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Argeșul de astăzi cunoaște o dez
voltare industrială impetuoasă și 
complexă — expresie elocventă a 
politicii partidului și statului nostru 
de îmbunătățire a repartizării teri
toriale a forțelor de producție și de 
ridicare la o viată înfloritoare a tu
turor județelor tării. Este de notat 
că, maț, ales în anii cincinalului, sta
lul a <at acestei părți a tării in
vestiții circa 8 miliarde lei, des
tinate in principal construirii de 
obiective industriale de mare impor
tanță pentru economia națională, 
în acest context, 1969 reprezintă pen
tru constructorii și beneficiarii arge
șeni, pentru organizațiile de partid 
din județ, anul finalizării unor impor
tante investiții, al materializării lor. în 
întreprinderi noi, prin a căror intrare 
în funcțiune se va realiza un spor de 
producție industrială de aproximativ 
30 la sută, comparativ cu 1968. Iată 
de ce, în lumina recentelor indicații 
ale conducerii de partid, în aceste 
sile de pregătiri în vederea întîmpi- 
nării alegerilor pentru Marea Adu
nare Națională și consiliile populare, 
biroul Comitetului județean Argeș 
M P.C.R. are înscris pe agenda preo
cupărilor sale majore — ca problemă 
de prjșsri ordin — modul în care tre
buie < se la îndeplinire sarcinile le
gate e fructificarea deplină a in
vestițiilor în această etapă finală a 
'cincinalului.

Rînd pe rînd urmează să intre în 
producție, în noul an, obiective de 
cea mai mare însemnătate, ceea ce 
solicită tuturor factorilor de răspun
dere eforturi perseverente pentru pre
darea lor în termenele planificate 
și in condițiile calitative prescri
se. Să enumerăm unele din aces
te noi întreprinderi. La Combina
tul petrochimic Pitești, în care s-au 
Investit 16 la sută din fondurile de 
investiții pe județ, vor fi puse în 
funcțiune o fabrică de polietilenă și 
alta de acrilonitril, o instalație de 
cianură de sodiu și un complex de 
piroliză. în acest an mai are termen 
de predare și rafinăria Pitești, îm- 
Îsreună cu instalațiile aferente. Bat 
a porțile producției și unele unități 

ale industriei bunurilor. de consum, 
cum ar fi, tot la Pitești, fabricile de 
bere, de pîine și de stofe, combinatul 
de articole tehnice din cauciuc.

Obiectivele amintite — la care se 
adaugă întreprinderile noi date în 
exploatare în primii trei ani ai cin
cinalului — prefigurează un tablou 
impresionant al dezvoltării și mo
dernizării economiei Argeșului — altă 
dată o parte a tării lipsită de viață 
industrială. Necesitatea de a rea
liza exemplar sarcinile legate 
de aceste noi întreprinderi și, 
in general, de îndeplinirea pro
gramului de investiții pe 1969 a 
fost analizată cu întreaga răspundere 
in conferința organizației județene 
de partid și, apoi, cu ocazia chemă
rii la întrecere lansată de organizația 
municipiului de partid București. 
Concret, în domeniul investițiilor, 
angajamentul județului Argeș este 
de a scurta termenele de punere în 
funcțiune cu 1—3 luni la 10 capacități 
și obiective și de a se atinge para
metrii proiectați la 8 capacități de 
producție cu 1—3 luni mai devreme. 
Sînt sarcini mari, dar considerăm că 
organizațiile de partid și colectivele 
de constructori sînt capabile să le în
făptuiască exemplar.

Ce probleme deosebite urmărim 
în legătură cu finalizarea acestor 
investiții ? Deși, așa cum arătam, 
ne găsim în etapa de punere în 
funcțiune a multor obiective indus
triale, totuși acordăm, în continuare, 
o atenție sporită reducerii costului 
lucrărilor, ținînd cont că în această 
direcție există încă rezerve mari. 
Spun aceasta deoarece, în urma unei 
analize efectuate în 1968 de lucră
torii Băncii de Investiții, asupra u- 
nor documentat-ii în valoare de 1,4 
miliarde lei. s-a ajuns la concluzia 
că se pot economisi la investițiile 
respective circa 45 milioane lei. din 
care 33 milioane lei la partea de 
construcții-montaje. La combinatul 
petrochimic, de pildă, s-a stabilit că 
in etapa actuală nu este necesară 
execuția instalației de deminerali- 
zare (în valoare de 3,7 milioane lei), 
folosindu-se în locul ei o instalație 
similară aflată la uzina chimică ve
cină. Tot la acest combinat se ana
lizează cauzele pentru- care cheltuie
lile de proiectare la instalația de 
acrilonitril însumează 16 milioane 
lei, in vreme ce pentru o instalație 
similară cu o capacitate de două ori 
mai mare »-au consumat numai 4 
milioane lei. Au foști de asemenea, 
eliminate 
„de lux“, 
unor noi 
serele de
binatul petrochimic Bau fabrica de

iucrări. cum s-ar spune, 
care nu intrau in profilul 
obiective — printre care, 
flori de Îs rafinărie, com-

destofe. S-au operat apoi reduceri 
investiții și * la alte unități econo
mice, prin înlăturarea exagerărilor 
la unele finisaje interioare și exte
rioare, a exceselor arhitecturale — 
așa cum a fost cazul fabricii de 
bere.

Importante economii de investiții 
s-au realizat și la centrul de depozi
tare din Pitești, la linia electrică ae
riană Aref-Govora, prin schimbarea 
sau îmbunătățirea unor soluții cons
tructive. sau la Trustul de extracție 
Pitești, unde anul trecut s-au scurtat 
traseele pentru conducte cu circa 
2000 metri, fără a se dăuna cu nimic 
producției. Este de mare însemnă
tate amplasarea în aer liber a utila
jelor tehnologice și, acolo unde acea
stă soluție nu este posibilă, s-au ales 
construcțiile cu costuri cît mai mici, 
așa cum s-a procedat cu cele mai 
multe din instalațiile aparținînd com
binatului petrochimic și rafinăriei 
din Pitești.

O altă problemă ce ne preo
cupă este aceea de a nu admite sub 
nici un motiv ca vreun obiectiv să fie 
pus iri funcțiune pe bază de provizo- . 
rate. Pentru că consecințele unor, 
asemenea practici nu trebuie căutate 
prea mult. La Uzina de piese auto 
Colibași, datorită necorelării predă
rii proiectului de rețele. electrice 
(proiectant I.P.C.M. București) cu lu
crările de execuție a unor, noi hale 
de. producție, precum și neasigurării 
la vreme a unor utilaje, s-a recurs 
la provizorate care au scumpit in
vestiția cu peste 500 000 lei. Tot aici 
s-au irosit bani la construirea unei 
barăci metalice necesare adăpostirii
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tul ferestrei adine 
lăsate, tăcuți, liniș
tiți. înfiorați. Aveam 
lingă mine un bărbat 
tînăr, voinic, negri
cios și limbut. Vorbi
se pînă în acea clipă 
cu un prieten, răsco
liseră amintirile co
mune, de prin di
verse locuri, de-acolo 
de unde-i purtaseră 
meseria de construc
tori, pentru că erau 
constructori, avuse
seră grijă s-o spună 
cu glas “
seră și la Porțile de . .
Fier, cu cîțiva ani în larg, .pantofi cu talpă 
urmă, la începutul groasă. Pensionar de 

T__., după 
cum am înțeles, a- ■ 
tunel cînd Dunărea ------- - -----  —
colbăia miloasă și in- om că instalator e- 
diferentă și ei' bătu- Iectric, avea copii 
seră țărușii primelor mari, buni, poate nu

, ___ harăci și măsuraseră tocmai, .așezați după .
și . poate „malul nisipos oăl,eî.pd. dorința Iui, oricum, 
în 'încep- apăsat. Dar în acea Ța casele lor, cu te- 

..... meile și copiii lor, cu 
rostul lor,' acela care 
și-l hotărîseră. N-a
pucase ’ să taie tara 
de-a lungul șî de-a 
latul, nu găsise nici
odată vreme, și poate 
nu-și dorisțe nicioda
tă. cu adevărat s-o 
facă. Abia cînd s-a . ■ 
văzut acasă, așteptîn-

Am deprins de 
multi ani, fără să 
știu cum. bucuria 
plecărilor, a treceri
lor prin locuri ne- 
maiîntîlnțte sau. de 
mult șțiuțe și păstra
te în amintiri sfielni
ce, parcă lipsite de 
contururi, câ. o po
sibilitate extraordi
nară de reîntoarcere, 
de reîntîlnire și re
cunoaștere a acelor 
locuri, a oamenilor 
lor, a gesturilor topi
te în fapte uimitoare, 

în vara lui ’68 am 
redescoperit pentru 
a treia oară Porțile 
de Fier. De astă dată începuturilor, 
însă într-un fel a- . 
parte, de la fereastra 
trenului săltat pe pi
lonii de Otel și beton 
înfipti solid în mun
tele retezat, unduind

..capricios. s' 
premeditat I. ..... 
carea de. a oferi. tu- 
turor ■ posibilitatea 
descifrării formida
bilului efort de a stă- 
pîni 
sili 
prin 
toare; .,_ ,__ .
te. Știam aceste lu
cruri, ea de altfel și 
cei adunați ca la o _______ .. .
chemare ’nerostită. pe negre, și balansul a- 
culoarul îngust, umăr metitor al benelor, și 
lingă umăr, în drep- totul... Iar după a-

ceea, în noaptea ce-a 
venit, greu, mi-am 
foit pașii pe culoarul 
vagonului alături de 
un bărbat bătrîn, ar- 
zindu-ne buzele cu 
hîrtia umedă a țigă-, ’ 
rilor, schimbînd vor
be potolite, de băr
bați singuri. Un o- 
braz purtînd urmele 
trecerii anilor, un 
trup subțire și neli
niștit, mîini muncite, 
cu degete îngălbeni
te de fumul țigării, 

tare. .Fuse- costum bleumarin la 
două rînduri, cam

numai, cîteva luni, de . 
la începutul verii. 
Muncise o viată de

Iectric. avea copii

Dunărea și a o 
Ia alunecarea 
turbinele dătâ- 
de electricita-

eilpă, aplecați peste meile și copiii lor, cu 
fereastră, tăcuseră și' 
ei. Și am avut certi
tudinea că, într-un 
fel. întîlneau pentru 
întîiâ oară acele 
locuri, că, într-un 
fel. cu toții întîlneam 
pentru întîia oară, su
punerea fluviului, și 
caligrafia schelelor

(Continuare 
în pag. a Il-a)

JUSTIȚIE Șl LEGALITATE
atribute ale dezvoltării

democrației noastre
• •

socialiste
Amploarea obiectivelor, programul 

unitar pe care Congresul al IX-lea 
al partidului și Conferința Națională 
le-au pus ih fața țării în vederea de- 
săvîrșirii construcției socialiste, di
namismul imprimat de conducerea 
partidului în înfăptuirea acestor o- 
biectlve .și, . în același timp, sar
cina trasată ca dreptul socialist 
să oglindească schimbările pro
funde, economice și social-politi- 
ce,. care au avut loc în cadrul proce
sului complex de edificare socialistă 
au. determinat creșterea simțitoare a 
activității, de legiferare a statului, a- 
vînd. profunde semnificații și conse
cințe în toate domeniile vieții sociale.

Legea — înțelegînd prin acest țer- 
men ansamblul normelor juridice — 
exprimă în modul cel mai clar și 
mai fidel politica partidului, princi
piile etice pentru care militează șî 
pe care le vrea așezate lâ temelia re
lațiilor dintre oameni, concepția sa 
despre viitorul societății, despre per
spectivele dezvoltării națiunii socia
liste române și rolul ei în concertul 
șelorialte najiuni. Ea concretizează 
preocuparea, continuă a partidului și 
guvernului de ă crea un cadru’ferm 
manifestării depline a' legalității so
cialiste, democratismului ’socialist 
consecvent ce caracterizează întreaga 
activitate economică și social-politică 
din țara noastră.

Transformînd interesele societății, 
ale dezvoltării socialiste a tării în 
norme de conduită obligatorii pentru 
toate organele statului și pentru toti 
cetățenii, legea constituie un mijloc 
dintre cele mai însemnate de mobili
zare a energiei întregului popor spre 
înfăptuirea obiectivelor partidului. 
Porriindu-se de la principiul — sub
liniat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— că socialismul trebuie să, realizeze 
asemenea condiții ca omul, stăpîn al

Adrian DIMITRIU
ministrul justiției

almijloacelor de producție, făuritor 
tuturor valorilor materiale și spiri
tuale, să fie intr-adevăr în centrul 
atenției, să aibă rolul principal în so
cietate, să se bucure și să beneficieze 
nestînjenit de drepturile și libertățile 
adevăratei democrații socialiste, pre
misă fundamentală a înfloririi de
pline a personalității umane, partidul 
a liiat hotărîri esențiale pentru apă
rarea legalității. Fiind înfierate cu 
asprime și luîndu-se măsuri severe 
pentru înlăturarea bunului plac, a 
arbitrariulul, a oricăror abuzuri șl 
încălcări ale ordinii de drept socialis
te, s-a creat climatul propice mani
festării democrației și respectării ri
guroase a dispozițiilor legale, a fost 
restabilit locui legii în viata societății 
noastre.

Activitatea de legiferare a statului
■ ,.,r.

a cuprins, în ultimii ani, o arie vastă 
de sectoare și relații sociale, regle- 
mentînd într-un mod nou atît pro
bleme care jalonează viitorul națiu
nii romSne, situarea ei în rîndul ce
lor mal avansate națiuni, cît și drep
turile și îndatoririle fiecărui mem
bru al societății, raporturile dintre 
cetățeni și organele de stat, rapor
turile care se statornicesc între indi
vizi în viața de zi cu zi, îmbinînd 
interesele individuale cu cele sociale 
în scopul progresului general. 
I.egile și decretele adoptate au ca 
principale obiective înfăptuirea ho- 
tărîrilor partidului privind creșterea 
continuă a forțelor de producție, dez
voltarea bazei tchnico-materiale a 
socialismului, ridicarea la un nivel 
superior a relațiilor de producție 
socialiste, dezvoltarea democrației ca 
parte integrantă a operei de desă- 
virșire a construirii socialismului, 
perfecționarea întregii vieți sociale, 
statornicirea moralei socialiste. 
Prin asemenea trăsături ele dovedeso

(Continuare în pag. a V-a)
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(Foto : Gh. Vințilă)în panorama industrială a Piteștiului se disting liniile modernelor hale ale fabricii de motoare electrice

Miercuri la amiază, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe 
ministrul afacerilor externe al Re
gatului Maroc, dr. Ahmed Laraki, 
care face o vizită oficială în țara 
noastră.

La întrevedere a participat Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe.

în cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-marocane, precum și unele 
aspecte ale actualei situații inter
naționale.

După convorbire, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România a reținut la 
dejun pe ministrul afacerilor ex
terne al Regatului Maroc.

La dejun au luat parte persoa

nele oficiale care îl însoțesc pe 
ministrul marocan : Fathi Nejjari, 
directorul de cabinet al ministru
lui afacerilor externe, Mohamed 
Bennani Smires, directorul proto
colului din Ministerul Afacerilor 
Externe, Abdelhamid Kriem, di
rectorul afacerilor economice din 
Ministerul Afacerilor Externe, și 
Mohamed Jaidi, secretarul general 
al Biroului de cercetări și partici- 
pații miniere.

Au participat, de asemenea, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al României, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, Ale
xandru Boabă, ministrul petrolu
lui, Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, Aurel Moga, ministrul 
sănătății, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și alte persoane oficiale.

(Agerpres)
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O PAGINĂ LUMINOASA
DIN

Tradiția sărbătoririi evenimente
lor memorabile ale istoriei na
ționale este marcată, la începu
tul acestui an, de împlinirea 
a 110 ani de la Unirea Prin
cipatelor. 24 ianuarie 1869 s-d 
înscris în isteria patriei ca o zi 
memorabilă, în care s-au pus te
meliile României moderne, s-au 
deschis perspective luminoase luptei 
poporului pentru cucerirea indepen
denței, pentru realizarea înaltului 
ideal al făuririi statului național u- 
nitar.

Actul de la 24 ianuarie 1859 a 
fost rezultatul unor cerințe legice, 
obiective, ale dezvoltării sociale, al 
unui îndelungat proces Istoric care își 
are începuturile în îndepărtatele vre
muri ale formării poporului român.

Despărtiți. de-a lungul Evului Me
diu, datorită vicisitudinilor istoriei, 
în formațiuni politice separate — 
Moldova. Țara Românească. Tran
silvania, locuitorii celor trei tăvi 
românești și-au păstrat nealterată 
conștiința unității de origine, de 
limbă, de obiceiuri.

Un factor de permanent^, co
eziune între români l-a c®istituit 
teritoriul p® care l-au locuit fără

ISTORIA PATRIEI
întrerupere din cele mai vechi tim
puri. Legăturile multiple — economi
ce, culturale, politice — care 
s-au dezvoltat între Țările Române 
in curgerea veacurilor au întărit și 
mai mult unitatea de neam și de 
limbă, comunitatea psihică. Nici iu-

tin, mitropolitul Simion Stefan, ■ ma
rele învățat Dimitrie Cantemlr.

Năzuinței poporului, român spre 
realizarea unității statale l-au dat 
curs în diferite momente istorice 
unii dintre conducătorii șăi cei măi 
încercați. Unificările Țărilor Româ-

110 ANI DE LA 
UNIREA PRINCIPATELOR
reșul ' popoarelor migratoare, nici, 
atacurile marilor imperii care 
rîvneau la bogățiile poporului 
român nu l-au putut clinti din loc, 
nu l-au putut. împiedica să-și păs
treze ființa sa națională și să înain
teze pe calea progresului si civili
zației.

O expresie plină de vigoare au 
dat conștiinței unității de origine 
și de limbă a poporului nostru cro
nicarii Grlgore Ureche, Miron Cos-

ne sub forma vasalității în vremea 
Iui Iancu de .Hunedoara și' Ștefan 
cel Mare au fost încununate, la 
sfîrșitul secolului al XVI-lea. de ac
țiunea răsunătoare a lui Mihai VI- 
teazu, care a reunit vremelnic sub 
sceptrul său, într-un stat feudal 
centralizat. Moldova, Tara Româ
nească și Transilvania, fapta sa că- 
pătînd peste veacuri valoare stră
lucitoare de simbol.

In contextul destrămării relații-

lor de producție feudale și începu
turilor capitalismului, cînd alături 
de comunitatea de teritoriu. de 
limbă și de factură psihică a în
ceput să se dezvolte și cealaltă com
ponentă a națiunii '— comunitatea 
de viață economică — unirea a de
venit o necesitate imperioasă recla- 
mată.de însăși dezvoltarea societății, 
o condiție indispensabilă a progresu
lui multilateral al poporului român, 
în conștiința poporului s-a cristalizat 
tot mai mult ideea formării unul stat 
modern, neatîrnat și unitar. Idea
lul unirii a fost » cultivat cu asi
duitate, prin ziare și reviste sem
nificativ intitulate : „Dacia lite
rară". „Magazin istoric pentru 
Dacia" ș.a, de spiritele lumina
te ale vremii, patrioți înflăcărați 
ca Nicolae Bălcescu, M. Kogălni- 
ceanu, A. T. Laurian, V. Alecsândri.

Aspirațiile poporului român spre 
Urtjre. și-au găsit o vie expresie în 
timpul revoluției de ia 1848. în „Do
rințele partidei naționale din Moldo
va", Unirea era proclamată drept 
„Cheia de boltă fără de care s-ar 
prăbuși întreg edificiul național".' în

Or. Ion SPÂLAȚELU

(Continuare în pag. a IV-a)

Eforturi pentru definirea unei
noi „strategii a “"(fi

ni
CORESPONDENȚA DIN GENEVA DE LA HORIA LIMAN

Ce perspective se 
deschid Conferinței 
O.N-U. pentru comerț și 
dezvoltare (UNCTAD/, 
în cel de-âl doilea de
ceniu al dezvoltării ? 
Aceasta este întrebarea 
majoră care se pune 
participanților la cea 
de-a opta sesiune a 
Consiliului UNCTAD, 
care s-a deschis la Pa
latul Națiunilor. După 
conferința de la New 
Delhi, ............
impun 
bleme 
xitate 
ordinea de 
nil.

