții Supreme și a peste 100 de șefi de misiuni, 
printre care și ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Washington, Corneliu Bogdan. Publi
căm mai jos un reportaj transmis de la fața locului 
de corespondentul nostru, C. Alexandroaie.

Ovații, proteste și tăce
re, portrete ale președin
telui, pancarte cu in
scripții împotriva războiu
lui, fete surîzătoare. imo
bile sau crispate — sint 
observații pe care le faci 
involuntar privind mulți
mea multicoloră înșirată de 
o parte și de alta, a bu
levardului Pennsylvania, 
între Casa Albă și Capl- 
toll Hill, pe unde trece în 
coloană cortegiul festiv in 
frunte cu mașina prezi
dențială numărul unu a 
președintelui ales al Sta
telor Unite. Richard M. 
Nixon. Ajuns pe platforma 
instalată pe scările pala
tului Congresului, R. Ni
xon depune jurămîntul de 
credință și rostește discursul inaugural.

Subliniind că America 
„trebuie să-și analizeze cu 
sinceritate slăbiciunile și să le abordeze cu speranță". 
președintele a declarat că 
tara trece printr-o ..criză 
a spiritului". „Noi consta
tăm — a spus el — că 
xintem bogați în bunuri, 
dar deficienti în ce pri
vește spiritul, ajungtnd cu 
o precizie minunată la Lu
nă. însă sftșiati de dezbi
nări aici pe. Pămînt". Refe-

rindu-se la sarcinile de vi
itor, președintele S.U.A. 
și-a exprimat speranța că 
„bogăția noastră va putea 
fi transferată de la războ
iul distrugător la necesită
țile urgente ale poporului, 
pe plan intern".

Vorbitorul a spus că 
printre obiectivele guver
nului său se înscriu folosi
rea deplină a brațelo' de muncă, locuințe mai bune, 
un nivel superior în do
meniul educației. recon
strucția orașelor etc. A- 
dresînd un apel poporului 
american la colaborare, 
Nixon s-a pronunțat pen
tru unitatea între albi și 
negri, afirmând că „nici un 
om nu poate fi pe deplin 
liber dacă vecinul său nu 
este liber".

In partea consacrată pro
blemelor internaționale, 
noul președinte al S.U.A. 
a declarat că „după o pe
rioadă de confruntare in
trăm într-o eră de nego
cieri". El s-a pronunțat în 
favoarea colaborării inter
naționale în domeniul ex
plorării spațiului cosmic, 
în reducerea poverii înar
mărilor și pentru a întări 
structura păcii.

După discurs, cel de-al

37-lea președinte al S.U.A. ia loc în tribuna centrală 
din fața Casei Albe, asis- 
tind la parada festivă. Ce
remonia instalării a luat 
sfîrșit cu șase baluri, con
certe, recepții care au a- 
vut loc în cele mai luxoase 
hoteluri ale Washingtonu
lui.

Potrivit unor calcule 
provizorii. întreaga ceremo
nie a costat circa 2,5 mi
lioane dolari, fiind apre
ciată drept cea mai costi
sitoare din istoria Statelor 
Unite.

...Fastuoasa inaugurare a 
fost precedată de o „con- 
trainaugurare". care a avut 
loc duminică. Cu această 
ocazie au fost organizate 
mari demonstrații și marșuri ale partizanilor păcii 
împotriva războiului din 
Vietnam, a segregației ra
siale. „Să înceteze războ
iul din Vietnam". „Egali
tate pentru toți". „Pentru 
o lume fără arme atomice" 
etc., se putea citi pe pan
cartele miilor de participant» la marșul dintre mo
numentul lui Washington și palatul Congresului. 
Ziarul „New York Times" 
din 19 ianuarie aprecia că 
„contrainaugurarea" a fost 
cea mai mare demonstra
ție din istoria celor 45 de 
inaugurări precedente de-a 
lungul celor 180 de ani ca
re au trecut. Politia a in
tervenit cu brutalitate îm
potriva demonstranților și s-au înregistrat numeroase 
cazuri de răniți și spitalizat». Duminică seara con
trainaugurarea s-a încheiat 
cu programe de dansuri si

cîntece populare, reprezen
tații de teatru, satiră și 
baluri.

...„Inauguration ’69" a 
furnizat și cea mai mare 
desfășurare de forțe poliție
nești și de siguranță din is
toria inaugurărilor ameri
cane. Tribuna din fața Ca
pitoliului, unde președintele 
și-a rostit jurămîntul și pa
vilionul din fața Casei 
Albe, de unde a urmărit 
parada, au fost străjuite de 
geamuri de sticlă incasabilă. 
Circa 14 000 de polițiști, a- 
genți, gardieni etc., au o- 
cupat cele mai strategice 
locuri pe traseul inaugural, 
în clădiri, pe acoperișuri și 
prin mulțime.

...Acum, cind cortina lu
xosului spectacol inaugural 
a căzut, cronicarii politici 
au pus și ei punct sfîrșitului 
epilogului administrației de
mocrate și au început intro
ducerea la capitolul admi
nistrației republicane. Pri
mele reacții sînt și cele m.ai 
diverse. Observatorii poli
tici și diplomatici în
cearcă să distingă în 
neangajantele declarații ne
oficiale făcute pină acum de 
membrii noii echipe guver
namentale, direcțiile spre 
care va evolua politica in 
ternă și externă a Statelor 
Unite în cele 1 460 de 
zile ale prezentei legis
laturi. încercarea își are ex
plicația în faptul că ins
talarea noului președinte 
are loc într-un moment 
cind Statele Unite sînt 
confruntate de un șir de 
probleme de ordin intern și 
extern, la care americanii 
sînt interesați să capete un 
răspuns. Washington. 20.

guyana Examinarea situației 
după recenta rebeliune

GEORGETOWN 20 (Agerpres). — 
Primul ministru guyanez, Forbes 
Burnham, reîntors de la Londra 
unde a participat la Conferința 
primilor miniștri ai Commonweal- 
thului, a convocat pe principalii săi 
consilieri militari pentru a discuta 
situația existentă din regiunea 
Rupununi, după înăbușirea rebe
liunii armate. în cercurile politice 
se apreciază că Guyana va cere 
Organizației Statelor Americane să

ia în discuție sprijinul acordat de 
Venezuela rebelilor care urmăreau 
să desprindă această regiune de 
restul țării. Primul ministru brita
nic, Harold Wilson, — menționea
ză agenția Associated Press — l-ar 
fi informat pe Burnham că Ma
rea Britanie și Statele Unite au 
trimis note guvernului venezuelean 
în care se arată că privesc cu în
grijorare amestecul Venezuelei în 
revolta din Guyana.
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transmit:
Președintele Tribunalului 

suprem brazălian, Antânio Gonțalves de Oliveira, a demisionat din postul său, în semn de solidaritate cu trei înalță magistrați destituiți recent.
Procesul a cinci crimi

nali de război austrieci, acuzați de asasinarea a numeroase persoane în timpul ocupării vremelnice de către fasciști a Poloniei, a început la Graz, Austria.
Un interviu al Sahinșa- 

hului Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, a fost publicat de săptămânalul american „U.S. News and World Report". Suveranul abordează coordonatele actuale ale „politicii naționale independente a țării, care a pus capăt imixtiunilor străine". Sahinșahul subliniază în această ordine de idei eforturile Iranului „de a deveni o țară industrială".

Primul congres al P. C. German. Partidul comunist German, creat în septembrie 1968 în R. F. a Germaniei, a anunțat că va ține primul său Congres în zilele de 12—13 aprilie a.c., la Essen. Congresul va alege organele de conducere și va elabora documentele programatice ale partidului.
întreprinderea poloneză 

de comerț exterior „Metall- 
gXpOrt" a încheiat un contract cu firma engleză „Bentley" pentru achiziția unor mașini textile engleze în valoare de 6,5 milioane dolari. Pentru îndeplinirea programului de modernizare a industriei ușoare, relatează a- genția P.A.P., întreprinderea „Metall- export" achiziționează instalații din străinătate.