Primul 
dezvoltării 
după cum 
decepționat. Departe de 
a se realiza o reducere 
a decalajului față de ță
rii» avansate economic.

organizației i se 
nu puține pro- 

a căror comple- 
apare din însăși 

zi a sesiu-

deceniu al 
(1960—1969), 
se știe, a

o creștere a ponderel 
țărilor în curs de dez
voltare în comerțul in
ternational, schimburile 
lor au marcat iregula
rități, ba chiar dări îna
poi, iar balanța de plăți 
a fost deficitară. Dato
riile externe ale tutu
ror țărilor în curs de 
dezvoltare au înregis
trat o creștere îngrijo
rătoare. Sesiunea ac
tuală va avea deci ca 
obiectiu principal exa
minarea sarcinilor 
UNCTAD-ului decur- 
gînd din această situa
ție, definirea unei noi 
strategii internaționale 
a dezvoltării, stabilirea 
unei politici realiste a 
comerțului si ajutoru
lui destinat țărilor în 
curs de dezvoltare, fără 
a se neglija însă capa
citatea, și obligația a-

cestora de a 
toate resursele 
dispun.

După cum 
conferința de la New 
Delhi nu a ajuns la 
nici un acord cu p-ivi
re la produsele de 
bază. Ultima sesiune a 
Comisiei produselor de 
bază, 
noiembrie anul trecut, 
a discutat 
stocului 
dar n-a 
condițiile 
face apel 
(resurse, finanțare etc.). 
Comisia a abordat, de 
asemenea, diferite as
pecte ale politicii de 
diversificare a produc
ției țărilor dezvoltate 
ca și a țărilor î» cur»

mobiliza 
de cart
se știe.

din octombrie-
t, 

■problema 
regularizator. 
putut defini 
în care se va 
la acest stoc

(Continuare 
în pag. a Vl-a)
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MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ NOTE DE LECTOR -

Șl CONSILIILE POPULARE
CANBIDAIII ' »

u
Vie activitate politică
în campania electorală
Campania electorală 

la amploare în întreaga 
țară. Se desfășoară în 
continuare adunările ce
tățenești în cadrul că
rora sînt desemnați noi 
candidați în alegerile de 
deputați de la 2 martie. 
Susținînd cu căldură 
candidatura reprezen
tanților Frontului Uni
tății Socialiste, oamenii 
muncii își exprimă pro
fundul atașament față 
de politica partidului, 
angajîndu-se să traducă 
în viață mărețul pro
gram de desăvîrșire a 
construcției socialiste, 
de înflorire continuă a 
patriei noastre. Partici- 
panții la întruniri rele
vă cu satisfacție, tabloul 
realizărilor de ordin e- 
dilîtar înfăptuit în ulti
mii 4 ani ca urmare a 
inițiativei deputaților și 
sprijinului larg al mase
lor populare. Numeroși 
cetățeni fac propuneri 
pentru dezvoltarea ur
banistică a orașelor, 
pentru înfrumusețarea 
satelor, angajîndu-se să 
sprijine activ acțiunile 
pe care viitorii depu
tați le vor întreprinde.

Pentru Marea Aduna
re Națională au fost de-

semnați pînă acum 458 
de candidați din numă
rul total de 465 deputați 
care vor face parte din 
forul suprem al țării. 
De la începutul campa
niei electorale și pînă 
in prezent au fost de
semnați 5 885 candidați 
pentru consiliile popu
lare județene, 5 064 
candidați pentru consi
liile populare munici
pale, 8 491 candidați 
pentru consiliile popu
lare orășenești și 93 135 
candidați pentru consi
liile populare comunale. 
Numărul cetățenilor cu 
drept de vot înscriși în 
listele electorale a de
pășit pînă în prezent 

7 milioane, 
se constituie 
secțiilor de 

se fac alte 
pentru buna 

alegeri-

cifra de 
Totodată, 
comisiile 
votare și 
pregătiri 
desfășurare a 
lor.

în cursul campaniei 
electorale se intensifi
că munca cultural-edu- 
cativă. La 45 de cămi
ne culturale din jude
țul Cluj echipele și 
brigăzile artistice au 
prezentat în avanpre
mieră programele pre
gătite pentru perioada 
campaniei electorale.

Au fost selecționate 5 
filme care vor rula lă 
toate cinematografele 
din județ ; 30 de cămi
ne culturale au primit 
în dotare televizoare. în 
județul Constanța 10 
echipe artistice au or
ganizat turnee în di
ferite localități unde 
prezintă spectacole. A- 
genda aceluiași județ 
menționează că în nu
meroase comune au 
fost organizate confe
rințe avînd ca teme 
profundul democratism 
al orînduirii noastre 
socialiste și perspecti
vele dezvoltării econo- 
mice-sociale a patriei: 

în toate județele ță- 
rii se tipăresc broșuri, 
monografii, afișe elec
torale. în județul Bi
hor au fost tipărite fo
tomontaje în ■ peste 

exemplare 
dezvoltarea 
agriculturii, 
artei. Mu-

12 000 de 
ilustrînd 
industriei, 
culturii și 
zeul județean din Bra
șov a organizat 10 ex
poziții mobile înfătl- 
șînd marile realizări 
ale socialismului. A- 
ceste expoziții vor fi 
deschise pentru o pe
rioadă de cîteva zile 
în cluburi, case de cul
tură, cămine culturale.

Ion ISTRATI

Ne-am aflat și noi de față la însu
flețită adunare a numeroși cetățeni 
ai Pașcanilor din circumscripția elec
torală nr. 7 care, dînd grai inimilor 
lor, au aprobat cu căldură candida
tura acad. Cristofor Simionescu, din 
partea Frontului Unității Socialiste, 
în alegerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională. II cunoaștem și 
noi, am pretinde, destul de bine și, 
mai ales, de mulți ani, pe profesorul 
universitar dr. docent Cristofor Simi
onescu — și ca președinte al Filialei 
din Iași a Academiei și ca rector al 
Institutului Politehnic „Gh. Asachi". 
Intîmplarea face să-l cunoaștem încă 
de cînd acesta se înfățișa ca un stu
dent plin de sîrguință, devenit apoi 
profesor-savant. Nu de puține ori 
l-am găsit intrînd șau ieșind de la 
cursuri, sau stînd temeinic la cuvînt 
cu' studenții, după cum, în alte rîn- 
duti, l-am surprins în intimitatea la
boratorului, exercitind în universul 
său specific, populat cu eprubete, re-

torte, aparataje ultramoderne etc., 
actul diurn și uman al creației sale 
de strictă specialitate.

Intensa activitate ni-l recomandă 
ca om de știință și cetățean, cu o vie 
spiritualitate, cu pasiunea ardentă . 
pentru fapte cutezătoare, frumoase 
și necesare. Apreciat în țară și din
colo de granițele ei pentru contri
buțiile în domeniul. chimiei macro- 
moleculare în care lucrează cu per
severență și inventivitate, Cristofor 
Simionescu se dovedește a fi un au
tentic și demn emul al strălucitei 
școli de chimie de la lași inaugu
rate de P. Poni, Șt. Miele, C. V, 
Gheorghiu, Radu Cernățescu ș.a. A- 
ceasta e schița de portret a unui om 
capabil și integru care, își respectă 
și își onorează îndeletnicirea sa pro
fesională, ca și preocupările de ordin 
obștesc, binemeritînd astfel încrede
rea ce i s-a acordat de a candida în 
alegerile pentru Marea Adunare Na
țională.

Elixirul
Mărturia unei înalte aprecieri

(Urmare din pag. I)
, . ................................
du-și pensia, așteptînd dumi
nica pentru a-și întîlni copiii, a 
știut că va trebui să plece. Și 
plecase. Era pe drum, atunci, în 
acea noapte lungă, de două săp- 
tămîni. Colindase Moldova, tre
cuse prin Dobrogea și Oltenia, 
mai avea de văzut Ardealul. Era 
de pe undeva, de pe malul Du
nării, dintr-un orășel curat și 
cuminte. Și-avea de gînd, la în
toarcere, să povestească tot ceea 
ce întîlnise. tot ceea ce simțise, 
nețărmurita lui încredere în via
ță. N-am aflat nici numele cons
tructorilor, nici pe cel al bărba
tului bătrîn, și-mi pare rău. 
Pentru că datorită lor am reușit 
să adun un gînd mai vechi și 
să-l rostesc aci, în scris. Gîndul 
că există azi, mai mult ca ori- 
cînd, și orice om de bună cre
dință își poate da seama, un 
consens general, o nesfîrșită în
credere în destinul socialist al 
țării, o adîncă înțelegere a tot 
ceea ce se ivește, a tot ceea ce se 
plănuiește, a tot ceea ce se vi
sează. Gîndul că există azi înțe
lepciunea Partidului Comunist 
Român care îndrumă efor
turile creatoare, și există, fi
resc, recunoașterea deplină a 
acestei înțelepciuni de către 
națiune și disciplina neșo
văielnică a mersului înainte. 
Pentru că uimirea și entuzias
mul anilor de început ai revo
luției au devenit cu necesitate 
admirație și dăruire totală către 
mai bine, către mai nobil. Pen
tru că miracolul încrederii, tre
buincioasă ca apa vie voinicilor 
din poveste, s-a petrecut sim
plu, tulburător în simplitatea 
lui omenească, a atins umerii 
și fruntea fiecăruia și a rămas 
în mijlocul nostru, și se află 
de-acum în noi, în faptele și-n 
gîndurile noastre cele mai in
time, și aduce la lumină, zi cu 
zi. clipă cu clipă, respectul și 
curajul noului și curajul recu
noașterii greșelilor, dar mai a- 
les impune tuturor mîndria 
demnității. Drept ar fi poa
te să nu adun toate acestea 
sub cuvîntul cert „miracol", 
dar n-am altă vorbă la înde- 
mînă, nu pot numi altfel ceea 
ce se petrece pe-ntinsul pă- 
mîntului românesc, cu oamenii 
minunați ai acestui pămînt... 
Miracolul milioanelor de tone 
de oțel, miracolul griului bo
gat în arșița soarelui de 
vară, miracolul fluviilor de 
petrol și ăl uzinelor ridicate 
In umbra munților și pe 
piile risipite de vînt,
cărților cu cleiul abia
cat la încheietură... îl 
fiecare dintre noi, fiindcă 
trăit, fiindcă l-am 
fiindcă l-am făurit.
părinții noștri. copiii sau 
prietenii noștri sau cel ce su- 
rîde timid pe prima pagină a 
ziarului. Ei da, pot spune, mi- 

, racolul unui singur gînd. a- 
celași, al tuturor : încrederea 
nețărmurită în destinul ales, în 
Partidul Comunist Român, sub 
■ cărui conducere ne făurim a- 
cest destin.

. Istoria a cunoscut arareori, 
și nu într-o astfel de măsură 
ca-n timpul nostru socialist. în
crederea Cetății în destinul său. 
Să ne amintim că o ruptură

cîm- 
al 

us- 
află 

l-am 
văzut, 

Noi sau 
copiii

perpetuă între individ și so
cietate, între individual și ge- , 
neral, cum spun filozofii, între 
omul-de-toate-zilele și idealu
rile societății în care a vietuit. 
a fost păstrată secole de-a rîn- 
dul, adîncită, pierdută în mo
mentele de evident progres ale 
umanității, apărută iarăși ca 
un dat fatal, de neînlăturat. De 
fiecare dată însă forța ne
cruțătoare a instituției care 
reprezenta puterea politică 
a clasei exploatatoare a re
primat încercările de opțiune 
ale omului obișnuit, împingîn- 
du-1 către izolare, frustrîndu-1 
de dreptul participării la soar
ta societății, chiar și atunci 
cînd părea a-1 apropia de a- 
ceasta, dar, în fapt, îl înde
părta sistematic. La început cu 
brutalitate, mai apoi, în epoca 
democrației burgheze. prin 
mulțimea piedicilor subtile crea
te de structura unei alcătuiri 
sociale nedrepte, 
neîncrederea s-a __  .
dul celor multi ca o 
sitate inexorabilă, 
soluție și expresie fidelă a unei 
realități precara. De aceea a 
fost suficient ca realitatea să-si 

,2 schimbe fundamental determi
nările, să pornească pe făgașul 
literalmente nou și inevitabil pe 
care-1 reprezintă socialismul, 
pentru ca oamenii, nenumăratii 
si adevăratii oameni ce alcă
tuiesc Cetatea, să fie prinși în 
vîrtejul mutațiilor revoluționa
re, petreeîndu-se astfel în via
ța societății românești un fapt 
nemaiîntîlnit pînă la această 
vreme a împlinirilor. S-a petre
cut deci acel fapt în care omul 
de ieri — și mă gîndesc la omul- 
cel-de-toate-zilele. cu rostul și 
cu viața iui oarecare, a reușit 
trecerea 
esența 
dere la ___
ferență la participarea 
știentă, 
tei în 
în și 
al celui 
ceput.
a judecat în felul lui. mai mult 
cu inima, mai mult cu sufletul, 
a cercetat apoi totul și a desco
perit. nu fără surprindere, că 
viata sa înseamnă si viata ce
lorlalți. a tuturor, că revoluția 
socialistă este. înainte de toate, 
un proces de recîștigare a uma
nului. a dreptului la o existentă 
umană; S-a văzut chemat 
pentru a i se cere părerea 
despre ceea ce trebuie, despre 
cum trebuie, și nu mică i-a fost 
uimirea cînd a aflat că vorbele 
lui simple, sincere si stîngace. 
au devenit faptă, că munca lui 
e prețuită. că timpul prin 
care trece e și timpul lui si al 
celor de-o seamă cu el. Iar așa 
ceva nu putea să nu lase urme, 
nu putea să nu tulbure sufletul 
fiecăruia, să nu însemne în cele 
lin urmă încredere, pentru în- 
tîia oară, în viata noastră. încre
dere în cei ce ne-au făcut să 
descoperim asta : comuniștii. Si 
gîndesc acum că încrederea a 
devenit un sentiment politic, o 
neapărată dăruire întru împlini
rea unui scop cu folos general, 
întru apropierea de idealul so
cietății ce-o edificăm: comu
nismul. Si gîndesc că acest sen
timent ne domină pe toți.

Muncitorul Constantin Pitaru, deși 
are numai 36 de ani, lucrează la u- 
zina „înfrățirea" de aproape două 
decenii. Aici a învățat meseria de 
frezor, de aici a fost trimis la o 
școală de maiștri pe care a absolvit-o 
cu diplomă <’ 
față de tot-----„ „ ,— K_.
rle, așa îl cunosc, așa îl apreciază1.. 
varășil săi de muncă.

Gunoscîndu-i conștiinciozitatea și 
simțul de răspundere, comitetul de 
direcție a hotărît recent să-i încre
dințeze conducerea unui sector im
portant — linia tehnologică de piese 
grele, Sollcitînd sprijinul de specia
litate al colectivului tehnic, ajutorul 
celor mai buni muncitori, a început 
o largă acțiune de reorganizare a 
procesului tehnologic în vederea unei 
cît mai judicioase folosiri a utilaje
lor și capacităților de producție.

De ? ani, Constantin Pitaru este și 
secretar al comitetului de partid al 
uzinei, dovedindu-se prin munca sa

la înălțimea acestei înalte răspun
deri.

Livrarea peste plan a 130 de ma- 
șini-unelte în 1968, lansarea în pro
ducția industrială a acestui an a 
două noi- tipuri de mașini de găurit

de merit. Harnic,, receptiv? : - .radiate cu. calități tehnice-superioare.,: 
ceea Ce e nou în mese- Competitive fpe piațh mondială, sînt 

unosc, așa. îl apreciază' td‘- ' doar cîteva din realizările ii'zînel; dfnv 
al cărei colectiv face parte, realizări 
Ia care și-a adus o contribuție apre
ciabilă și Constantin Pitaru.

Pentru toate aceste merite, pentru 
calitățile sale umane și dăruirea cu 
care muncește pentru înfăptuirea o- 
biectivelor economice ale uzinei, 
pentru perfecționarea, activității ob
ștești, cu cîteva zile în urmă ale
gătorii din circumscripția nr. 2 Ora
dea Vest i-au dat lui Constantin Pi
taru o nouă dovadă de încredere, 
propunîndu-1 candidat al Frontului 
Unității Socialiste, pentru alegerile 
de deputați în forul suprem al țării 
— Marea Adunare Națională.

I. PITICU

în literatura de 
specialitate marxistă, 
problematica com
plexă a. conștiinței 
politice este destul de 
puțin tratată.

De aceea, ne apare 
cu atît mai meritorie 
publicarea în Editura 
Științifică, a lucrării 
„Conștiința, politică", 
sub semnătura lui N. 
Kallos. Autor al mai 
multor studii apărute 
în revistele noastre de 
profil, N. Kallos între
prinde în lucrarea sa 
o investigare amplă în 
problematica științei 
politice, fără a ocoli 
„nodurile" mai spinoa
se ale ei.

Evidențiem faptul că 
autorul își concen
trează atenția asupra 
unor aspecte extrem 
de actuale cum sînt ;
a) conținutul, sfera și 
semnificația politicii, 
relațiile politice ca 
relații de clasă (între 
clase și în interiorul 
claselor) și ca relații 
între state și națiuni ;
b) ideologia politică, 
începînd cu analiza 
categorială, cu reliefa
rea unității organice 
ideologie-conștiință po
litică, evidențiind spe
cificul fiecăreia, deli- 
mitînd momentul con
tinuității și disconti
nuității dintre ele etc. ;
c) raportul dintre 
conștiința politică și 
alte forme ale conștiin
ței sociale.

Ideea călăuzitoare în 
expunerea concepției 
sale este aceea că po
litica reprezintă întot
deauna politica unor 
clase, unor grupuri 
mari de oameni, că ea 
semnifică înainte de 
toate raporturile de 
clasă, atitudinea unei 
clase față de cealaltă, 
alianța dintre diverse
le clase, lupta dintre a- 
cestea etc. De la acea
stă concepție științifi
că, marxist-leninistă 
pleacă autorul în ana
liza nuanțată pe care o 
întreprinde asupra di
feritelor opinii ne- 
marxiște în legătură cu 
politica, cu semnifica
ția și rolul ei. desprin- 
zînd, ca uh numitor 
comun al acestora, 
tocmai tendințele de 

;idgnqrare,.j.. caracteru
lui'de clas! ''al poli
ticii sau cel puțin es
tomparea lui. Pentru 
a demonstra inconsis
tența unor asemenea 
interpretări, autorul 
analizează principalele 
doctrine politice mai 
vechi sau mai noi re- 
Iiefînd mobilările care 
le-au declanșat, esența 
lor de clasă, tendințele 
lor ideologice. Diferi
tele variante ale ideo
logiei și practicii poli
tice burgheze — cu 
toate deosebirile mari 
existente, de pildă, în
tre liberalism sau con-

servatorism, socialism 
creștin sau republica
nism — slujesc în 
esență intereselor de 
clasă ale burgheziei. 
Un loc mai larg este 
rezervat criticii con
cepțiilor de tip fascist 
și neofascist. Referin- 
du-se la încercările de 
reînviere în uhele țări 
a acestor teorii care 
au condamnat la piei- 
re milioane de vieți 
omenești și au distrus

. e

de N. Kallos
incomensurabile va
lori ale culturii și ci
vilizației. autorul sur
prinde, sub diversele 
forme în care ele se 
înfățișează, aceleași 
trăsături definitorii,: 
demagogia socială, na
ționalismul și șovinis
mul, anticomunismul'.

Este știut că concep
țiile politice, ca și cele 
morale, estetică, se ur
zesc nu în afară ideolo
giei, nu deasupra aces
teia ca niște valori e- 

■ terice — cum .căută să 
acrediteze numeroși e- 
ticieni, sociologi sau 
politologi nemarxiști, 
ci, dimpotrivă, apar pe 
canavaua unei ideo
logii bine determinate. 
Procesul făuririi con
știente a socialismului 
și cu atît mai mult al 
consolidării lui. presu- 
punînd creșterea legică 
a rolului factorului su
biectiv. face să spo
rească și ponderea fac
torului ideologic. Pro
pagarea largă a ideolo
giei clasei muncitoare, 
a concepției marxist- 
lenihiste despre lume, 
combaterea rămășițelor 
burgheze din conștiința 
oamenilor, a influențe
lor pe care le mai e- 
xercită concepțiile os
tile socialismului,'.ideo- 

. logia, imperialj.șiwmlMk • 
reprezintă ' o ■ ftperințăh 
impe'ffdasă a progresu
lui spiritual al socie
tății socialiste și, im
plicit, a progresului ei 
economic, social 'Și po
liție. Asemenea procese 
își găsesc, deși poate 
nu suficient de apro
fundat, explicarea în 
lucrarea: lui N. Kallos. 
Este redată în pa
ginile ei o imagine a 
vastei activități desfă
șurate de Partidul Co
munist Român pe mul
tiple planuri pentru 
dezvoltarea conștiinței 
politice a maselor, pen
tru formarea construe-

torilor noii orînduirl 
ca oameni înaintați.

între problemele, so
luțiile și punctele de 
vedere noi susținute în 
lucrare se înscriu in
dubitabil cele referi
toare la știința politică. 
Este relevată rațiunea 
suficientă a acestei ra
muri care a fost mult 
timp ignorată, cu totul 
nejustificat, din con
textul științelor sociale 

■ și: socotită, chiar de că
tre multi autori fie 
inutilă, fie imposibil 
de constituit; ca o ra
mură de sine stătă
toare.

în legătură cu ac
cepțiunea . dată științei 
politice. accepțiune 
căreia i se atribuie la 
ora actuală sensuri 
diferite în , literatura 
de specialitate, auto
rul își dezvoltă pro
priile puncte de ve
dere. Astfel, el ma
nifestă rezerve, în 
ceea ce privește legi- 
tirhitatea folosirii de
numirii de știință po
litică, optînd pentru 
denumirea de sociolo
gie politică. Nu găsim 
însă în sprijinul a- 

' ceste! opțiuni o argu
mentare concludentă, 
absolut necesară pen
tru < a convinge.

De asemenea, auto
rul abordează extrem 
de interesanta și di
ficila problemă a. re
lației dintre știința 
politică și socialismul 
științific, subscriind 
opiniei conform că
reia „socialismul ști
ințific este știința po
litică tcoretică-gene- 
rală a marxismului", 
împărtășind această 
opinie, ni'șe pare însă 
că ar fi fost absolut 
necesară o explicare 
mai largă, mai argu
mentată. Problema 
prezintă un interes 
deosebit, avînd impli
cații atît de ordin 
teoretic, cît și de or
din practic, metodolo
gic. Una din aceste 
implicații privește; de 
pildă. îmbunătățirea 
actualei 
cursului de socialism 
științific. în sensul 
eliminării unor teme 

■bare nu țih strict de 
«âștiință politică, ci mai 

firesc, de materialis
mul istoric.

Sînt Si alte aspecte, 
nu mai puțin impor
tante. a căror clarifi
care reclamă în con
tinuare efort de in
vestigare, de discer
nere. de analiză. Ori
cum. lucrarea lui N. 
Kallos răspunde unor 
deziderate teoretice 
și politice de măre 
actualitate.

; FAPTUL 
!DIVERS
I Două nopți
I calde
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pe Mureș trosneau ghețurile. 
Era noapte. La uzina de produse 
sodice din Ocna Mureș, oame
nii schimbului 3 lucrau de zor. 
Așa i-a prins alarma. Tabloul 
central de forță, de la secția sodă 
caustică, luase foc, Vîlvătăile 
se întindeau repede. Legăturile 
electrice au fost decuplate. In
ginerii și electricienii din echi
pele de șoc au sosit grabnic la 
fața locului. S-au schimbat pu
ține vorbe. Nu-i prima oară 
cînd se găsesc în fața primej
diei și a dăruirii depline. E- 
lectricienii Ambrozie Pastina, 
Ion Frîncu, Traian Nandreanu, 
Eugen Corbu, Alexandru Benkb 
și tovarășii lor au pornit la 
înlăturarea avariilor. Patru 
schimburi s-au succedat în uzi
na de pe. Mureș, dar electricienii 
au rămas pe loc. Și după 32 de 
ore de muncă fără întrerupere, 
au izbîndit. Secția a fost recu- 
plată la rețea și producția și-a 
reluat cursul normal. Oameni 
datorie.

| Cu și fără
ascensoare

Ia

Ne sosesc atîtea reclamațîi 
privind nefuncționarea ascen- 
soarelor în blocurile Capitalei, 
îneît nu știm ce să mai credem. 
Tovarășii de la întreprinderea 
„Ascensorul" încearcă să ne 
lămurească, spunînd că „totul 
eSte în ordine" ! Nu vrem să 
fim duși cu... liftul. Punem 
punct, odată pentru totdeauna, 
printr-un sondaj, Rugăm pi >1 
interesați să ne comunice și 
mîine (telefonul rubricii 17 60 10, 
interior 1026) ce lifturi sînt de
fecte în Capitală, pentru a ri
dica această chestiune (cu as- 
censoarele 1) acută și agasantă, 
la rangul de problemă. Așadar, 
sunați. Vă vine liftul ? Vă aș
teptăm. Ale noastre merg.

Opriți
programe a risipa!

‘■Citiți tabelul de mai jos: 
Ministerul Industriei Metalur

gice, 17 785 870 lei ;
Ministerul Industriei chim" v, 

9 999 034 lei ; A
Ministerul Industriei Construc

țiilor, 9 789 110 lei;
Ministerul Economiei Forestie

re, 7 472 231 lei ;
Ministerul Căilor

. K, I TIP 601 l
Ministerul

7 266 711 lei;
Ministerul 

lei ;
Ministerul

tare, 3 283 489 lei;
U.N.C.A.P., 3 013 035 lei.

Minelor,
Industriei

Ferate
5 915 890
Alimen-

De aceea 
ivit în rîn- 

nece- 
ca o ultimă

extrem de umană In 
sa de la neîncre- 
încredere, de la indi- 

1.. . ' ' -i con-
la bucuria exlsten- 
și prin statul lui, 
prin partidul lui, 
ce muncește. La în- 

omul-cel-de-toate-zilele

Dr. Marin 
VOICULESCU 
lector univ.

în magazinul universal forfota, a- 
Cel cunoscut du-te vino, începe dis-de 
dimineață și se potolește seara tîrzii* 
„Victoria", cel mai „matur", mai în
căpător și mai cunoscut magazin uni
versal de la noi, absoarbe pe ușile 
sale 70 000 de cumpărători în 24 de 
ore.

Am făcut „monetarul" unei zile 
obișnuite. Se vînduse marfă de... 
2 milioane. Și nu era o înca
sare record. De multe ori, mai 
ales la schimbarea modei, „șta
cheta" desfacerii se ridică spre 
cifra de 3 milioane. Cumpărătorii 
dislocă din rafturile universalului 4,5 
sau 6 vagoane de marfă pe zi. Nu
mai în cursul lunii decembrie ma
gazinul „Victoria" a desfăcut mărfuri 
în valoare de 68,5 milioane lei, fiind 
mult solicitat de către cumpărători 
raionul cu obiecte de folosință înde
lungată, unde s-au înregistrat vînzări 
de peste 6 milioane — toate acestea 
confirmînd o realitate cu multiple 
semnificații: creșterea puterii de 
cumpărare a populației. Explica
ția succeselor universalului „Vic
toria" : magazinul e, în primul 
rînd, mare — în el încap 50 
de magazine obișnuite. In același 
timp însă indicatorul „desfacere" s-a 
modificat mereu spre plus, în func
ție de modul cum s-a asigurat o de
servire de calitate.

în general, la „Victoria" cumpăra
rea e o plăcere, nu o corvoadă. Un 
magazin universal, bine organizat, 
are o mare capacitate de a satisface 
exigențele clientului. Am solicitat 
părerile cîtorva zeci de cumpărători. 
La întrebarea : „De ce preferați 
„Victoria" altui magazin ? — 80 la 
sută dintre răspunsuri au fost a- 
proape identice : „La „Victoria" gă
sim de toate. Magazinul e astfel a- 
provizionat și organizat îneît creează 
clientului 6 mgre economie de timp".

Așa este. Magazinul practică în 
mare proporție și cu succes plata 
direct la vînzător. „Etapele" cumpă
rării mărfii — inevitabila informație 
asupra existenței obiectelor căutate, 
achitarea costului la casă, revenirea 
pentru ridicarea mărfurilor cumpă
rate — au fost concentrate într-un 
singur loc. Economie de timp, dar și 
de efort. Universalul atrage și din 
alte motive : barierele „clasice" 
care se interpuneau între cumpără
tori și marfă au fost în bună măsură 
lichidate. Tejghelele, rafturile, răftu- 
lețele, sertarele și sertărașele care 
țineau marfa în anonimat, la distanță 
tocmai de cel căruia îi e destinată 
— cumpărătorul — au fost structu
ral modificate.

— Desființarea acestor stânjeni
toare bariere, punerea clientului în 
contact direct cu marfa e un dezide
rat major al comerțului modern, a- 
preciază, pe bună dreptate, tovarășul 
Ariton Asadurian, directorul I.S. Vic
toria. Plus, desigur, organizarea 
plății directe la vînzător, transportul 
mărfii la domiciliul cumpărătoru-

asigurarea colectării cumpă
răturilor, organizarea magazinului în 
funcție de cerere, de nevoi, de se
zon.

Vizităm magazinul pe verticală și 
pe orizontală.

Etajul 5. Toate raioanele oferă 
articole din porțelan, sticlărie, de uz 
casnic. Nici o tejghea, nici un raft. 
Tot etajul pare o expoziție. Discutăm 
cu vînzătorii : „E cu mult mai bine 
așa, sînt ei de părere. în anumite 
ore ale zilei din cauza tejghelelor, a 
bonurilor, a vechilor sisteme de co
merț se crea aglomerație. Nu pu
team prididi. Mulți cumpărători re
nunțau să cumpere".

...Etajul 4. E ocupat în întregime

cele ce ne spune în conți- , consum. Clientul așteaptă ca vînză- 
nuare tovarășul director aflăm că ; ‘ torul să nu Ignore nimic : are preten

țiasă i se vorbească despre calita
tea mărfii, uzaj, mod de întrebuin
țare, alte caracteristici. Vînzătorul 

■trebuie să fie competent, să știe tot.

Particularitățile
deservirii moderne

Sumele înscrise (la care se a- 
daugă și altele) reprezintă con
travaloarea locațiilor plătite 
C.F.R.-ului numai în cursul a- 
nului 1968. Sînt rezultatele a nu 
mai puțin de 5 028 076 vagoa- 
ne/ore imobilizări ca urmare a 
lipsei de operativitate în încăr
carea și descărcarea vagoanelor. 

‘ Mai grav este însă faptul că, in 
felul acesta, peste 250 000 de 
vagoane nu s-au bucurat de o 
eficientă exploatare. Se risipesc 
inutil, bani, timp și mijloace de 
transport. Nu schimbați maca
zul 7

magazinul intenționează, paralel 
cu ridicarea generală a pregătirii ca
drelor, să adîncească gradul lor de 
specializare. Adică 7 Fiecare vînzător . ___________ ___________ _______
să reușească „în final" (finalul pe Ne-au fost împărtășite de asemenea 
cînd?! n.n.) să fie la raionul lui un . cîteva proiecte de viitor ale magazi- 
excelent cunoscător al psihicului nului — o scară rulantă pe care ma- 
cumpărătorului. gazinul intenționează s-o monteze cu

Intenția este ^lăudabilă și în același sprijinul ministerului, precum și des- 
timp realizabila. în. această direcție pre' intenția de a se folosi o porțiune 
posibilitățile de perfecționare sînt de stradă, aflată în prelungirea Lip-
numeroase. La capitolul •„psiholo- scanilor,-pentru crearea upei moderne
gie , vmzatorii pot mvața , în pri* rampel;de aprovizionare.

n .Mau ,!«.»..!= pe e““ H
oferă posibilitățile actuale ale magâ- 

' zinului, ale întreprinderii din care 
el face parte.

De aceea revenim din nou la co
merț modem și, implicit, la modul 
de organizare a Universalului. Ast
fel, dacă cineva face cumpărături 
mai multe, își dă repede seama 
că „Victoriei" îi lipsește o casă co
lectoare pentru plata facturii și îm
pachetarea obiectelor. O asemenea 
casă presupune „eliberarea" clientu- 

' lui de grija pachetelor. Cum ? Cum
părătorul trece pe la diverse raioa
ne. Arată Vînzătorilor marfa dorită, 
comandă cantitățile și coboară la 
parter unde plătește o singură dată 
și primește un singur pachet. Prac
tica e cunoscută, dar la „Victoria" 
această concepție modernă n-a pă
truns încă...

S-a scos marfa afară din sertare, 
a fost', așezată "„Ia. vedere", dar și în 
această ’ direcție mai pot fi făcuți 
încă pași serioși: de pildă, se im
pune desființarea, în continuare, a 
tejghelelor, acolo unde ele se dove
desc inutile ; magazinul nu are încă 
satisfăcută o cerință elementară : 
transportul obiectelor grele la domi- 

I ciliul clienților (ne gîndim la perma
nentizarea acestui serviciu).

Am afirmat că magazinul „Victo
ria" este vizitat zilnic de 60 000—70 000 

[ de cumpărători. Poate că această ci
fră s-ar modifica, ar crește dacă chiar 

. la intrarea în magazin ar exista o vi-
, trină în care să fie afișate vizibil,

atrăgător, noutățile zilei, mărfurile 
soldate în acea’ zi etc.

începuturile de modernizare, de 
.__ perfecționare a activității cotidiene

dea fiecărui cumpărător în parte im- a magazinului sînt, cum spuneam, 
presia că. el este vizitatorul princi- de bun augur. Desfacerea a crescut
pal al magazinului. E normal, iar substanțial, vînzătorii se dovedesc
practica a demonstrat în atîtea rîn- receptivi la cerințele'unei deserviri 
duri că orice client e dispus să ierte 
vînzătorului chiar și eventuala lipsă 
de experiență, dar lipsa de amabili
tate — niciodată. Deci arfiabilitate,. 
bunăvoință, curtoazie, iată însușirile 
bunului vînzător. Firește, în același 
timp, vînzătorii au obligația să cu- . 
noască cu mare precizie marfa din 
sectorul lor de activitate. Nu e vorba 
numai de a fi capabili să prezinte 
„la modul general" un articol de

UNIVERSALULUI"
cu articole pentru femei. Aceleași 
sisteme de vînzare, același dublu a- 
vantaj : vînzătorul poate servi mai 
mulți oameni intr-un timp dat, cum
părătorul face economie de timp.

— Toată arta intr-un magazin uni
versal — ne spune directorul maga
zinului — e să știi .să organizezi, să 
plasezi de așa manieră raioanele, 
marfa, incit cumpărătorul să aibă po
sibilitatea de a se orienta, de a alege, 
de a cumpăra repede.

Un magazin universal trebuie să 
aibă însușirea de a se prezenta cum
părătorilor mereu sub alte haine. 
Raioanele și vinzătorii trebuie să se 
„rotească", să-și schimbe „sediul" 
în funcție de flux, de cerințe. în 
unele țări, în zilele de vîrf vînd, la 
și pentru „Universal", chiar și func
ționarii... Dar legat de aceasta — e 
încă de: rezolvat, cel puțin în parte, 
una dintre problemele esențiale ale 
unei unități comerciale : perfecțio
narea deservirii.

de cercetători în materie, de psiho
logi — prin conferințe, demonstra
ții. Totul în slujba bunei deserviri 1 
In acest sens, aspectul, atitudinea vîn- 
zătorilor contribuie într-o proporție 
însemnată la punerea în valoare a 
mărfurilor pe care le vînd, stimu- 
lîrid totodată dorința clienților de a 
cumpăra. Fără afi insistent din cale 
afară, vînzătorul poate și trebuie să

dar la „Victoria'

moderne, civilizate, cumpărătorii a- 
preciază mărfurile oferite de maga
zin; Dar perfecționările în organi
zarea magazinului,' în etalarea măr
furilor se cer continuate., E firesc. 
Un magazin universal trebuie să de
vină un, model, un etalon de orga
nizare și deservire în ansamblul co
merțului.

Gh. GRAURE

Undeva
în pădure

Abundența zăpezii a provocat 
neajunsuri nu numai în centre
le locuite. Ca urmare a înzăpe- 
zirii, circa 4 000 de vietăți (2 800 
fazani, 900 de iepuri, 560 căpri
oare și 26 de cerbi lopătari) — 
întregul fond de animale din 
pădurea Brînzeasca (Ocolul sil
vic Urziceni) — erau amenin
țate cu înfometarea. A interve
nit însă, cu promptitudine, bri
gadierul de vînătoare Ion Mo- 
șoiu. Timp de aproape o săptă- 
mină, din zori și pînă-n seară, 
ajutat de cîțiva gospodari din 
sat, cu tractoare și, acolo unde 
nu s-a putut, cu iopețile, aceș
tia au deschis pîrtie spre depo
zitele cu hrană pentru animale, 
deszăpezindu-le. Vietățile pădu
rii sînt salvate. Au un paznic 
de nădejde.

Intraduc
tibile

„Cred în Cosmos chiar dacă 
aș pluti / Mai fericit nu m-aș 
simți. / Inima mi-e ca un fulg 
ușor / Care a pornit rîzind, în 
zbor. / Insă nu știe nici ea, ce 
vrea / Dar caută pe cineva". 
Oare l-o fi găsit, sărmana ini
mă 7 Că așa am putea scăpa 
noi, cei 40 120 de cititori, cărora 
ne sînt destinate tot atîtea e- 
xemplare din broșura cu texte 
intitulată „Cîntecul preferat", 
apărută în Editura muzicală. 
Astea versuri ! Ăsta exemplu. 
Apropo : să fie oare adevărat că 
fiecare pasăre pe limba ei 
piere ?

cu 
„Scînteii

Rubricâ redactată da
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

(’
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„AURUL NEGRU"
IȘI SPOREȘTE VALOAREA

Așa cum s-a apreciat Ia plenara 
C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie 
1968, o problemă principală a planu
lui de stat pe 1969 constă în valori
ficarea mai bună și mai rațională a 
materiilor prime și materialelor. în
semnătatea acestei sarcini este evi
dentă, dacă ținem seama că în in
dustria constructoare de mașini, 
metalurgică, construcții-montaj, u- 
șoară, alimentară, chimică, indus
trializarea lemnului, în totalul pre
țului de cost, materiile prime și ma
terialele ocupă un volum de 80, 90 
ți chiar peste 90 la sută.

Pornind de la necesitatea de a con
tinua eforturile în scopul valorificării 
raționale, chibzuite, a materiilor pri
me — am investigat în cîteva unități 
economice modul în care se 
prefigurează 
în acest an a acțiunii 
reducere a normelor 
consum, acțiune 
pentru obținerea unui 
cît mai substanțial de 
ducție și realizarea 
costuri de fabricație 
zute.

Iată-ne, la Uzina

desfășurarea 
de 
de 

decisivă 
spor 
pro- 
unor 
scă-

de medica
mente din București. Pentru această 
unitate economică, 1968 a fost primul 
an înecare, în loc de pierderi, s-au 
obținr 'beneficii. Revirimentul a 
avut Ioc< tocmai prin diminuarea 
continuă a consumurilor de materii 
prime și materiale. Acum, această ac
țiune se află în plină desfășurare în 
uzina bucureșteană. în urma revizui
rilor ce au avut loc în ultima parte 
a anului trecut — din prima zi a 
lui 1969, la secția sinteză, la 55 de 
norme din 59 în total, se lucrează cu 
consumuri mai scăzute. Iar într-un 

, mare sector al uzinei, cel de 
condiționare, în noul an, dintre cele 
180 de sortimente cîte se produc, la 
103 normele de consum de materii 
prime și materiale sînt mult infe
rioare celor din anul recent încheiat. 
Ce consecințe vor avea aceste mic
șorări ale normelor de consum 7 Ele 
vor însemna practic o reducere, cu 4 li
la sută a cheltuielilor materiale la 
produs.ele respective.

Cui i se prezintă situația la între- 
prin rea „Electromotor" din Timi
șoara'? '

— în 1968 — ne relata tov. Gheor- 
ghe Constantin, inginer-șef de con- 

, cepție al uzinei — trebuia să obținem 
; o reducere a consumului de metal de 
. 524 tone. Am realizat 770 tone. Anul 

acesta, ne-am propus inițial să con
semnăm o economie totală de me
tal de 162 tone. Apoi, ne-am supli
mentat acest angajament cu încă 100 
tone metal.

— Ce căi veți folosi în acest scop ?
— Mai mult ca pînă acum, vom 

persevera în direcția modificării 
constructive a unor produse, intro
ducerii unor tehnologii noi — toate a- 
cestea avînd influență nemijlocită 
asupra reducerii consumurilor spe
cifice de materii prime și, mai ales, 
de metal.

La „Electromotor", deci o caracte
ristică a eforturilor ce se depun pen
tru diminuarea consumului de metal 
este continuitatea. Se poate face ace
eași apreciere și în ceea ce privește 
amploarea lor 7 Ne. oprim mai întîi 
la faptul că la cele trei grupe de pro
duse principale — motoare electrice 
peste 0,25 kW, la cele' sub 0,25 kW 
și la echipament electric auto — nume
roase norme de consum stabilite pen
tru 1969 sînt mai mari decît cele din 
anul trecut, iar unele sînt superioare 
chiar celor din 1967. Cît de exagerate

I i 1 .1
(Urmare din pag. I)

utilajelor nemontate în grafic. Și 
lucrările de la centrala termoelec
trică a Uzinei chimice Pitești suferă 
de provizorate costisitoare. Reiese, 
deci, limpede că proiectanții, cons
tructorii, beneficiarii și furnizorii de 
utilaje au îndatorirea să-și conjuge 
mai strîns eforturile pentru respec
tarea termenelor planificate de pu
nere în funcțiune a noilor întreprin
deri, dar fără provizorate și soluții 
de compromis, care ar putea aduce 
pierderi economiei naționale. Nu în- 
tîmplător, în acest scop noi am luat 
unele măsuri de corelare a strădanii
lor proiectanților și constructorilor, 
de evitare a „jocului" de-a amplasa
mentele, urmărindu-se cu strictețe 
situarea fiecărui obiectiv cît mai a- 
proape de rețele de apă, lumină, 
canal și drumuri — și prin aceasta 
putîndu-se economisi alte numeroase 
■Bume la fondurile de investiții.