Ministrul de stat maro
can, Abddhadi Boutaleb, a 
sosit într-o vizită în Tunisia pentru a înmîna președintelui Habib Bourguiba un mesaj din partea regelui Hassan. Conținutul mesajului nu a fost făcut cunoscut, dar agențiile de presă fac o legătură între acest mesaj și convorbirile pe care regele Marocului le-a avut recent cu președintele algerian, Houari Boumedienne.

1 500 000 pălmași, 500 000 de dijmași și cîteva mii 
de mici proprietari de pămînt din Italia au declarat luni 
grevă. Greviștii revendică o nouă politică agricolă, înnoirea contractelor colective de muncă și lichidarea șomajului. în același timp au declarat grevă oamenii muncii din diferite întreprinderi industriale, cerînd desființarea „zonelor de salarizare", respectiv egalizarea salariilor în întreaga țară la muncă egală.
Luni a început greva lucrătorilor te- legrăfișii din Marea Britanie. Aceasta este prima grevă oficială în istoria de 98 de ani a sindicatului telegrafiș- tilor. Ea a fost organizată în sprijinul revendicărilor privind îmbunătățirea salariilor. Greva a provocat întreruperea totală a legăturilor telegrafice dintre Marea Britanie și restul lumii.

Aproximativ 100 000 de 
funcționari ai administrației 
publice braziliene vor ii 
concediați, în conformitate cu programul guvernamental de reducere a cheltuielilor bugetare federale, a declarat Belmiro Siqueiro, directorul departamentului administrativ al serviciilor publice.

Consiliul Național al Par
tidului Democrat-Creștin 
din Italia Ș'_a încheiat lucrările. Punîndu-se la vot alegerea secretarului național al partidului, în locul lui Mariano Rumor a fost ales Flaminio Piccoli.
INTILNIRE
A REPREZENTANȚILOR 
VIEȚII PUBLICE 
□IN S.U.A. SI U.R.S.S.

NEW YORK 20 (Agerpres). — O 
întîlnire a reprezentanților vieții 
publice din S.U.A. și U.R.S.S., a- 
vînd drept scop studierea la nivel 
neoficial a celor mai importante 
probleme și divergențe existente 
între cele două țări, a avut loc 
între 13 și 18 ianuarie în orașul 
Ray din statul New York, anunță 
agenția TASS.

în cadrul conferinței s-a discutat 
un larg cerc de probleme privind 
pacea, precum și relațiile sovieto- 
americane. A fost relevată nece
sitatea lărgirii legăturilor econo
mice, științifice și culturale dintre 
S.U.A. și U.R.S.S.

Delegația sovietică la conferința 
a fost condusă de N. Blohin, pre
ședintele Institutului pentru rela
țiile sovieto-americane.

Abonamentele se fac Ia oficiile poștale șl difuzorli din întreprinderi și Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sctntell

Prezenta 
bazelor militare 
străine — un 
coșmar pentru 
poporul japonez
(Urmare din pag. I)la strategia americană militară în ‘ 
Pacific și Extremul Orient.

Tratatul de cooperare reciprocă și 
securitate — cum este denumit el 
pompos — a fost semnat la 19 ia
nuarie 1960 la Washington și repre
zintă varianta revizuită a celui ini
țial, semnat la cinci ore după în
cheierea Tratatului de pace de la 
Șan Francisco, la 1 septembrie 1951, 
în a cărui concepție „ocuparea Ja
poniei lua sfîrșit, dar forța militară 
americană trebuie să rămână în Ja
ponia prin noi aranjamente legale 
între națiuni suverane..."