Hotărîtoare este — în actuala etapă 
a finalizării investițiilor argeșene — 
munca stăruitoare a constructorilor 
și beneficiarilor pentru creșterea rit
mului de lucru, recuperarea unor 
restanțe și atingerea stadiilor fizice 
programate Ia toate obiectivele. Sub
liniem necesitatea acestei schimbări 
calitative deoarece pe anumite șan
tiere s-a acordat cu precădere aten
ție doar realizării valorice și mai pu
țin stadiilor fizice ale lucrărilor. 
Pentru asigurarea ritmicității exe
cuției, bune rezultate dau graficele 
ferme de producție. La combinatul 
petrochimic, și nu numai aici, 
în mai bine de 10 planuri de 
măsuri au fost întîlnite reac
tualizări de grafice (de pildă, la 
instalațiile piroliză, polietilenă și 
acrilonitril), ca pînă la urmă ele să 
nu fie respectate nici de constructor 
și nici de beneficiar. în zona indus
trială Găvana, nici cel puțin nu s-au 
întocmit grafice de execuție cores
punzătoare în care să fie prevăzute 
stadiile fizice ce trebuie atinse și 
termenele lor. Lipsa unui plan coor
donator pe fiecare obiectiv a generat 

sînt aceste norme se desprinde din 
următorul calcul : dacă la fabricarea 
motoarelor electrice de peste 0,25 kW 
s-ar fi folosit în 1969 norma de con
sum la laminate de alamă realizată 
în 1968, cantitatea de materie primă 
prevăzută ca fiind absolut necesară 
în acest an ar fi servit la obținerea 
în plus a unor motoare însumînd 
240 253 kW, adică aproape 1/3 din pla
nul pe noul an. La fel stau lucrurile 
și la motoarele electrice sub 0,25 kW, 
la echipamentul electric auto — în 
cazul tablei decapate.

Cineva ar putea întreba : dar forul 
de resort ce a întreprins pentru n 
combate menținerea unor nivele exa
gerate la consumurile specifice de 
metal 7 Răspunsul este unul singur : 

ancheta economică
, ■ ...... .,  5

Nu numai că a aprobat ca ușurință 
majoritatea normelor de consum pro
puse de întreprindere, dar, în cazul 
echipamentului electric auto, consu
mul total unitar de metal propus de 
uzină a fost chiar suplimentat de 
forul de resort. Iar la tabla silicioa- 
să, deși în produse nu se regăsește 
decît 41—55 la sută din cantitatea 
consumată, totuși, forul de resort a 
acceptat această risipă de materie pri
mă și nu a redus decît în proporție 
neînsemnată unele norme și anume 
doar în cazul motoarelor electrice de 
peste 0,25 kW. De altfel, întreprin
derea nu a obiectat cîtuși de puțin. 
Nivelul de consum stabilit este pe 
deplin... acceptabil, ca și cel de anul 
trecut, cînd, ca urmare a lârghețli 
normei, s-a obținut o „economie" la 
acest material de 108 tone. Iată deci 
că prin stabilirea unor consumuri 
specifice largi, neconforme cu reali
tatea, se irosesc importante. cantități 1 
de'-materiale, se tăinuiesc rezervele 
interne care ar putea da economii 
substanțiale de metal.-

Deși din ramuri economice diferi
te, aspectele semnalate la „Electro
motor" în legătură cu exagerarea 
normelor de consum de materii pri
me și materiale sînt comune într-o 
măsură și unei alte întreprinderi ti
mișorene — fabrica de confecții 
„Bega". Cererea și evoluția exigențe
lor populației, moda impun ca, de la 
an la an, sortimentația de producție 
a fabricii să se modifice radical, ceea 
ce — desigur — trebuie remarcat. 
Justifică. însă, această înnoire, per
manentă a fabricației curente prac
ticarea unor consumuri specifice 
largi, nereale, adevărate surse 
risipă a materiei prime 7

— Nu, așa ceva nu se poate justi
fica și. tocmai sub „umbrela" schim
bării sortimentației, fabrica promo
vează utilizarea necontrolată a mate- .
riei prime — ne-a spus tov; loan- de răspundere din forurile de resort 
Grozav, directorul Direcției terito
riale de control și revizie din Minis
terul Finanțelor. Verificările efec
tuate la această întreprindere au scos 
la iveală numeroase cazuri în care 
s-au încălcat cele mai elementare 
norme de economisire a materiei . 
prime...

într-adevăr. în 1968, neprocedîn- 
du-se la o combinare judicioasă a tir mice, 
parelor de grosimi sau de modele di
ferite, la această fabrică de con-

importante restanțe la fabrica de 
bere, la cea de pîine, la fabrica de 
stofe. Iată de ce aceste anomalii tre
buie evitate neîntîrziat, pentru că 
graficele să fie respectate riguros — 
aceasta fiind în interesul terminării 
la timp a tuturor lucrărilor pe șan
tiere.

în această perioadă de finalizare 
sînt necesare eforturi deosebite pen

tru ca activitatea constructorilor să 
nu fie frînată de lipsa unor materiale 
sau utilaje tehnologice. De 
aceea, socotim că șl ministerele tute
lare de investiții, cît și cele furni
zoare de utilaje și materiale, trebuie 
să ne sprijine mai mult — aprovl- 
zlonînd șantierele în timp și cu 
volumele de materiale și sortimen
tele cerute de stadiul lucrărilor. Nu 
putem omite faptul că anul trecut 
pe multe șantiere s-a resimțit lipsa 
unor materiale, ca oțel-beton, con
fecții metalice, elemente prefabri
cate. ciment. Este stringent necesar 
ca întreprinderea de prefabricate din 
Militari-București să-și îmbunătă
țească sistemul de livrare către gru
pul de șantiere 805 Pitești. Spunem 
aceasta deoarece în 1968 ea a: ex
pediat grupului respectiv cantități 
însemnate de panouri dezasortate, 
provocînd întîrzieri la montaj șl 
stocuri supranormative. în același 
timp, noi vom ajuta conducerea ad
ministrativă și organizația de partid 
de la grupul de șantiere 805 — care 
are de executat toată zona industrială 
din partea de nord a Plteștiulul — să

fecții normele d£ consum' de ma
terii prime pentru produsele ne
comparabile au fost stabilite la 
niveluri exagerate. Dovada a fă- 
ciiț-o chiar sectorul de croit. La o 
comandă de 674 bluze pentru femei, 
la- croft, ' s-a.’.'obținut'’, o. econo
mie de 131 ml. De Asemenea, 
110 nil s-au economisit și la 
realizarea, a 950. rochii femei 
iar .pentru fabricarea a 1060 
halate baie s-a folosit cu 158 
mii mai puțin material decît. se 
prevedea în norme. Se Vor elimina 
aceste anomalii. în 1969 7

— Da — ne asigura tov. ing.: Livin 
Groapă, directorul fabricii. în pla
nul de măsuri tehnico-organizatorice 

stabilite, pentru acest an am 
- 'prevăzut ca, prin combina

rea judicioasă a tiparelor, 
săir.ealizăm o economie de 
.220 000 lei.

, Toate bune. De ee na z-a 
'.aplicat însă această măsură 

_ Ia determinarea consumuri
lor stabilite pentru produ
sele din 1969 ? De ce tre

buie ea normele de consum să fie 
corectate în sălile de croit t De ee e 
nevoie de aprovizionarea cu unele 
cantități de materii prime despre 
care se știe precis că vor rămine în 
plus «1 vor stoca ?

S-a renunțat la practica de a 
stabili, consumuri aproximative pen
tru unele produse 7 Am pus între
barea, fiindcă un calcul efec
tuat asupra a 30 la . șută din 
producția pe 6 luni din anul 
trecut a stabilit că întreprinde
rea își luase un „coeficient de sigu
ranță" concretizat în? 16 683 ml P.V.C., 
«806 ml țesături bumbac fire medii, 
8188 ml țesături bumbac fire groase.

— Și în acest an am avut în ve
dere consumurile specifice la... 100
bucăți — ne-a spus tov. Nicolas Că
mări, contabilul șef al fabricii.

S-ău perpetuat, deci, procedeul fa
cil și negospodăresc de stabilire ar
bitrară, a consumurilor, precum și 
practica de a putea jongla eu norme
le de utilizare a materiei prime. în
treprinderea a adoptat o asemenea 
optică în baza economiilor peste plan 
la prețul de cost și beneficiilor su
plimentare din' anul trecut Oate nu 
se știe eă fundamentul unor rezul
tate financiare din ce în ce mai bune 
rezidă . în gospodărirea judicioa
să a valorilor materiale și re- 
vizuirea, continuă a consumurilor 
Bpeclflce, în vederea raționalizării 
lor?: ■ ■ . ■

Avantajele ce se pot obține prin 
continua și sistematica reducere a•de .. t___
consumurilor specifice de materii 
prjme șl materiale — fără a se leza 
cîtușl de puțin calitatea produselor 
—. sînt incontestabile. De eceea, fie
care întreprindere și fiecare factor

trebuie să acționeze cu hotărlre și cu 
mai multă intransigentă' în vederea 
combaterii risipei, realizării din 
aceeași cantitate de mijloace mate
riale și financiare a unei producții 
suplimentare. Sarcina aceasta înscri- 
aă in. pianul de stat pe 1969 se cere 
îndeplinită riguros în toate întreprin
derile și în toate sectoarele econo-

Dan MATEESCU 
Gh'ergh* RADEI

gospodărească mai bine materialul 
de construcții șl să folosească pe 
scară largă mijloace locale mecanizate 
la montajul lucrărilor.

Pe alt plan de preocupări, noi vom 
pune mai multă ordine și In recep- 
ționarea la timp și de calitate a 
obiectivelor industriale și aceasta 
nu întîmplător l în trimestrul IV 
1968 erau . nerecepționate 155 obiec

tive (în valoare de 491 milioane lei) 
întîrzierlle față de termene fiind de 
pînă la 21 ltini. Situația semnalată se 
Impune să constituie un serios sem
nal și pentru organele centrale titu
lare de investiții, pentru a se im
prima o disciplină severă la darea 
în exploatare a obiectivelor noi. Nu 
se cunosc oare- implicațiile acestei 
stări, de lucruri.? Refuzul de a 
recepționa la termenul stabilit noile 
întreprinderi și capacități exprimă, 
fn ultimă analiză, o anumită tendință 
de a tărăgăna rezolvarea unor nea
junsuri, o anumită lipsă de răspun
dere pentru diversele deficiențe în 
funcționarea acestora.

. Asigurarea cadrelor de muncitori 
trebuie să stea, de asemenea, in a- 
tenția beneficiarilor de investiții, 
știind că de gradul pregătirii aces
tora depind funcționarea ireproșabilă 
șf folosirea rațională a noilor echipa
mente industriale șl Integrarea lor 
mai operativă în circuitul producției 
naționale.' Vrem să arătăm Că pla
nurile de școlarizare pentru munci
torii calificați au fost îndeplinite la 
multo obiective- si • parte din ei

In retortele TEHNICII NOI

Rafinăria Brazi. In modernele instalații de distilație primară și în vid, de re
formare și cracare catalitică, de cocsare, țițeiul este supus procesului de 

înnobilare, de creștere a valorii lui (Foto : Gh. Vințilă)

La Combinatul siderurgic din Galați

Extinderea laminorului 
de tablă groasă

La laminorul de ta
blă groasă al Combi
natului siderurgic din 
Galați a intrat în func
țiune patul de răcire 
nr. 3, primul agregat 
de bază din seria celor 
cuprinse In proiectul

de extindere a acestui 
mare agregat. El are o 
capacitate de prelucra
re de 150 000 tone tablă 
pe an și va lucra in 
baterie cu un cuptor 
de propulsie anume 
construit, o amplă linie

partlcipă efectiv la montaj. în alte 
locuri însă se întîmpină greutăți la 
angajarea personalului tehnic și e- 
conomic, ca în cazul fabricii de 
ștofe „Argeșana". O situație similară 
Be întîlnește șl la Rafinăria din Pi- 
tești. Se constată, de asemenea, că 
pregătirea cadrelor suferă și din alte 
motive. La fabrica de bere, bună
oară, elevii școlarizați vor ter

mina cursurile la 30 Iunie a.c., 
deși intrarea în funcțiune a unității 
este prevăzută pentru luna martie. 
Necorelarea acestor termene de că
tre organele centrale de resort va 
face ca elevii să nu poată participa 
la probele tehnologice. La combina
tul petrochimic, personalul pre
gătit pentru complexul de piro
liză care trebuia să intre în 
funcțiune în trimestrul IV 1968 este 
menținut și salarizat fără să pro
ducă. Ca sprijinul ministerelor se 
va putea acorda o măi mare a- 
tenție soluționării tuturor acestor 
probleme, recrutării cadrelor, co
relării perioadei de pregătire a lor 
cu etapele de începere a probelor 
tehnologice și a producției.

Anul care ■ a început trebuie re
marcat nu numai prin finalizarea in
vestițiilor, ci și prin preocuparea 
deosebită ce urmează să o acordăm 
pregătirii condițiilor ca noile obiec
tive și capacități să atingă și să de
pășească la termen sau chiar mai de
vreme indicatorii proieotați. Nu ne 
îndoim că toate aceste scopuri vor 
fl realizate. Oamenii muncii de pe

de transport automat 
și diverse instalații de 
finisaj. Prin introdu
cerea acestor noi ca
pacități în circuitul 
producției, volumul de 
laminate va crește anul 
acesta cu circa 28 la 
sută. (Agerpres) 

șantierele de construcții Industriale 
ale județului Argeș au pornit la lu
cru în noul an hotărîți să traducă în 
viață prevederile planului de inves
tiții și angajamentele asumate. In
sistăm încă o dată ca eforturile să 
fie susținute cu măsuri corespunză
toare de ministerele și organele cen
trale care au responsabilități în in
vestițiile de pe raza județului. De ce 
spunem aceasta 7 Pentru că au apă
rut greutăți. La combinatul de arti
cole tehnice din cauciuc se semna
lează că nu sînt asigurate în totali
tate documentațiile de execuție și 
utilajele. Nici pentru hidrocentralele 
de pe Argeș nu s-a asigurat do
cumentația de execuție și nici unele 
fonduri. La uzina de autoturisme 
Pitești nici pînă în prezent nu 
s-a definitivat studiul tehnico- 
economic pentru etapa a Il-a, 
ceea ce creează neajunsuri în 
desfășurarea lucrărilor. Măsuri tre
buie luate și de Ministerul In
dustriei Chimice în vederea a- 
chiziționării unor utilaje din țară 
și import necesare punerii în func- 

. țiune în termenul cel mai scurt a 
instalațiilor combinatului petrochi
mic.

Precizînd toate aceste probleme șl 
sarcini ce ne revin în anul care a 
început, amintesc că organele și or
ganizațiile de partid din județ vor 
urmări cu întreaga atenție ca preve
derile planului de investiții și anga
jamentele să fie riguros îndeplinite. 
Nu numai că se va controla mersul 
lucrărilor, că se va acorda sprijin 
șantierelor, dar vom insista ca facto
rii cu responsabilități în acest dome
niu să-și facă' d-itoria în mod exem
plar. Eforturilor statului de a ridica la 
o puternică viață industrială județul 
nostru se impune să le răspundem 
cu fapte concrete, prin muncă avîn- 
tată și mobilizatoare, pentru ca noile 
întreprinderi să se circumscrie cît 
mai repede pe magistrala industria
lizării socialiste, a înaltei eficiența 
economice.

Anul 1969 a demarat cu noi reali
zări pe marile platforme de 
prelucrare a țițeiului de la Rafină
ria Brazi. Modernele Instalații de dis- 
tilație primară și în vid, de refor
mare și cracare catalitică, de coc
sare, conduse de mîini îndemînatice, 
au dat în această perioadă primele 
cantități de produse petroliere peste 
prevederile planului la zi. Rodnicia 
muncii petroliștilor de aici continuă, 
adăugind noi realizări succeselor din 
primii trei ani ai cincinalului.

Cu un bilanț deosebit de pozitiv 
a încheiat colectivul rafinăriei anul 
1968. Planul a fost îndeplinit la toți 
indicatorii : s-au livrat peste preve
deri, în țară și la export, mii de 
tone de produse ; la capitolul bene
ficii s-a înregistrat un plus de circa 
30 milioane lei. Aceste rezultate sînt 
rodul hărniciei și abnegației în mun
că a oamenilor rafinăriei — de la 
operator la inginer — al unei acti
vități de conducere economică plină 
de responsabilitate.

în anii cincinalului cadrele de spe
cialitate și-au propus să rezolve sar
cinile de bază ale producției cu mai 
multă operativitate și eficiență, chiar 
dacă multe din aceste sarcini nu 
sînt deloc ușoare. Eforturile au 
fost și sînt concentrate, pe de 
o parte, asupra scurtării terme
nelor la investiții de mare amploa
re — la complexul de cracare cata
litică, intrat în funcțiune spre sfîrși- 
tul anului 1967, și, în prezent, la 
instalația de majorare a producției 
de xileni și la cea de cocsare nr. 2, 
Iar pe de altă parte, asupra creșterii 
randamentelor instalațiilor existente 
peste parametrii proiectați, asupra 
reducerii costurilor și valorificării 
superioare a fiecărei tone de țiței.

Să ne referim la investiții. în a- 
cest domeniu, prin perseverența sus
ținută a beneficiarului, printr-o per
fectă colaborare a acestuia cu pro
iectantul, cu constructorul, platfor
ma de cracare catalitică a intrat în 
funcțiune înainte de termen, reall- 
zîndu-se astfel mii de tone de ben
zină peste plan. Cooperarea strînsă 
Instaurată între acești factori, asi
gurarea la timg, chiar șl mai de
vreme, a multor' utilaje au determin 
nat un ritm intens ide lucru și pe-’- 
șantierul instalației de xileni. Ter
menele din proiect au fost scurtate. 
Cadrele de conducere ale rafinăriei 
anticipează că instalația va intra în 
producție cu mult înainte de termen. 
Calculele arată că aceste scurtări de 
termene înseamnă, în 1969, o produc
ție suplimentară de 12 milioane lei.

Condiția principală a creșterii gra
dului de prelucrare și valorificare a 
țițeiului o reprezintă, în primul rînd, 
buna utilizare a instalațiilor moderne 
construite la Brazi. Se cuvine re
marcată munca susținută a co
lectivului de a utiliza aceste in
stalații la parametrii tehnico-e- 
conomici proiectați. Mai mult, 
cum spuneam înainte, de a depăși 
acești parametri. Concludent în a- 
cest sens este faptul că, la complexul 
de cracare catalitică, indicatorii pre- 
văzuți în proiecte au fost realizați 
cu 6 luni mai devreme, capacitatea 
de prelucrare crescînd, față de pro
iect, cu 64 tone pe zi, ceea ce echi
valează cu o producție suplimentară 
de 4,8 milioane lei pe an.

De la Inginera Aristina Parotă, ad
junct al șefului serviciului organi
zarea producției, am aflat cît de 
mari au fost eforturile pentru ca 
instalația de distilație atmosferică și 
în vid să producă mai mult. Și s-a 
reușit! în 1967 s-au prelucrat în 
plus, față de plan, aproape 63 000 
tone de țiței — ceea ce reprezintă 
produse suplimentare în valoare de 
14 milioane lei; în 1968, randamen
tul ei a fost și mai mare. Și, după 
cum spunea inginera, în 1969 la a- 
ceastă instalație randamentul poate 
crește. Afirmația nu este făcută 
gratuit. Aici s-a aplicat desaliniza
rea electrică a țițeiului. Scopul: 
combaterea coroziunii echipamentu
lui de condensare și răcire pentru a 
se evita opririle accidentale. Cu doi 
ani în urmă, instalația a lucrat 335 
zile (330 zile sînt prevăzute în pro
iect) ; anul trecut, timpul de func
ționare a sporit la 339 de zile, iar 
pentru 1969 se prelimină o creștere 
în continuare. După cum se vede, 
la Brazi se perseverează în folosi
rea la un nivel superior — atît in
tensivă cît șl extensivă — a tuturor 
mijloacelor tehnice.

Efectele economice ale eforturilor 
depuse șînt importante și ele se con
cretizează, cum este și firesc, în 
creșterea continuă a producției mar
fă. Astfel, în 1968 sporul de pro
ducție, față de anul precedent, a fost 
de aproape 207 milioane lei. Deose
bit de important este că procentul 
de produse albe, obținute din fie
care tonă de țiței, a crescut de la 
56,28 la sută in 1966, la 64,43 la sută 
în 1968.
“ Printre preocupările tot mai ac

tuale ale colectivului nostru — ne-a

La Buzău a intrat în funcțiune

0 SECȚIE DE FORJĂ DE BRE CAPACITATE
La întreprinderea 

metalurgică din Bu
zău a intrat în func
țiune o secție de for
jă de mare capacitate, 
prevăzută cu 4 cup
toare, prese, ciocane 

pneumatice, băi de că- 
lire, toate de fabrica
ție românească. Utila
jele sînt astfel ampla
sate, Incit să permită 
un flux tehnologic

spus tov. Victor Chirițoin, șeful ser
viciului organizarea producției șl a 
muncii — este și aceea a utilizării 
raționale a forței de muncă. în aceas
tă direcție am elaborat un studiu, 
care s-a soldat cu măsuri ți rezul
tate fructuoase.

— Ați putea aminti unele dintra 
ele 7

— Desigur. în condițiile dezvoltă
rii rafinăriei, punerii în funcțiune a 
noi capacități, anul trecut numărul 
personalului nu a crescut, ci, dim
potrivă, a scăzut. S-a asigurat, ast
fel, o creștere a productivității mun- • 
cil cu 14 la sută față de 1967. După 
date preliminate, aplicîndu-se șl alte 
măsuri, în acest an productivitatea 
va crește față de 1966 cu 37,3 la sută, 
în cadrul dezbaterii cifrelor de plan 
pe anul 1969, în adunarea generală 
a salariaților, vom lua, de altfel, în 
discuție nu numai randamentul uti
lajelor, al instalațiilor, dar și al oa
menilor, al fiecărui operator, disti- 
lator, lăcătuș la locul său de muncă.

După cum ne-a spus șeful serviciu
lui organizarea producției și a mun
cii, nu numai acesta este singurul 
lucru ce merită să fie evidențiat. Tot 
atît de important este faptul că, dîn- 
du-se dovadă de exigență în folosi
rea rațională a forței de muncă, s-au 
asigurat cadrele necesare Instalațiilor 
de cracare catalitică șl ale celor ca 
vor intra în producție în anul a- 
cesta.

Se cuvine să adăugăm că Ia Brazi, 
chiar și în situația existenței unui 
eșalon de cadre bine pregătite, preo
cuparea pentru lărgirea continuă a 
orizontului de cunoștințe profesio
nale se află pe primul plan. Dar 
într-o nouă formă. Este vorba da 
policalificare. în etapa actuală, în 
rafinării s-a simțit nevoia ca omul 
să execute operații care înainte se 
făceau separat, aparținînd unor me
serii diferite. în urma studiilor efec
tuate, funcționează, în prezent, 5 
cursuri de policalificare, bine orga
nizate, unde predau cadre inginerești 

. de bază ale rafinăriei.
în cel de-al patrulea an al cinci

nalului, în fața colectivului rafină
riei stau sarcini cantitative, dar mai > 
aleșj calitative, superioare. în condi- i 
țiile prelucrării unei ■ cantități de " 
materie primă mai mică cu peste 
92 000 tone față de anul trecut, pro
ducția globală nu scade, ci, dimpo
trivă, crește. Lucru posibil prin ri
dicarea valorificării țițeiului cu 
21,53 lei pe tonă, prin sporirea ran
damentelor în produse de calitate 
și prin adîncirea prelucrărilor se
cundare.

încă înaintea începerii noului an, 
întregul colectiv de la Raiinăriă 
Brazi a fost preocupat de soluționa
rea unor probleme noi, de care de
pind sporirea producției, îmbunătă- • 
țirea nivelului calitativ al unor 
produse. Și este firesc ! El este 
hotărît să contribuie cît mai mult 
la îndeplinirea angajamentului luat 
de oamenii muncii din județul 
Prahova, ca răspuns la chemarea 
organizațiilor de partid ale munici
piului București și județului Timiș. 
Oamenii rafinăriei și-au propus să 
realizeze peste plan produse în va
loare de circa 29 milioane lei. Ei 
și-au concretizat șl alte angajamen
te : beneficii peste plan de cel puțin 
3 milioane lei, reducerea consumu
lui tehnologic cu 150 tone produse. 
Angajamentul colectivului va fi de
finitivat în adunarea generală a sa- 
lariaților.

Care sînt căile, mijloacele, prin 
care se va asigura realizarea planu
lui și a angajamentelor în întrecere î 
Directorul general, ing. Bujor Oltca- 
nu, ne răspunde prompt: „Ne 
propunem să urmăm și mai 
consecvent linia pe care am 
pornit incă acum cîțiva ani, 
adică de a persevera în reduce
rea timpului de revizie la in
stalații, în folosirea mai judicioasă 
a forței de muncă, în a utiliza mai 
bine cunoștințele, Ideile inginerilor, 
specialiștilor noștri, în a colabora și 
mal intens In acest sens cu institu
tele de cercetare. Parametrii tehnico- 
economici atinși pînă în prezent do
rim să-i depășim. Apoi, ne-am pro
pus să reducem cheltuielile de pro
ducție".

Muncitorii, inginerii, maiștrii șt 
operatorii cu care am discutat «-au 
dovedit preocupați de găsirea unor 
noi rezerve care să asigure îndepli
nirea și depășirea planului de pro
ducție pe anul 1969, creșterea în 
continuare a eficienței economice. 
Experiența acumulată pînă acum, 
maturitatea și exigența cu care se ac
ționează pentru soluționarea proble
melor noi, pentru perfecționarea pa 
multiple planuri a activității produc
tive ne îndreptățesc să credem că 
rezultatele din acest an ale rafino
rilor de la Brazi vor fi tot mai 
mari — pe măsura marilor posibili
tăți pe care le creează tehnica mo
dernă cu care este dotată rafinăria.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii*

continuu. Noul obiec
tiv va spori producția 
anuală a întreprinde
rii buzolcne cu peste 
30 la sută.

(Agerpres)
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: cuvinte tari. Revine me
reu ideea „ne-a făcut fa- 
,milla de rîs",' „ce vor spu
ne vecinii" etc, etc. Prea 
puțin preocupă însă gra- 
vitâtea abaterii ca atare, 
consecințele- ei pentru pre
gătirea intelectuală și uma
nă a tiparului.

Nu e de mirare că lipsiți 
de controlul atent al școlii 

-și aii'familiei, unii elevi — 
Mircescu Paul, din clasa a 
Xll-a și Varga Alexandru 
din clasa a Xl-a, de la 
liceul „Mihail Sadoveanu",

Prin definiție, școala în
seamnă ordine, disciplină, 
program precis de studiu, 
reguli anume de compor
tare, * tinută specifică, de 
elev. Altfel nu se poate 
concepe învățătură siste
matică și aprofundată, for
marea unor deprinderi sta
bile de studiu și lectură, de 
gîndire. Acestea sînt, evi
dent, principii generala bi
ne cunoscute și unanim 
acceptate de toți cei intere
sați — fie ei profesori, 
elevi, părinți — conștienți ___ „. ______ _____ ___ ,
<ie rolul deosebit al școlii . <Cucu Constantin, din clasa 
în pregătirea pentru .viață» < 27 „ 27 ‘ - ‘
în educarea comunistă a 15 și alțif - 
tineretului. Atunci cînd vi- ‘ 
ne vorba însă de modul _ _ ____ _ „ „„ ,u-
cum_ sînt ele aplicata ■ în mic comun;, cu îndatoririle 
viața, de respectarea ntri- școlare — neglijează învă- 
butelor calității de elev țătura, au' note proaste și
de către toți copiii <și tine- ■ 0 conduită' morală repro-
Pi Pe banale «coli; bsbilă. Tot astfel, nu e de™... ,mjr^re cg‘ adesea, la ore

nepotrivite; pot fi întîlniți 
elevi la cinematografe. în 
localuri publice, la baruri 
etc. în. frontul educativ pe 
care-1 alcătuiesc împreună 
cu școala, eu profesorii, 
părinții sînt datori să adu-

a X-a D, ,de la. Liceul rîr. 
'.".,1 -l'teî — frecvent văzuți 
în: anturajul unor „amici" 
cu preocupări tears n-au ni-
școlare — neglijează învă-

' o, 'conduită’’ morală repro-
lor, părerile sînt ceva mai. 
împărțite, iar practicile... 
„cîte bordeie atîtea obi- 
cee“ ! Ne-am convins, o 
dată în plus de aceasta, fă- 
cînd o incursiune, îh pri
ma săptămînă de cursuri 
da după vacanța de iarnă, 
în sfera de activitate și cț® 
preocupări a elevilor din 
cîteva licee.

O primă impresie.: chiar 
din prima zi de cursuri 
domnește o atmosferă - se
rioasă de studiu ; numărul 

.mic al absenților, clasele 
curate, de cele mal multe 
ori amenajate și înfrumu
sețate cu gust, creează ;uii 
cadru adecvat procesului 
jnstructiv-educativ. Pe 
fundalul unei asemenea 'si
tuații, în general mulțumi
toare. socotim nimerit, să 
ne oprim ceva 'mai pe larg 
■tocmai la întîmplări .și 
lapte ieșite din comuna în 
flagrantă contradicție cu 
cerințele și normele ;■< de 
conduită specifice .calității 
de elev. Iată cîteva. ; .

...Asistăm, la ora prințu
lui, la ieșirea de la cursuri 
a elevilor liceului „Mihail 
Sadoveanu" din București. 
Fără nici o jenă . de 
profesori sau de trecători, 
cîțiva îșl aprind ostentativ 
țigările, creează busculade, 
vorbesc urît. > <

...După numai cîteva mi
nute de mers sîntem la ci
nematograful , „Patria". 
Printre spectatori, ne atrag 
atenția și cîțiva tineri. Au 
la ei servietele cu cărți de 
școală, poartă pe mîneca 
hainei însemnele școlare, 
dar în loc să fie la cursuri 
sînt la film. Numele lor : 
Cean Alexandru, din clasă 
a X-a D, de la Liceul nr. 
25, Petrescu Ion, <fih cla
sa a VIII-a, de Ia Școala 
generală nr. 39, Dobre Ni- 
colae, din clasa a XI-a A 
de la liceul „Dr. Petru 
Groza" etc. Sesizate, con
ducerile școlilor rămîmshr- 
prinse: „n-am știut”. Se
sizați, părinții rămîn și mai 
surprinși: „l-am' tri'miș la 
școală, eram siguri că;, e 
acolo". Familia Cean; care 
a aflat prin intermediul 
profesoarei diriginte ' de ■ 
„isprava" fiului -său, este 
consternată. . . ' t

— Nu-i prima oară cînd 
no face necazuri —. -na 
spun părinții. Ne face de 
iris... Nu știm cum s-o mai 
scoatem la capăt cutei !.

într-adevăr, - nu te'.prima 
dată. Anul trecut, cînd a 
rămas repetent —' exma
triculat pentru absențe ne
motivate — tatăl și-a luat 
un angajament șc'rfs' în.:fa- 
ța conducerii școlii că Va 
supraveghea și vă,îiidr.uiha 
cu atenție activitatea5 șco
lară a fiului său. Elevul a. 
fost reînmâtriculât. Cum 
este respectat angajarnerl- 
tui7 ■ ’ • ■;

— Am fost de cîteva ori 
la școală — răspunde ma
ma. Am vorbit cu profesoa
ra dirigintă^

— Nimic, sună sec' răs
punsul tatălui. L-am con
siderat destul de mare 
pentru a răspunde el sin
gur de faptele llii. - ‘"

— Totuși, insistăm;
,— Acasă i-am creat toa

te condițiile. Ani. desființat 
și televizorul,' ca să' nu-1' 
distragă nimic de Ia; carte.

Discuția continuă 'apro
ximativ pe același: ton de 
lamentare. Reproșurile '— 
ce e drept întemeiate — ă- 
dresate fiului sînt încăr
cata din cînd în cînd de

cîent, nu respectă cerințele 
școlii.. în ce mă.privește, nu 
am acum nici un fel de 
probleme, fata mea s-ă 
obișnuit încă din clasele 
mici să se prezinte ordo
nată la școală.

— Dar în privința piep
tănăturii, nu credeți că nu 
e prea școlărească ?

— Nu mi se pare. De la 
scoală , nu mi t-a 
nici o observație.

*-*. De ce vă. „legați" toc
mai de fata mea — se supă
ră mamă altei eleve; în, alte 
școli ținuta fetelor este și 
mai puțin reglementară si 
nu li se face nici o obser
vație. ;

Poate e adevărat. în nu
meroase școli s-au produs 
un șir regretabil de erori, 
pedagogice, concretizate în 
faptul că nu s-a luat ati
tudine împotriva nesoco
tirii ogligațiilor privind 
ținuta elevilor și, impli
cit, în diminuarea exi
gențelor pe care corpul 
profesoral este chemat 
să le manifeste față de 
elevi. Ținuta reglementară 
face parte din sistemul de

ceva. mai severă în privin
ța ținutei sau a disciplinei 
— .adaugă prof. Ana, Căli- 
nescu. directoarea Liceului 
nr. 25 — se întîmplă ca 
tocmai .. unii părinți .. să 
se arate nemulțumiți, 
acuzîndu-ne că nu-i lăsăm 
pe copii. „să-și tră
iască . tinerețea". - Cu greu 
i'eușim ,să-i facem să înțe- 

făcut leagă că și în școală, uni
forma reprezintă o haină 
de lucru a tinerilor, un 
auxiliar obligatoriu al pro
cesului de învățămint, care 
enltivă simțul de ordine". 

...La Liceul nr. 25 ne ex
primăm dorința de a .asista 
la cîteva ore de curs. Clasa 
a Xll-a C este recoman
dată drept cea mai disci
plinată și cu o, conduită 
bună. Participăm la o lec
ție de geografie. După pri
mele minute de acomodare 
cu < oaspeții, atmosfera de 
ușoară stinghereală se des
tramă și lecția decurge 
normal. Normal este un fel 
de â spune pentru că, deși 
profesoara Lucia Mitroi 
explică o 'lecție nouă, cîțiva 
elevi fac nestingheriți...

; ' i

't,,- ')

V

(Urmare <lin pag. I)

că:mai susținut, acea contri
buție pozitivă activă, la 
care sînt obljgați de calita
tea de păripti-

Există' și un alt aspect 
ăl problemei ce o dezba
tem. Aproape peste tot, a- 
tun'ci cînd ne-am referit la 
conduita și comportarea 
elevilor, multe din cadrele 

’didactice' cu care am stat 
-de vorbă . au fost înclinate 
'să'o reducă' la -ținuta ves
timentară.- „La noi toți ele
vii vin în uniformă” — ni 
s-a - confirmat pretutindeni, 
într-adevăr ! Aproape fără 
exțeptie, în ,clasele 'în. care 
am intrat'' elevii. aveau uni
forme, dar...
s?.Clasa a,X.t-a. A de la li
ceul „Emil' Racoviță". din 
-București avea tocmai oră 
de dirigepție. ... Inspirată 
poate și de prezența unor 
oaspeți - din afară, profe
soara Adriana Chiriacescu 
aruncă la începutul orei o 
privire asupra ținutei ele
velor sale • ;și conchide 
„bine”. Dar; nu „observă" 
că una . dintre ele are pă
rul .oxigenat; Că aproape o 
treime dintre eleve s-au 
pregătit, parcă’ nu pentru o 
zi de școală' ci pentru o 
paradă, a modei coafurilor, 
ciorapilor, cizmulițelor și 
fustelor scurte. De . altfel, 
b ținută neșcolărească în- 
jtîlhim si la alte eleve din 
liceele - vizitate, încercăm 
.să aflăm părerea părinților, 
a. raameloE îndeosebi,'- asu
pra acestor aspecte.

— După, părerea mea, ne 
spune mama elevei - Doina 
Fiorea, de multe ori, luați 
de alte griji, părinții scapă 

. din- vedere ținuta copilului 
.lor, inu-l ' controlează sufi-

educație, »yînd un rol dis
ciplinar unanim recunoscut 
de pedagogi și îndelung 
confirmat de experiența 
didactică.

Dar, să nu vorbim, numai 
de fete. Alexandru Chiriăc, 
elev în clasa a Xl-a a> li
ceului „Mihail Sadoveanu”, 
poartă... mustață. Și ;încă, 
uh 'fapt, ta Liceul '„Mi
hai Viteazul", lâ Liceul 
nr. 25, din caftierul bucu- 
reștean Giulești, cu foarte 
puține excepții, elevii aveau 
în prima, zi după vacanță 
o ținută hecorespunză- ■ 
toare, nu erau tunși așa 
cum s-ar fi cuvănit, iar la 
Liceul nr. 4 din Brașov, u- 
.n,ii erau îțhbrăcați negli
jent, cu hainele șifonate^ 
neperîate.

Cum rămîne deci cu ți- 
■nuta ? Școala și cadrele di
dactice militează cu ade
vărat pentru respectarea ei 
său a devenit numai o for
malitate ? După cîte se 
pare, da ! „în nici un :caz 
— este de părere prof. 
Cristea Fantazi, directorul 
liceului „Emil Racoviță" — 
respectarea ținutei nu tre
buie să apară, ca îh.' pre
zent, apanaj al pretențiilor 
unor pedagogi severi. Dacă 
numai directorul sau 1—2 
profesori 'fac elevilor ou- 
rent observații de această 
natură,' iar restul colecti
vului' pedagogic trece in
diferent, peste lipsa de dis
ciplină, 'pește nerespecta- 
rea normelor de conduită 
și tinută' școlară « elevilor, 
efectul- educativ dispare, 
iar disciplina devine for
mală, de ochii directorului 
sau ai dirigintelui". „Une
ori cînd școala ia o măsură

conversație, Nu-i „deran
jează" nici cel puțin pre
zența unor persoane străine 
de școală și a unei direc
toare adjuncte. în clasa a 
XII*a B, profesoara de 
limba. română Carolina 
Corian face o succintă, și 
deosebit de interesantă tre
cere în. revistă a progra
mei pentru bacalaureat. în 
clasă - este liniște deplină, 
dar— putini elevi'iau no
tițe, cîțiva privesc pe fe
reastră, . unul' desenează 
chipuri pe o hîrtie, . altul 
citește ceva. Nici, .aceasta 
nu e o comportare normală.

elasă ea an ceai dansant, 
astfel ea să-i învețe minte 
să acorde școlii respectul 
cuvenit — unii profesori 
se mulțumesc, cel mult, 
eu timide remarci de do
jana. Este de mirare că e- 
xemplele rele găsesc astfel 
un mediu prielnic de pro
liferare ? Oare respectivii 
profesori și profesoare 
nu-și mai amintesc, dacă pe 
timpul tind erau ei înșiși 
elevi se admiteau Ia elevi 
fumatul, pleoapele vopsite 
și, Hnghiile lăcuite î Este 
necesar ca orice încăl
care a disciplinei șco
lare, orice manifestări de 
lipsă de respect față de 
persoana profesorului sau 
a lecției sale să fie sanc
ționate în- raport cu gravi
tatea lor. Disciplina în 
școală nu poate și. nu tre
buie să fie menținută nu- 

.mai prin „sfaturi", . ci' a- 
tunei cînd' este cazul e ne
cesar să fie impusă prin a- 
plicarea regulilor școlare, 
deopotrivă obligatorii pen- 
tfu orice elev.