Noua variantă, acum în vigoare, 
introdusă printre valurile uriașe ale 
protestelor și manifestațiilor popu
lare din vara anului 1960. a adus 
unele modificări (de pildă, Japonia 

.. va trebui sa f ie consultată înainte 
ca trupele americane să fie impli
cate în crize din afara Japoniei). Au 
fost menținute insă toate prevederile 
privind cooperarea militară japono- 
americană în Extremul Orient. Prin 
acest tratat Statelor Unite ale Ame
ricii li se acordă dreptul de a folosi 
regiuni întregi ale Japoniei in sco
puri militare.

Articolul 10 prevede că după zece 
ani (adică după 23 iunie 1970) fiecare 
din părți poate notifica celeilalte 
intențiile ei de a denunța tratatul. 
Pînă la scadență a mai rămas deci 
doar un an și jumătate, iar soarta 
tratatului a devenit problema cen
trală a vieții politice japoneze.

Partidul. liberal-democrat, care se 
află la cîrma țării, a și formulat 
poziția sa de „extindere automată" 
a tratatului.

Populația se Opune însă din toate 
puterile tratatului — îmi spunea un 
lider al SOHYO, cea mai mare fe
derație sindicală. japoneză — pentru 
că el aduce o știrbire suveranității 
noastre naționale, implică Japonia in 
conflicte militare din regiunea Ex
tremului Orient. După declanșarea 
războiului vietnamez noțiunea iniția
lă de „Extrem Orient" a fost extin
să și la Vietnam, prin participarea 
la acest război a forțelor americane 
pornind de la. bazele din Japonia.

E drept că în 1952 cind a intrat 
în vigoare tratatul de la San Fran
cisco. în Japonia existau 2 824 de 
baze militare americane și ocupau 
l350_de kilometri pătrati; de atunci 
numărul bazelor a scăzut la 148 șî 
ele ocupă o suprafață totală de 366 
km patrați. Dar această reducere nu 
semnifică o micșorare a prezenței 
militare americane. E vorba doar de 
o repliere a sistemului de baze 
militare. Acum S.U.A. dispun 
de mai puține baze, dar a- 
cestea au fost întărite, modernizate. 
O parte dintre ele sînt folosite în 
comun cu forțele de autoapărare ale 
Japoniei. Sasebo, de pildă, este una 
dintre cele mai importante baze ma
ritime din Extremul Orient, urmată 
de Yokosuka. In cea mai mare parte 
ea este folosită de americani, for
țelor de autoapărare japoneze fiin- 
du-le rezervate mai puțin de o cin
cime din port. Vasele japoneze pen
tru a acosta trebuie să ceară în 
prealabil consimțămîntul forțelor ar
mate ale S.U.A., care au dreptul de 
prioritate.

„Prezența militară străină — scria 
recent ziarul „Mainichi" — tinde să 
lezeze din ce în ce mai mult sen
timentele poporului japonez. Si o 
concluzie a acestui adevăr simplu 
din interiorul țării este că. cu cît 
se prelungește prezenta militară, cu 
atît această tendință devine mai pu
ternică".

Recenta înțelegere Japono-america- 
nă de a retroceda Japoniei sau de a 
folosi în comun cu forțele de auto
apărare unele baze nu rezolvă pro
blema. întrucît se mențin bazele- 
cheie. renuntindu-se numai la cele 
a căror valoare strategică a devenit 
nesemnificativă.

Bazele americane sînt cauza unor 
permanente conflicte ale forțelor 
S.U.A. cu localnicii. Aproape jumă
tate sînt amplasate în regiunile cu 
o populație densă. Prăbușirile de 
avioane cauzînd moartea cetățeni
lor japonezi, vizitele vaselor nu
cleare, transportul de combustibil și muniții, care explodează adesea 
provocînd mari pagube, zgomotul 
reactoarelor americane care tortu
rează populația din jurul aerodroa- 
melor, interdicția de a folosi în 
anumite zone aparatura electrică și 
electronică pentru a nu perturba co
municațiile americane — iată un șir 
de motive pentru care populația pro
testează împotriva bazelor și trata
tului japono-american.
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