Ne oprim aici cu șirul 
exemplelor, cu relatarea 
faptelor rezultate din ..vi
zita de numai- cîteva zile 
prin unele licee. Fără a a- 
vea pretenția unor conclu
zii exhaustive se poate, face 
observația că, în multe 
școli a scăzut exigența co
lectivelor didactice pentru 
respectarea unor reguli — 
am spune — elementare 
de comportament școlar, pe 
care cadrele didactice și 
părinții sînt datori să le 
impună tuturor elevilor. 
Se manifestă o. nepermisă 
îngăduință pentru „micile" 
abateri ale elevilor (la Li
ceul, nr. 25, de. exemplu, se 
dau 6—7 avertismente si 
observații pentru ținută 
necorespunzătoare înainte 
de a se da o sancțiune, iar 
pe trimestrul I. nimeni n-a 
fost, eliminat pentru așa 
ceva),, nu se iau măsuri-dja 
timp, pentru a nu șe ajunge 
la abateri mai grave. Abia 
cînd se adună un mare nu
măr' de absente nemotivate 
se' discută serios cu părin
ții și se'pune problema ex
matriculării, abia cînd se 
adună notele de corigentă 
și repetentă la mai multe 
materii se „alarmează" 
toți factorii educativi etc. 
„Este necesară o interven
ție țnai hotărîtă â școlii în 
.promovarea regulilor de 
comportament în rîndurlle 
elevilor — consideră și 
țțrof. Mauriciu Badea, ins
pector lă Inspectoratul 
școlar al ' municipiului 
București, care ne-a în
soțit. îh vizita prin lice
ele bucureștene.. Pentru 
aceasta îiisă este nevo
ie ca și. regulamentul 
școfar să fie mai clar, mai 
categoric, în privința înda
toririlor elevilor, să con
țină precizări asupra uni
formelor, ținutei, îneît în 
toate unitățile de învăță- 
mînt să. se instaureze o 
normă generală de disci
plină, pentru aplicarea 
căreia să militeze deopo
trivă toți membrii corpului 
profesoral, părinții elevilor, 

. .Iă care, să vegheze organ.i-

un nou
: R.U.R.

cinema

« Filarmonica de stat „George Eneseu" (sala 
Studio a Ateneului) : Recitalul clarinetistu
lui Florian Popa șl recitalul sopranei Cor
nelia Angeiescu — 20.
• Opera Română ; Triptic de balet (premieră)
— 19.30.
• Teatrul de Operetă : Voievodul țiganilor
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Doamna lui Ieremia — 19,30 ; 
(sala Studio) : Părinții teribili — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din bd. Schitu Măgureanu) : Nepotul lui 
Rameau — 20 ; (sala din str. Alex. Saliia) : 
Sfîrșittil pămîntului — 20 ; (sala Teatrului 
de Comedie) : Meteorul — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Maglieru) : 
Lovitura — 19,30 ; (sala Studio) : Scaunele
— 20.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul Giulești ; Cursa dc șoareci — 19,30. 
a Teatrul „Barbu Delavrancea" : Kathleen 
— 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Mușchetarii... mă
găriei sale I — 15,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale”
— 19,30.

De ce îsi caută9 ;

ansamblul
Maramuresu

n □ q o a □ □ o

era for-

țări. în aceste. împrejurări s-au pe
trecut evenimentele memorabile din 
ianuarie 1859, cînd datorită .voinței 
maselor largi ale păturilor muncitoa
re, patriotismului înflăcărat și înal
tului simț politie al celor mai înain
tați fii ai poporului, Unirea a fost 
înfăptuită prin îndoita, alegere, ca 
domn al Moldovei și apoi al Țării 
Românești, a lui Alexandru loan 
Cuza, . ' '. "~

La. 5 , ianuarie. Adunarea Electi
vă ținută iă iași l-a ales pe Cuza 
domn al Moldovei. Recunoscător 
sprijinului pe care masele îl dădu
seră alegerii sale. Al.. I. Cuza a-

nu e o comportare normală, zatiile de tineret, opinia 
fireastă pentru o oră de publică".

Unanim, toți profesorii 
cn care am stat de vorbă 
opiniază pentru reintrodu
cerea numărului matrieol 
la elevi, o tradiție mai 
.veche i-.a 'școlii: noasțfei. ce 
se.. cuvine ..reînviată;, Mult’ 
dintre' ei -au' propus și 
crearea unor echlne de 
control, formate din pro
fesori-și elevi, care să sesi- 
•zeze manifestările . de in
disciplină din afara școlii, 
să depisteze școlarii care 
nu respectă rigorile de 
conduită, pentru a le aduce 
la cunoștința directorilor 
școlilor pe care, le frecven
tează, a părinților lor, che
mați să ia măsurile cuve
nite. Firesc, bunul mers al 
procesului.,. instructiv-edu- 
cativ implică un cliftiât de 
disciplină, stimularea' do
rinței și a voinței elevilor 
de a respecta exemplar ce
rințele și rigorile vieții 
școlare.

Florîca DINULESCU 
Gh. DAVID 
Nicolae MOCANU

clasă. Observații . asemănă
toare ne prilejuiește si par
ticiparea la o oră de lite
ratură română la Liceal 
ijrt 4 din Brașov. Ceea ce 
nemulțumește ■ ’ pe - . bună 
dfe'ptăte’ pe profesoara Bd- 
,dica. Ațfiza. este "fapțuî iță 
îh ' timpul .. vacanței. între 
alte activități recreative, 
elevii nu, , i-au , urmat re
comandarea de a citi' ope
rele unor scriitori studiați 
sau care urmează a fi stu
diat! în clasă.

Oare, calitatea de elev nu 
obligă în primul rînd la 
urmărirea atentă a expli
cațiilor jn clasă, -la‘ partici
parea activă — nu numai 
fizică — ,1a. lecții, la 'pre
gătirea lor cu regulari
tate"? Cum se împacă în
tâmplările relatate mai 
înainte eu rigorile regula
mentului ' școlar ? în Ide 
să-l' expedieze imediat a- 
fară din clasă și din școa
lă pe elevul ear* vine H 
cursuri eu o frizură de 
„beatles" sau pe elev» 
eare eonfundă orele de

n □ □ □ □a a
. adică -S4, 

dru Ioan ......
cînd s-a anunțat rezultatul votului și -, 
cînd Alexandru Ioan Cuza a fost 
proclamat ..oficial,, domn al Principa
telor Unite.' Participant activ la re
voluția de la 1848, patriot înflăcărat, 
„domnul Unirii". Alexandru. Ioan 
Cuza ne apare: în perspectiva ' isto
riei ca una -dintre figurile proemi-■ 
nente ale trecutului. La aflarea' 
veștii alegerii sale, entuziasmul mul
țimii -a fost fără margini. „Poporul - 
— relatau publicații ale vremii 
Cfi ;muzica..„. cu faclele a- 
prinse s-au purtat -pe- toate-'

prințul Moldovei, Alexan- '■ 
Cuza". Era ora 18,30, atunci

• Felflmareșala : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 
, 16,30 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 : 
. 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
, « Pantoful Cenușăresei : REPUBLICA — 10 ;
, 12 ; 14,30 ; 17 ; 19 ; 21.
. • Expresul colonelului von llyan : LUCEA- 
, FARUL — 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
, • Drumul spre Saturn ; Stîrșitul Saturnului :
, MODERN — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
. » Strigătul : CENTRAL — 8,30 ; 21.
. • Aventura : CENTRAL — 11 ; 13,30.
, « Noaptea : CENTRAL — 16 ; 18,30.
, • Anna Karenina : LUMINA — 9—17 în eon-
, ținuare ; 20.
, • împușcături sub spînzurătoare : CAPITOL
, — 9—16 în continuare ; 13,30 ; 21.
, « Trei telegrame : CINEMATECA (bilete la ’ 
, casă) — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30. *
, • Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea lui « 
, Joe Indianul : 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 continuare.
, « Acuzatul : FLOREASCA — 18,15 ; 20,30.
. • Fredy lovește tu întil 1 : FLOREASCA — 
, 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16.

« Becket : VICTORIA — 9,30 ; 13 ; 16,15 ; 20, 
FEROVIAR — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• Hombre : RAHOVA — 15,30 ; 18.
• Magazinul de pe Strada Mare : RAHOVA
— 20,30.
a 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
— 9 ; 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.
« Lustragiul: ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POARE — 15,15 ; 17,45 ; 20, COSMOS — 
18 ; 20,15.
• Columna (ambele serii) : BUZEȘTI —; 
15,30 ; 19, DRUMUL SĂRII — 16 ; 19, COTRO- 
CENI — 15,30 ; 19.
A Vera Cruz : DACIA — 8,30—16,30 în conti
nuare ; 18,30 ; 20,45.
• Urletul lupilor : BUCEGI — 9—13,30 în 
continuare ; 15,45 ; 18.15 ; 20,45.
• O lume nebună, nebună, nebună : UNI
REA — 18.
• Marianna, agentul 0555 : UNIREA — 15,30.
• Heidi : LIRA — 15,30.
• O fată fericită : LIRA — 18 ; 20,15.
• Judoka, agent secret : VOLGA — 13,30 ; 
17,45 ; 20,15.
• Ziua in care vin peștii : VIITORUL — 
15,30 ; 18.
• Giselle : VIITORUL — 20,30.
• Astă seară mă distrez : MIORIȚA — 9 ; 
11,15'; 13,30 ; 15,45 ; 18.15 ; 20,45, TOMIS — 
9—15,45, în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Căderea imperiului roman : MOȘILOR — 
18.. .
• Tandrețe î MOȘILOR — 15;30.
• Topkapi : POPULAR — 18 ; 20,30.
• întoarcerea vrăjitorului : POPULAR — 
15,30.
« Trei copii „minune" : MUNCA — 16 ; 18.
• Casa noastră : MUNCA — 20.
• Viva Maria : FLACĂRA — 15,30 ; 18.

PO-
15,30 ;

«wMsatafaa programul i

Devenit colectiv artistic profesio
nist relativ recent, aflat în prezent în 
ajunul împlinirii unui deceniu de ac
tivitate. eveniment ce va fi sărbăto
rit în luna mai a anului 1969, ansam
blul „Maramureșul" din Baia Mare 
a fost înființat cu scopul precis de a 
contribui, cu mijloacele specifice unei 
astfel de instituții, la valorificarea 
cîntecului, jocului și portului popu
lar maramureșean, una dintre zonele 
în care istoria trăiește vie prin tra
diții și obiceiuri, aproape unice în 
arta noastră populară neîntrecută în 
frumuseți.

Ansamblurile de cîntece și dansuri 
din țara noastră au în primul rînd 
datoria de a asigura legătura între 
valorile spirituale moștenite din stră
buni cu cele ale culturii contempora
ne. Repertoriul lor trebuie să aibă 
girul unei neîndoielnice calități, 
să reflecte realitatea contempo
rană a regiunii,' să abordeze 
dintr-o . perspectivă artistică elevată 
cu prioritate problemele actualității. 
Ansamblurile sînt acele formații 
menite să cultive cu precădere cîn- 
tecul, poezia, creația populară con
temporană în. ceea ce are ea mal 
reprezentativ. Să găsească acele mo
dalități expresive de a pune în lu
mină noul din viața și conștiința 
omului oglindit în planul creației 
populare și culte, să înflăcăreze ini
mile spectatorilor, să contribuie la 
educația acestora.

Că spectacolele folclorice oferite de 
ansamblul „Maramureșul" au do- 
bîndit o binemeritată faimă nu 
încape nici o îndoială. De la mo
destele și firavele începuturi ale evo
luției unui cor mixt, a unui grup de 
dansatori și a unei formații semisim- 
fonice reștrînse provenite din or
chestra „Minerul”, ansamblul băimă- 
rean a parcurs un drum ascendent, 
înscriindu-și pe lista realizărilor, în 
primul rînd, tendința de șlefuire a 
spectacolelor, de, ridicare a ținutei 
lor artistice. Așa, de pildă, spectaco
lele : „Frumoasă ești, patria mea", 
„Cîntă Maramureșul", „File de al
bum", „Plaiuri maramureșene", 
„Toată țara-i o cunună", „Douăzeci 
de ani ai țării mele”, „Maramureș, 
mindră floare", „Cîntec, joc din Ma
ramureș", „Anotimpuri... anotimpuri" 
ș.a., au constituit tot atîtea trepte că
tre cucerirea măiestriei artistice in
terpretative. și, în aceeași măsură, a 
simpatiei publicului, atît cu reprezen
tațiile de. la sediu, cît mai ales prin 
nenumăratele deplasări în localitățile 
județului. Trebuie apreciate valoarea 
acestui repertoriu, actualitatea lui te- 
Ihatică, orientare care, sperăm, va 
caracteriza și în viitor activitatea 
ansamblului. Că după anul 1964. an
samblul și-a canalizat forțele și 
către . un alt gen de spectacol, 
deși muzical, total depărtat de 
sfera spectacolului folcloric, și acest 
lucru este o realitate. Au fost mon
tate mai întîi cîteva.concerte-speeta- 
col cu selecțiuni din operete sub de-

O
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t V 11,00 — Limba germană. Lecția 3» (reluare). 11,3» — TV. 
pentru specialiștii din agricultură : Metode avansate 
în producerea răsadurilor de legume (reluare). 12, 00 — 
TV. pentru specialiști. Medicină : Aspecte ale patolo

giei neuropslhice a copilului (reluare). 12,30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Telex TV. 17,35 — Pentru elevi. Consultații la fizică (ci. VIII). Tema : Curenții 
de inducție 18,05 — Limba rusă. Lecția 38. 18,30 — Studioul pionierilor : „Legămîntul lui 
Cuza" — scenariu de Vaslle Mănuceanu. 19,00 — Telejurnalul de seară. 19,30 — Bu
letinul meteorologic. 19,40 — Medicul vă sfătuiește : Otitele acute (ce trebuie să știm 
și cc trebuie să facem pină la venirea doctorului). — Vorbește dr. Doru Hociotă, 
20,00 — Roman foileton : „Forsyte saga" (XII). 20,50 — Reportaj : Remus din Andrie- 
șeni. 21,10 — Seară de romanțe în interpretarea laureaților festivalului „Crizantema 
de aur“ — Tîrgoviște 1968. 21,40 — Studioul mic : „Prescripția" de Ștefan Berciu. 22,25 — 
Lira : „Această țară" — emisiune de versuri. 22,4» — Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
20,00 — Telex TV. 20,03 — Concert simfonic. Orchestra de studio a'Radiotelevi

ziunii. Dirijor Constantin Bobescu. In program : Concerto grosso în Fa major nr. 24 «le 
Georg Friedrich Hăndcl. 20,20 — Desene animate : Aventurile lui Fllopat și Patafil.
20.30 — o samă de cuvinte — G. Ibrăileanu. Prezintă : Al. Piru și Eugen Simion. — 
Fragmente din spectacolul „Adela" în pregătire la Teatrul ;,C. I. Nottara". 20,5S — Film 
artistic : „Cele trei nopți ale unei iubiri" — producție a studiourilor din K. P. Ungară.

uh ■ pas înainte către unirea com
pletă a Principatelor Unite. Este mai 

, ales..un protest răsunător împotriva 
dezunirii; este o dovadă .solemnă a 
perseverentei românilor în dorința 
lor națională...".

Rezultat. firesc al dezvoltării se
culare a poporului român. Unirea 
Principatelor a avut ample și pro
funde consecințe pe - plan politic, e- 
conomic și social. însemnătatea ideo- 
șebită a. istoricului act de la 24 ia
nuarie il859. rezidă,- în . primul rînd,- 
în făptui că atunci au fost puse ba
zele statului.național român modern, 
centralizat, cu- un guvern unic și o

același timp, idealul'Unirii 
mulat și de revoluționarii munteni în 
humeroase articole apărute ’ în 
publicațiile „Pruncul rbmân", .„Po
porul suveran" șl altele.; în Tran
silvania, expresia teea' 'mai conclu
dentă a dorinței de unire a- cpn- 
stituit-o impresionanta- adunare : de 
pe Cîmpia Libertății din > Blaj; cînd , 
clin piepturile cetor ..pește 40 0p0 . de 
participanti a răsunat teu deosebită 
vigoare strigătul: ol vrem Bă rie
•unim cu țara !"' '■1 ■ ' ' 

împrejurările istorice âu făcut ca 
unirea celor trei țări române 9ă nu
poată fi înfăptuită dintr-,o dată, o , 
primă etapă a acestui proces' fiind 
Unirea Moldovei, și . a Țării Româ
nești. La mijlocul' secolului trecut, 
revendicarea unirii celor' două- prih- 
clpate a reținut într-o măsuță tot 
mai mare atenția, puterilor europe- ■ 
no care. î.. '2-,';
lor. s-au ridicat împotrivă sgu-. au 
susținut-o. în cele - din . urmă,, priiț 
î.ratatul de la Paris,., din . martie 
1856, s-a luat hotarîrea teonsu'ltărli 
poporului asupra dorințelor ? sale 
prin intermediul adunărilor ad-hoc.

Factorul hotărî tor. al realizării ‘ U- 
•nirii a fost lupta- fermă;, tenace,- a ... 
maselor. în cartea ,dp aur a isto- Alei te 
riei patriei au înscris, minunate pa
gini de patriotism ' înflătăratf miile 
de țărani și locuitori' ai oțașelor 
care și-aa exprimat voința <fe‘ -ve
nire în nenumărate adeziuni; în
truniri. manifestații, au5, dejucat în
cercările de falsificare, a alegerilor 
pentru djV-anurile' ad-lîoe. asigurin- 
du-le or' compoziție.' un(gnistă) -. Ast
fel, a fost posibil, ca, ,în Moțiunea 
Adunării ad-hoc a Moldovei; U- 
nirea să fie imperios teclamătă tea _ ______
fiind „dorința cea mai mare, cea .ceașcă. înfăptuirea unirii, zeci, de __ ,
mai generală,, acea hrănită de^toale- niij- de cetățeni ai Capitalei au blică progresistă.Cunoscutul om poli

tic maghiar Kossuth Lâjds, subliniind 
" spiritul de dăruire aL-tfiati’iotilor ro

mâni în lupta pentțti'‘uhire; nota:- 
„...un astfel . de . spirit este necesar 
că uh popor să întemeieze patria 
sa sau s-o reconstituie, dacă a pier
dut-o". La rindul său. Saint Marc. 
Girardin consemna în „Journal des ■ 
Dăbats" : „Trebuie să" recuhoasfem

' că această dublă alegere constituie .i.

n p
în funcție de/, interesele g jk\

ga

al luptei întregului popor român. . Cli
pa înfăptuirii acestui obiectiv a sosit 
în împrejurările favorabile create 
sl'îrșitul primului război mondial, 
rezultat al ăvîntului general 
luptei, revoluționare a maselor, 
prăbușirii imperiilor habsburgic 
tarist, al victoriei Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, Veniți din 
toate colturile Transilvaniei, , peste 

„ adunați ne 
„Cimpul lui Horea", din Alba Iu* 

■ lia, proclamau. solemn si unanim, la 
___ „„ „ .,______ _______ __ 1 decembrie .1918, unirea Trânsilvâ- 
rani au primit peste 1 766 000 ha de . niei cu . România. „Unirea mult do- 
pămint. Chiar dacă nu a dus la rită — scria atunci una dintre pu-

tarii reprezentau o stavilă serioasă 
relațiile de 
agricultură.
mei 
după 
ceanu, 
tre“.
mai
me
tribuție de ____  ....
înaintate ale vremii. în frunte cj, . 100 000 de oameni, 
însuși domnitorul Cuza. Prin anii- i«i
carea reformei agrare din 1864, a- 
proape o jumătate milion de ta

producție feudale din 
De rezolvarea proble- 

depindea pe atunci, 
arăta M. Kogălni-

agrare
cum
„însăși soarta nației noas- 

La solutionarea chiar im
parțială a acestei proble- 

nevralgice au avut o con- 
seamă personalitățile

la 
ca 
al 
al
Si

V V

, rata ...în , juț-ămîntul depus cu pri
lejul investirii, cu prerogativele dorp- 

' -.1-1,.:.. „Jur. țn_ făta' țării mele că 
voi ,păzî cu. sfințenie drepturile iji 
interesele patriei, că voi fi credin
cios constituției, voi priveghea Ta 
respectarea legilor pentru toți... ne- 
coînd în. fata ochilor mei decît bi
nele ș» fericirea nației române".

Contribuția maselor la făurirea u- 
nirii s-ă manifestat cu pregnantă în 
timpul zbuciumatelor zile de 22. 23 
și 24 ianuarie., cînd lâ București au 
av.ut loc dezbaterile. Adunării Elec
tive a Țării Românești. Atunci cînd 
boierii repreZentînd reacțiunea con-- 
pervatoare, au încercat să zădărni-

ulițele urînd (aclamînrt — n. a.) pe 
deputați șj jucind Hora Unirii- pe la 
toate răspintiile".
. O vie impresie ' a produs actul: 
țlnirii. Principatelor , în rindul ro
mânilor aflăți încă sub dominația / 
străină. în Transilvania au fost ne-, 
numărate localitățile de dincolo de > 
Carpați, în care entuziasmul fată "de ' 
Unirea Moldovei și Țării Românești 
„era poate mai- mare decît în Prin- '. 
cipațe", după cum aprecia Al. Pâpiu ’■ 
Ilarian — amplificînd străvechea și: 
arzătoarea năzuință către unitate a 
românilor.

Realizarea statului național român- 
" a avut un puternic ecou internațio

nal, ătîrnind aprobare: în opinia pu-
generațiile trecuțp;. «cea , parș; este , țjnut împresurată zile- si .nopți A- 
sufletul generației actuale, acea edre dunarea Depuțatilor de pe Dealul
împlinită va face fericirea genera- Mitropoliei..Cpnibatlvitatea maselor a
(iilor viitoare". fost ' hotărîțoâre. în obținerea vic-

Conferința puterilor europene, ti- torleh In procesul verbal nr. 3 al
nută în vara ariului 1858;,. nu. a .ți- Aduiiarii Elective de la București,
nut seama însă de dorința de uni- după îndelungate și aprige dispute,
tate a românilor, mențîhîhd mai de- se consemna „Prezidentul Adunării
parte administrația pplitlco-admi- ' proefamă că s-a ales, domnul- Tării 
.nistrativă separată « celor 'doua Ramdneții cu unanimitate de votiix-l*

adunare legislativă unică, cu o sin
gură administrație și o singura ar
mată; ■ i ' '

Unirea a creat cadrul favorabil a- 
firmării într-o măsură tot mai mare 
a potentelor creatoare ale ponoru
lui român. în domeniul economic a 
avut ' loc intensificarea dezvoltării 
forțelor și ■' relațiilor de producție 
capitaliste, s-a lărgit în mod sim
țitor piața internă și s-au - intensifi
cat schimburile economice. A înce
put valorificarea industrială pe o 
scară. tot mal largă a resurselor na
turale ale țării, s-au extins
transporturile, în special căile
ferate. Urmarea cea mâi însemnată 
a creșterii potențialului industrial 
al țării a fost 1 dezvoltarea pro-, 
letariatului și ridicarea nivelului său 
de organizare. Pe . măsura scurgerii 
deceniilor, clasa muncitoare se 
afirma cu tot mai multă tărie drept 
forța cea' mai înaintată a societății, 
purtătoarea consecventă . a idealuri
lor de progres, de eliberare națio
nală și' socială a poporului ro
mân. '

în calea progresului economic al

numirea de „Intîlnire cu opereta", 
treeîndu-se apoi la montarea integrală 
a cîtorva dintre acestea. Credem însă 
că nu în această direcție trebuie să 
meargă ansamblul maramureșean.

Din discuția pe care am avut-o la 
sediul ansamblului cu conducerea a- 
cestuia, cu membrii consiliului artis
tic; precum și cu factori de răspun
dere din Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă și ai Casei de crea
ție din Baia Mare, a-a conturat clar 
o dorință aproape unanimă, aceea 
ca ansamblul să-și diversifice reper
toriul.

întrebarea esențială care se pune 
e următoarea : în ce sens' se poate 
realiza diversificarea unui reperto
riu de ansamblu folcloric ? Fără în
doială. așa cum s-a mai spus, în pri
mul rînd în privința explorării va
lențelor ciutului și jocului popular, 
a aflării unor noi și noi formule 
de' spectacol. De aceea eforturile 
ansamblului trebuie canalizate spre 
explorarea realităților contemporane 
ale vieții poporului nostru. O colabo
rare strînsă • cu poeții, cu culegăto
rii de folclor, cu orchestratorii, pen
tru a se concepe librete, texte de 
calitate, pe firul Cărora ritmul me
losului și al dansului popular să se 
înfiripe curgător, să ofere specta
torilor întotdeauna spectacole vii. 
interesante, inspirate din preocupă
rile și. năzuințele lor, din viața lor 
de astăzi.

Este caracteristic epocii noastre de 
a scruta viitorul prin prisma expe
rienței și a trainicelor acumulări, a 
drumului bătătorit cu migală și mo
destie, de a găsi noi formule de ex
primare care să asigure atragerea u- 
nui număr șl mai mare de spetcatori. 
Această senzație ne-a încercat vizio- 
nînd'de curînd opera populară „Pin- 
tea" pe libretul dramaturgului Ludo
vic Bruckstein și muzica lui Filaret 
Barbu. Era al cincisprezecelea spec
tacol de la premieră, în sală Vlîn- 
du-se un numeros public din1 toate 
colțurile Maramureșului, de cele 
mai variate profesiuni și gus
turi. Acest spectacol, după părerea 
noastră, reprezintă o sinteză a drumu
lui parcurs de ansamblu, a activității 
sale din ultima vreme, susținută para
lel pe tărîmul spectacolului folcloric 
că și pe cel al operetei. Numai în 
urma unei asemenea experiențe a fost 
cu putință abordarea unui gen atît de 
complex cum este cel al operei popu
lare.

Și, apreciem îndeosebi ideea 
pe care a avut-o ansamblul de a 
cere unui compozitor să se inspire 
din istoria pămîntului maramureșean, 
din viata. eroilor care au întruchi
pat năzuințele maselor.; această for- 
nfula deosebit de nimerită pentru 
un ansamblu folcloric dă o. nouă 
perspectivă formației. îi dă ifo -ade
re în forțele sale și trebuie^ nti- 
nuată cu .lucrări din viata de astăzi 
a plaiurilor maramureșene.

Iată, după părerea noastră, serioase 
motive pentru .care ansamblul din 
Baia Mare trebuie să fie un ansamblu 
mobil, să susțină spectacole vii, in
spirate din viața și năzuințele po
porului nostru, să fie prezent în toa
te localitățile județului. Un argu
ment pentru o asemenea activitate 
este și faptul că instituțiile artistice 
de prestigiu atît din gtojcît și din 
București se deplaseazain ultima 
vreme din ce în ce mai rar în a- 
ceastă parte a țării.

în aceste condiții, ni se pare legi
tim .ca ansamblul băimărean. unica 
instituție muzicală profesionistă a ju
dețului Maramureș, să depună efor
turi susținute pentru a-și lărgi paleta 
interpretativă în vederea satisfacerii 
cerințelor unui public inimos și cu 
dragoste sinceră pentru artă. Ceea ce 
însă nu găsesc firesc, 
deloc ireparabil, că în 
cu care s-a îndreptat 
tacolul operetistic, se 
l-au . cam neglijat. ... . ...... .
perioadă pe cel folcloric. Nu credem 
că este necesar ca ansamblul să se 
numească „Teatrul muzical”, aceasta 
implicind programe, plan diferit, mult 
mai riguros decît pînă acum. A- 
ceasta și deoarece nu este singu
rul ansamblu folcloric din țară 
care,. în afara spectacolului da gen, 
oferă publicului la intervale dina
inte stabilite și alte spectacole ce nu 
se încadrează în sfera celui popular.

Folcloriști bine documentați, co
regrafi trebuie să prezinte în di
verse formule de spectacole popu
lare cele mai autentice creații ale 
locului; nu credem că ar trebui vă
zute în nici un alt ansamblu din țară 
cîntece și dansuri maramureșene mai 
strălucitor interpretate decît la an
samblul din Baia Mare. Subliniem 
încă o dată necesitatea găsirii unor 
variate modalități de spectacole. Dar 
să se acorde atenție și con
ținutului: . acestor spectacole, să 
se interpreteze mai multe cîntece 
muncitorești, oratorii despre viața 
nouă și munca poporului nostru, 
versuri avîntate în stare să emo
ționeze publicul. Se pot concepe spec
tacole folclorice ținind seama de crea
ția populară contemporană, de 
elanurile, dorințele și năzuințele 
omului ' nou. Infinite sînt posi
bilitățile de valorificare creatoare 
a folclorului, de prezentare in
spirată a ceea ce este caracteristic 
poporului nostru, vieții noastre de 
astăzi. Acest lucru îi va permite să 
rezolve de urgență și una din marile 
sale carențe, și anume, anularea di
ferenței — în ce privește calitatea — 
dintre spectacolul folcloric de anver
gură oferit la sediu,, și cel improvizat 
pentru posibilitățile de deplasare pe 
scena căminelor culturale de la sate, 
în ceea ce privește spectacolele cu 
caracter de operetă, credem că 
trebuie prezentate publicului opere
tele. românești de bună calitate, atît 
clasice cit și contemporane, și, așa 
cum 8-a procedat cu opera Pintea. 
să se comande compozitorilor rea
lizarea unor noi spectacole muzicale 
inspirate din realitatea socialistă 
nouă, care să reflecte sufletul și 
preocupările . omului contemporan. 
Dar baza activității ansamblului să 
o constituie, spectacolele de genul 
celor menționate la începutul însem
nării noastre, spectacole puse în sce
nă fără grandomanie, fără risipă de 
forțe și bani, cu multă pricepere ar
tistică și talentul dovedit pînă acum 
de acest valoros colectiv.

Constantin RAZVAN 
Ștefan CARAPANCEANU

este faptul, 
entuziasmul 
spre spec- 
pare că 

în ultima

rifă — scria atunci una dintre pu
blicațiile , yremii — unirea în cuget 
Si simțiri, ne-a. fost. răsplata sufe
rințelor noastre. Ea va fi eternă ca 
și neamul românesc".

Călăuzite de interesele lor înguste 
de clasă, burghezia și moșierimea au 
folosit unirea pentru a-și consolida 
dominația economică și politică, 
pentru a intensifica exploatarea celor 
ce muncesc. Ele an înfeudat o parte 
din . bogățiile tării străinătății, au 
menținut România în stare de de
pendentă fată de. marile puteri im
perialiste. Adevăratul stegar al in- 

: tereselor .poporului a fost Partidul 
Comunist Român, care a mobilizat 
și organizat clasa muncitoare, țără
nimea, masele largi ale celqr<--ce-- 
muncesc, fără deosebire de naționa
litate, . în lupta împotriva exploatării 
și asupririi, pentru drepturi și li-

desființarea marilor latifundii, 
forma agrară a constituit o 
ternică lovitură pentru modul 
producție feudal, creînd condiții 
favorabile dezvoltării economiei 
manești.. . . . . . «?* pvj***’* u.tp.ui.

O serie de alte, reforme privind bertăți democratice, pentru îmbună-

re- 
pu- 

de 
mai
ro

reorganizarea justiției și dotarea ei 
eu coduri de legi, lărgirea instruc
țiunii publice, organizarea armatei 
etc. au impulsionat dezvoltarea Ro
mâniei moderne. înfăptuirea unirii a 
determinat un însemnat avînt în 
viața cultural-artis.țică a tării. în- 
mănuncherea valorilor spirituale 
din Muntenia și Moldova, la care 
se adăugau creațiile de peste Carpați, 
a contribuit la apariția unor valo
roase lucrări, purtătoare, ale ideilor 
nobile de dreptate socială, unitate 
și independentă națională. . rje> construirea .prînduirii socia-

Toate acestea au constituit pre- liste în tara noastră. Socialismul
mise importante în lupta poporului a dris la realizarea deplină a idea-
pentru dobîndirea. în 1877. a inde- . lurllor de libertate socială si na- 
pendentei de stat, cucerită prin iert- țională pentru care au luptat înain- 
l'ele de aînge ale ostașilor și prin ' tașil noștri cei mai luminați, a ă- 
săcrificille întregului popor. Făuri
rea statului national român unitar 
devenea, de acum, obiectivul major

tățirea condițiilor de viată ale ma
selor largi, pentru apărarea indepen
denței și suveranității naționale. Sub 
conducerea 
muncitoare, 
mimea, cu 
te forțele

: eliberarea
■ fascist, . răsturnarea 

selor exploatatoare.

partidului comunist, clasa 
în alianță cu țără-. 

intelectualitatea, cu toa- 
progresiste. a asigurat 
patriei, de sub jugul 

domniei clă- 
Au fost în- 

. făptuite cu consecventă profunde 
transformări revoluționare, încunu
nate de cea mai strălucită victo-

• rie, 
liste

sigurat pentru prima oară în isto
rie înfăptuirea unității social-polî- 
tice a poporului român.
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Cronica zilei
Cu prilejul sărbătoririi Zilei Na

ționale a Indiei, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea a organizat miercuri, la 
Casa de cultură a I.R.R.C.S., o 
seară culturală indiană. Au luat 
parte funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine, un nu
meros public. Au fost de față 
Amrik Singh Mehta, ambasadorul 
Indiei la București, și membri ai 
Ambasadei. După cuvînțul de des
chidere, rostit de Mihnea Gheor
ghiu, prim-vicepreședinte al Insti
tutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, ziaristul 
Dumitru Ținu a împărtășit impre
siile sale din călătoria făcută în 
această țară. în încheiere au fost 
prezentate filme documentare in
diene.

★
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala delegația economică din 
Ecuador, condusă de Pedro Me- 
mendez Gilbert, ministru fără por
tofoliu, consilier al președintelui 
republicii, care a făcut o vizită în 
țara noastră. în timpul vizitei, 
oaspetele a fost primit de Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, și a avut întrevederi cu 
membri ai conducerii Ministeru
lui Comerțului Exterior și Ministe
rului Petrolului.

(Agerpres)

în cursul dimineții de miercuri, 
ministrul afacerilor externe al Re
gatului Maroc, dr. Ahmed Laraki, 
și celelalte persoane oficiale ma
rocane, au vizitat complexele in
dustriale ale întreprinderii agri
cole de stat „30 Decembrie" din 
apropierea Capitalei.

Oaspeții au fost însoțiți de Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe,, funcționari su
periori din acest minister și alte 
persoane oficiale.

în timpul vizitei, directorul în
treprinderii, Alexandru Enciu, a 
dat explicații în legătură cu rezul
tatele obținute în creșterea pro
ducției, precum și perspectivele a- 
cestei unități a agriculturii noas
tre socialiste. Oaspeții marocani 
s-au interesat de unele aspecte 
ale activității de producție și de

viața inter națională

au loc în aceste zile; manifestări con
sacrate aniversării a 110 ani de la 
înfăptuirea actului istoric al Unirii 
Principatelor Române.

La Muzeul de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării revoluționare 
si democratice din România s-a or
ganizat o expoziție documentară 
consacrată Unirii țărilor române. 
Documer e originale expuse, foto
copiile. ..edalîile comemorative, 
precum si o parte din bogata lite
ratură scrisă despre acest eveni
ment ilustrează în mod sugestiv mo
mente ale luptei poporului nostru 
pentru unire.

La numeroase case de cultură, mu
zee, cluburi și cămine culturale din 
orașe și comune s-au organizat ex
poziții de documente, conferințe și 
simpozioane, montaje literar-muzicale 
închinate aniversării a 110 ani de la 
înfăptuirea Unirii Principatelor Ro
mâne.

Timpul probabil pentru zilele 
de 24, 25 și 26 ianuarie. In țară : 
vreme friguroasă la început, 
apoi în curs de încălzire îrice- 
pînd din vestul țării. Cerul va fi 
favorabil ninsorii izolate. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 15 
și minus 5 grade, local mai cobo- 
rîte, iar maximele între minus 
5 și plus 5 grade. Ceață și chi
ciură. în București : vreme fri
guroasă la început, apoi în în
călzire ușoară. Cerul va fi va
riabil. Vînt potrivit. Tempera
tura se menține coborîtă la în
ceput, apoi în creștere ușoară. 
Ceață dimineața și seara.

PRONOEXPRES
Tragerea concursului nr. 4

din 22 ianuarie 1969
EXTRAGEREA I : 14 1 8 41 30 

Fond de premii : 497 596 lei din care : 
141701 lei report la categoria I.

EXTRAGEREA a Il-a : 11 42 17 
7 34 8 3. Fond de premii 289 785 lei.
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(Urmare din pag. I)

superioritatea normelor legislației so
cialiste, profundul lor umanism.

Hotărîrile partidului privind dez
voltarea bazei tehnico-materiale, po
litica de industrializare a țării, de 
asigurare a unei juste repartizări a 
venitului național între fondul de 
consum și fondul de acumulare, care 
să asigure avîntul continuu al eco
nomiei, și-au găsit expresia în legea 
planului cincinal și în legile de a- 
doptare a planurilor anuale. înfăp
tuirea prevederilor acestor legi asi
gură ritmul înalt de dezvoltare pe 
care îl cunoaște economia noastră 
în actualul cincinal, creează posi
bilitatea alocării unor mijloace 
din ce în ce mai însemnate pentru 
satisfacerea nevoilor social-culturale 
ale populației.

Alături de grija pentru dezvoltarea 
permanentă a forțelor de producție, 
una din preocupările centrale ale 
partidului a constituit-o perfecționa
rea relațiilor economice socialiste. Pe 
această linie se înscriu o serie de ac
te normative care au ca obiect îm
bunătățirea planificării, aplicarea 
largă a principiului muncii colective 
în conducerea economiei, dezvoltarea 
democrației economice, îmbunătăți
rea sistemului de repartiție.

îmbunătățirea sistemului de repar
tiție, parte integrantă a relațiilor de 
producție, a format obiectul hotărîrii 
Comitetului Central al partidului și 
a Consiliului de Miniștri privind ma
jorarea salariilor mici și a hotărîrilor 
privind introducerea experimentală a 
noului sistem de salarizare, care ur
mează a fi generalizat pe întreaga 
economie. Paralel, a fost legiferată 
desființarea cumulului și lichidarea 
altor fenomene negative constatate 
în sistemul de repartiție, contrare 
principiului socialist al retribuției 
după cantitatea și ealitatea muncii 
prestate în folosul societății. în sfîr- 
șit, în aceeași ordine de idei trebuie 
menționat noul regim legal al pen
siilor. care a dus — în 1963 — a- 
proape la dublarea fondului de pen
sii fată de 1965.

în scopul perfecționării relațiilor 
de producție socialiste, statornicite 
în cadrul organizațiilor cooperatiste.

organizare a muncii în întreprin
dere. Ministrul afacerilor externe 
al Regatului Maroc a semnat în 
cartea de onoare a întreprinderii.

•k
Miercuri după amiază, ministrul 

afacerilor externe al Regatului 
Maroc, dr. Ahmed Laraki, a avut 
o întrevedere cu ministrul comer
țului exterior Gheorghe Cioară. 
La întrevedere au fost de față 
Alexandru Albescu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, pre
cum și persoane oficiale care înso
țesc pe ministrul marocan. în ca
drul convorbirii, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
fost discutate probleme privind 
perspectivele de dezvoltare a rela
țiilor economice dintre cele două 
țări.

DINEU OFERIT ÎN ONOAREA MINISTRULUI
DE EXTERNE AL ROMÂNIEI

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec, a trimis pre
ședintelui Adunării Naționale a 
Republicii Arabe Unite, Labib 
Shukeir, o telegramă prin care-i a- 
dresează sincere felicitări și cele 
mai bune urări de succes cu oca
zia alegerii sale în această înaltă

funcție. Folosesc acest prilej 
se spune în telegramă — pentru 
a-mi exprima convingerea că re
lațiile de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Arabă Unită vor 
continua să se dezvolte în interesul 
celor , două popoare, al păcii și co
operării internaționale.

Comemorarea poetului

maghiar Ady Endre

■sgM I • • n1 ragediile
apartheidului
sud-african

Ministrul afacerilor externe al 
Regatului Maroc, dr. Ahmed La
raki, a oferit miercuri un dineu 
in onoarea ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu.

Au luat parte Bujor Almășan, 
ministrul minelor, Gheorghe Cioa
ră, ministrul comerțului exterior, 
Alexandru Boabă, ministrul pe
trolului, Adrian Dimitriu, minis
trul justiției, Aurel Moga, minis
trul sănătății, Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex-

terne, reprezentanți ai conducerii 
altor ministere și instituții centrale, 
precum și persoanele oficiale ro
mâne și marocane care au parti
cipat la tratativele ce au avut loc 
la București.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, cei doi miniștri de externe 
au toastat pentru dezvoltarea și 
diversificarea relațiilor româno- 
marocane.

(Agerpres)

Miercuri seara a avut loc la sala 
mică a Palatului din București co
memorarea poetului maghiar Ady 
Endre, de la moartea căruia se îm
plinesc luna aceasta .50 de ani. Ma
nifestarea a fost organizată de Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, Uniunea Scriitorilor- și Consi
liul oamenilor muncii de naționali
tate maghiară din Republica Socia
listă România.

Au participat George Macovescu, 
prim-adjrrnct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Alexan
dru Bălăci, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Peterfi Istvan, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, personalități 
ale vieții noastre cultural-artistîce, 
scriitori, ziariști, un numeros public. 
Au fost de față, de asemenea, Jozsef 
Vince, ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și alți membri ai amba
sadei. în sală se aflau și membrii 
delegației de scriitori din R. P. Un
gară. sosiți în țara noastră pentru a

Luînd cuvînțul, acad. Zaharia
Stancu, președintele Uniunii Scriito
rilor, a subliniat însemnătatea aces- 

, tei festivități, care oglindește stima 
de care se bucură în țara noastră 
cultura naționalităților conlocuitoare, 
prietenia adîncă care l-a legat pe 
Ady Endre de scriitorii români ai 
vremii. Eugen Jebeleanu, membru 
corespondent al Academiei, a vorbit 
despre stilul și conținutul operei lui 
Ady Endre, după care conducătorul- 
delegației de scriitori maghiari, acad. 
Tolnay Gabor, a transmis scriitori
lor din România un salut din partea 
Uniunii Scriitorilor din Ungaria. 
Szâsz Jânos, secretar al Uniunii Scrii
torilor din România, a reliefat, în 
cuvînțul său, specificul artei lui Ady 
Endre, ăl ideilor care l-au animat , 
și concepțiilor șale profund uma-

Săptămânalul londonez „Sunday Times" 
publică un articol semnat de lordul Wals
ton, subsecretar de stat la Foreign Office 
intre 1964—1967, consemnînd impresiile 
sale în urma unei călătorii în Africa 
sud. In articol se spune, între altele :

de

S
Cicliștii români prezenți 
la două mari competiții, 
în Franța:

TOUR DU SUD-OUEST

Forul de specialitate român a con
firmat participarea cicliștilor noștri 
la ediția de anul acesta a competi
ției internaționale . „TOUR DE 

,L’AVENIR". După cum se'ist'm^ dnr, 
trecerea ,'se va <fesf&Si(ra'''^rțtf^"lij'^ 
21 septembrie, după disputarea „Tu
rului României" (luna iunie).

Dar rutieri români vor mai con
cura pe șoselele franceze încă în 
luna aprilie. Este vorba de prima 
ediție a „Tour du Sud-Ouest", com
petiție de prim rang datorită valorii 

' echipelor înscrise (15). Din Toulouse 
se anunță prezența la start în „Tour 
du Sud-Ouest", a unor echipe din 
Italia, Olanda, Belgia, Anglia, Iu
goslaviei Polonia și desigur cele mai 
bune reprezentante ale ciclismului 
amator din Franța.

și concepțiilor 
niște.

Manifestarea
, bogat program 

ținut de actori 
printre care artistul poporului Ko
vacs Gydrgy, de la Teatrul de stat 

lua parte ,1a manifestările organizate tlin T8- Mureș. ’
în cinstea marelui poet.

s-a încheiat eu un 
literar-muzical, sus- 
și soliști de frunte,

(Agerpres)

ORT
în cîteva rinduri

BOX

PE PATINOARUL TIVOLI DIN 
LIUBLIANA ș-a disputat aseară 
meciul revanșă între echipele de 
hochei pe gheață ale României și Iu
goslaviei. Partida s-a terminat la 
egalitate : 1—1 (1—0, 0—1, 0—0).

în prima întîlnire. echipa 
cîștigase cu scorul de 5—2.

română

MECIURILE DE FOTBAL
tate ieri în „Cupa orașelor 
s-au soldat cu următoarele _____
te : O.F.K. Beograd — Goztepe Izmir 
3—1 ; Fiorentina — Vitoria Setubal 
2—1.

dispu- 
tîrgurl'1 
rezulta-

DUPĂ DISPUTAREA A ȘAPTE 
RUNDE, . în clasamentul turneului 
„internațional de șah (grupa maeștri- 

,;,lor)J-de la Beverwjjk, „conduc,.,Ku- . 
. rajița și Honfi cu cîte 6,5-puncte, 
urmați de Scholl — 5 puncte. Șahis- 
tul român Victor Ciocîltea ocupă 

• locul patru cu 4,5 puncte și o partidă 
întreruptă.

ÎN ZIUA A DOUA A TURNEU
LUI INTERNAȚIONAL DE TENIS 
„OPEN” de la Brisbane, Moore (Re
publica Sud Africană) i-a învins cu 
15—13, 13—11, 0—6, 6—4 pe Taylor 
(Anglia), Lejus (U.R.S.S.) a cîștigat 
cu 1—6, 6—1, 6—2. 6—2 în fața lui 
Marzano (Italia), Pancho Gonzales 
(S.U.A.), unul din favoriții turneului, 
l-a eliminat cu 6—1, 6—2, 6—1 pe 
Pierre Barthes (Franța). Pentru tu
rul următor s-au mai calificat 
Rosewall, Laver (Australia), BucholzNumeroase abandonuri în „Raliul Monte Carlo“

60 de echipaje sînt de pe acum 
calificate pentru faza finală a ra
liului internațional automobilistic de 
la Monte Carlo. Aceste echipaje au 
cele mai puține penalizări si can
didează la victoria finală. Pe cele 
8 trasee, din cauza gheții și a ză
pezii care au acoperit șoselele unor 
porțiuni muntoase, mai multe echi
paje au fost nevoite să abandoneze 
în urma unor accidentări. Echipajul 
spaniol condus de Miguel Carbajo

a fost adoptat noul statut al coope
rativei agricole de "producție și au 
fost create Uniunea Națională și u- 
niunile județene ale cooperativelor 
agricole de producție, cărora li s-au 
dat atribuții însemnate privind sti
mularea participării țărănimii la 
rezolvarea problemelor dezvoltării 
agriculturii noastre socialiste. De a- 
semenea, a fost adoptată 
lege privind organizarea și
ționarea cooperației meșteșugă
rești, menită să-i, asigure acesteia o 
mai mare inițiativă în rezolvarea 
problemelor proprii și în adminis
trarea avutului cooperatist, în scopul 
îmbunătățirii aprovizionării și de
servirii populației.

Paralel cu problemele dezvoltării

noua 
func-

forțelor și relațiilor de producție. în 
centrul activității de legiferare a sta
tului s-a aflat preocuparea pentru 
dezvoltarea democrației socialiste, 
una din laturile componente esen
țiale ale operei de desăvîrșire a 
construirii socialismului. Această 
preocupare trece ca un fir roșu prin 
toate actele normative adoptate în 
ultimii ani, constituind unul din 
principiile de bază ale activității le
gislative a statului nostru. Cel mai 
important act în această privință a 
fost adoptarea Constituției Repu
blicii Socialiste România, care re
prezintă cadrul perfecționării între
gii noastre legislații.

Consacrînd principiul suveranității 
poporului, Constituția stabilește orga
nele prin care poporul își exercită 
suveranitatea, celelalte sisteme de 
organe ale statului, atribuțiile și ro
lul lor, drepturile și îndatoririle fun
damentale ale cetățenilor. O. serie de 
acte normative ulterioare au avut că

a derapat și a intrat într-un arbore. 
Carbajo a fost internat la spital. 
Printre alți favoriți eliminați se nu
mără Jean Claude Andruet, Ave, Ave 
Andersson, Tonny Fall și John Da
venport.

Pentru victorie luptă acum o serie 
de echipaje puternice printre care 
.se remarcă Mikkola (Finlanda) — 
Porter (Anglia). Elford-Stone (An
glia), Toivonen-Lehto (Finlanda), 
Piot-Dot (Franța) și altele.

(S.U.A.), Roy Emerson (Australia) și 
alții.

IN CADRUL TURNEULUI IN
TERNATIONAL HEXAGONAL DE 
FOTBAL DE LA SANTIAGO DE 
CHILE, echipa Steaua Roșie Bel
grad a terminat la egalitate 3—3 
(1—0) cu formația Universidad Chile. 
Golurile fotbaliștilor iugoslavi au 
fost înscrise de Lazerevic (min. 30 și 
68) și Klenkovski (min. 52). Toate 
cele trei goluri ale gazdelor au fost 
marcate de Lasso (min. 50, 59 și 89).

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DE NATAȚIE DESFĂȘURAT LA 
KIMBERLEY, cunoscuta înotătoa
re sud-africană Karen Muir a 
stabilit cea mai bună performanță 

.mondială;’ pe distanța de 400 yarzl 
■ mixtreu timpul de 5’21 ”2/10. Recordul 
mondial în această probă aparține 
sportivei americane Măry Olcesse cu 
5'25”l/10. Performanța realizată de 
Karen Muir nu va fi omologată ca 
nou record mondial, deoarece con
form hotărîrii federației internațio
nale de natație, luată cu prilejul 
Jocurilor Olimpice din Mexic, în vii
tor nu vor mai fi confirmate ca re
corduri ale lumii decît cele măsurate 
în metri.

ECHIPA CEHOSLOVACĂ DE BAS
CHET, SPARTA PRAGA și-a în
cheiat turneul în S.U.A., jucînd la 
New York cu o selecționată univer
sitară. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 56—46. în primul meci 
baschetbaliștii cehoslovaci cîștigaseră 
cu 65—56.

LA KOLN AU ÎNCEPUT ÎNTRE
CERILE CAMPIONATELOR INTER
NAȚIONALE DE TENIS PE TEREN 
ACOPERIT ALE R. F. a GERMA
NIEI. In primul tur al probei 
de simplu bărbați, suedezul Ove 
Bengtsson l-a învins cu 10—8, 6—3 
pe vest-germanul Rainer Jansson, 
iar Ismail el Shafei (Republica Arabă 
Unită) a dispus cu 6—4, 6—2 de Peter 
Pokorny (Austria).

în proba de dublu masculin, pe
rechea Werren (Elveția) — Fleury 
(Olanda) a cîștigat cu 9—7, 9—7 în 
fața cuplului Rump (Anglia) — Ko
vats (R. F. a Germaniei).

Boxerul australian de origină 
franceză Johnny Famechon, este noul 
campion al lumii la cat. pană. în 
cadrul reuniunii desfășurate la Lon
dra. tînărul Famechon, nepotul cele
brului pugilist Ray Famechon și fiul 
Iui Andre, o altă glorie a boxului 
internațional, a reușit să obțină o 
surprinzătoare victorie în dauna lui 
Jose Legra (Spania) pe care l-a în
vins la puncte după 15 reprize. Me
ciul a fost extrem de pasionant, 
ambii boxeri făcînd o serioasă risipă 
de energie. Famechon, boxer mai teh
nic, a evitat cu. multă pricepere lo- 

. / vituf.ilt. unji pu’ncheur în exclusivi
tate. Iii lupța .corp la corp, Fa
mechon, măi rapid în expeuții, a știut 
să se descurce mai bine și șă-1 do
mine pe fostul campion. Cei aproape 
5 000 de spectatori l-au încurajat fre
netic pe Famechon. începînd mai 
ales din rundul 10, cînd acesta cu 
directe de stînga l-a stopat sistema
tic din atac pe Legra. Decizia a fost 
pronunțată, in favoarea lui Famechon 
la 2 puncte diferență. Managerul 
boxerului spaniol, fostul campion 
Kid Tunero. a declarat că în cel 
mai rău caz decizia trebuia să fie 
egală. Legra a spus ziariștilor că 
juriul l-a defavorizat, însă că în 
scurt timp îl va provoca pentru titlu 
pe Famechon și că își va recuceri 
centura. Legra a cucerit titlul de 
campion mondial anul trecut, obți- 
nînd verdictul pentru rănire în re
priza a 5-a în fata Iui Howard 
Winstone (Anglia). EI și-a pus pen
tru prima oară titlul în joc pier- 
zîndu-1 în fața ambițiosului Fame
chon. Specialiștii prezenți la bordul 
ringului londonez au declarat că de
cizia a fost atribuită pe merit lui 
Famechon și că juriul s-a orientat 
excelent neluînd în considerație că
derile la podea ale australianului 
datorate unor... alunecări.

După Lionel Rose, campion al lu
mii la cat. cocoș, un alt boxer din 
Țara cangurilor deține o centură 
mondială profesionistă.

în __ _____ _
situația internă __
Africa de sud s-a în
răutățit. Apartheidul 
se menține, iar efec
tele sale devin din ce ' 
în ce mai îngrijoră
toare. Dacă din cînd 
în cînd abăr excepții 
de la regula generală, 
acestea prezintă o 
mică importanță pen
tru ansamblul scenei 
interne.

De exemplu, numai 
zugravii de origine eu
ropeană au voie să 
zugrăvească locuințele, 
europenilor: însă în 
Cape Town este o pe
nurie de zugravi eu
ropeni. iar treabă este 
destulă. Astfel s-a ad
mis ca primele Stra
turi să fie 
un zugrav 
autohtonă, 
mul strat 
tuși 1 
aplicat 
pean.

Aceste excepții nu 
sînt de natură să di
simuleze profunda mi
zerie umană oe care 
o provoacă aparthei
dul. La baza acesteia 
se află în bună măsură 
legea cu privire la 
actele de identitate 

. și controlul populației, 
într-o, dimineață, a- 
flînd,u-mă la serviciul 
african de informații 
din Johannesburg, am 
avut prilejul să vin în 
contact 
gediile 
rezultă 
acestui 
un bărbat de vreo 55 
de ani să ceară o lă
murire. Lucrase timp 
de zece ani la același 
stăpîn. actele lui erau 
în ordine, așa ?ă pu
tea să rămînă în Jo
hannesburg. însă cu 
soția lui. cu care se 
căsătorise cu opt ani 
în urmă, 'situația era 
alfa-ȘJ. eș,’; lucrase 

., timp de ’ p.eSte . î5; ani 
ca spălătoreasă si me
najeră. însă, deoarece 
se mutase de la un 
stăpîn la altul, docu
mentele ei nu fuseseră 
completate cu regula
ritate. De aceea a fost 
„expulzată”, adică nu 
mai putea rămîne îm
preună cu soțul ei și 
trebuia să se reîntoar
că în zona tribală de 
origine, de unde ple
case cu peste 30 de

ultimii cinci ani 
din

aplicate de 
de origine 
însă ulti- 

trebuie to- 
neanărat să fie 

de un euro-

direct cu tra- 
personale care 
de pe urma 
sistem. Intră

ani în urmă, unde 
mai cunoștea pe 
meni, unde lipsa locu
rilor de muncă și sub
nutriția făceau ravagii. 
Cît despre copii, doi 
gemeni de opt ani. pu
teau, conform legilor 
în vigoare, fie să Ple
ce cu mama lor, să 
crească în condiții de. 
subnutriție și analfa
betism. ori să rămînă 
cu tatăl lor, care lip
sea de acasă .toată 
ziua fiind lă muncă. 
Alternative Ia fel de 
inumane.

Acesta nu este un

nu 
ni-

răsfoind
presa străină

Incident izolat. Con
form cifrelor oferite 
de oficialități, numai 
în 1965 fuseseră ex
pulzați din principa
lele zone populate de 
europeni 8.6 000. de 
bărbați și femei. Fără 
îndoială, cifra a cres
cut mult de atunci și 
pînă acum.

Tratamentul la care 
sînt supuși băștinașii 
este asemănător cu cel 
aplicat de un fermier 
animalelor de muncă. 
Li se dă locuință, hra
nă și îngrijirea medi
cală necesară pentru 
a fi apti de muncă, 
precum și -nivelul de 
instrucție, cerut de 
serviciile, foarte ele
mentare de. altfel, pe 
care le prestează. însă 
acele necesități, ne.ma- 
teriale, care îl disting 
pe om de animal, sînt 
trecute cu. vederea. 
Ignorarea-, . așp.eqțului, 
uman al acestei ,wopu-. ■■■. 
lății contravine-'- atît 
principiului echității 
sociale, cît și norme
lor unui bun simț, 
elementar. Nu poate 
fi echitabilă împărți
rea teritoriului . ■ sud- 
african potrivit căreia 
87 la sută este rezer
vat populației minori
tare. de origine euro- . 
peană — 3 milioane și, 
jumătate de locuitori 
— respectiv mai puțin 
de 20 la sută din to-

talul , populației, iar 
unei zdrobitoare ma
jorități de 80 la sută, 
îi revine numai 13 
procente din teritoriul 
țării, fiind vorba si de 
zonele cele mal sărace 
și mai puțin roditoare. 
Este inuman să le lași 
africanilor ceea ce se 
cheamă „locurile lor 
de baștină”, și în ace
lași timp să institui și 
asupra acestor zone 
un puternic control 
politic și economic. în 
spitalele și școlile 
pentru băștinași con
trolul rămîne în mîi- 
nile europenilor.

Industria modernă 
necesită o mînă de 
lucru stabilă și califi
cată. un număr cres- 
cînd de persoane in
struite la cel mai înalt 
nivel. Legile -le inter
zic africanilor acest 
lucru. Toate serviciile 
calificate și semicalifl- 
cate trebuie să le ră
mînă europenilor. Pa 
baza principiilor uma
nității. ale egalității în 
drepturi si a bunului 
simț, apartheidul, res
pectiv dezvoltarea se
parată, este fundamen
tal condamnat.

Există diferite gru
pări care condamnă a» 
ceastă practică : con
siliul bisericilor, par
tidul liberal, condus do 
Helen Suzman, și spri
jinit de nenumărate 
personalități sud-afri- 
cane. presa liberală de 
limbă engleză, precum 
și Studenții de la. dife
rite facultăți.

în ciuda aparentei 
convingeri în justețea 
cauzei lor. am remar
cat la multi sprijini
tori ai politicii guver
nului dorința de a-și 
justifica faptele, ceea 
Ce denotă existenta a- 
numitor îndoieli — di
simulate, dar în fond 
adînc înrădăcinate. 
„Convingerile” pro
prii se bizuie pe inte
resul personal și au ca 
însoțitor țeam.a ca nu. 
cumva, privilegiile de 
care se/ bucură acum . /a, 
să nu /dispară într-o zi ■ - . 
ca urmare a acțiunii 
majorității copulației, 
astăzi lipsită de drep
turi. în ajutorul lor se 
află un aparat guver
namental eficient, spri
jinit de politie și secu
ritate. Toți cei despre 
care se crede că ar 
putea fi periculoși se 
află în pușcărie, sînt 
expulzați sau au pără
sit tara...

APEL AL P.C. DIN S.U.A.
CĂTRE ORGANIZAȚIILE

SI MEMBRII DE PARTID
NEW YORK 22 (Agerpres). 

în Statele Unite 
apelul

a fost publicat
președintelui național al

obiect concretizarea principiilor în
scrise în Constituție și înfăptui
rea lor în viață. în această or
dine se înscriu legea privind ale
gerea deputaților în Marea A- 
dunare Națională și în consilii
le populare, care stabilește modul de 
alegere a organelor prin care po
porul își exercită puterea de stat, 
legea privind organizarea și funcțio
narea Consiliului de Miniștri — or
ganul suprem al administrației de 
stat — în componența căruia au fost 
incluși, în calitate de miniștri, repre
zentanții celor mai mari organiza
ții de masă din tara noastră, legea 
privind organizarea și funcționarea 
consiliilor populare, .prin care s-au 
dat organelor locale ale puterii noi

cipiile legalității socialiste a rapor
turilor dintre cetățeni și organele 
administrației de stat.

Ocrotirea drepturilor și libertă
ții persoanei au căpătat, de a- 
semenea, o reglementare supe
rioară în numeroase texte ale 
noului Cod penal și noului Cod de 
procedură penală, precum și prin 
felul în care au fost reglementate a- 
trlbuțiile și drepturile organelor Mi
nisterului Afacerilor Interne și ale 
Consiliului Securității Statului în le
gile de organizare respective. în sfîr- 
șit, pentru că în concepția noastră 
nu se poate vorbi despre o dezvol
tare a democrației fără asigurarea 
unui înalt nivel de cultură al mase
lor populare, considerăm necesar a

atribuții, asigurînd creșterea respon
sabilității organelor locale și dez
voltarea democrației noastre so
cialiste. Tot în scopul concretizării 
și înfăptuirii principiilor constituțio
nale. au fost adoptate legile pentru 
organizarea judecătorească și pen
tru organizarea și funcționarea 
Procuraturii Republicii Socialiste 
România.

Pentru atragerea în mai mare 
măsură a cetățenilor la activi
tatea administrației de stat și pen
tru o mai fermă ocrotire a drepturi
lor și intereselor legale ale acestora 
a fost adoptat decretul cu privire la 
primirea, examinarea și rezolvarea 
cererilor, reclamațiilor, sesizărilor 
și propunerilor cetățenilor. A fost 
adoptată legea cu privire la ju
decarea de către tribunale a cereri
lor celor vătămați în drepturile lor 
prin acte administrative ilegale, lege 
menită să contribuie la așezarea mai 
echitabilă și în conformitate cu prin-

menționa, în această ordine de idei, 
însemnătatea deosebită pe care o are 
adoptarea noii legi a învățămîntului 
și trecerea la învățămîntul general 
obligatoriu de 10 ani, care asigură în 
mod concret înfăptuirea unuia din 
drepturile fundamentale înscrise în 
Constituție, și anume dreptul la în
vățătură.

Reglementarea raporturilor care se 
stabilesc zi de zi între cetățeni, așe
zarea acestor raporturi pe baza prin
cipiilor echității și moralei socialiste 
constituie preocupări dc seamă 
ale partidului, care s-au re
flectat și în activitatea legislativă a 
statului. O atenție deosebită a fost 
acordată îmbunătățirii reglementări
lor privind relațiile de familie și 
creșterea răspunderii celor care se 
hotărăsc să întemeieze o nouă 
familie față de ei înșiși, față 
de copii și fată de societate. în ceea 
ce privește relațiile patrimoniale, re
flectînd grija pentru creșterea pro-

prietății personale bazate pe muncă, 
destinată să contribuie la asigurarea 
bunăstării celor ce muncesc — a 
fost adoptată, între altele, legea de 
reglementare a construirii locuințe
lor proprietate personală cu ajutorul 
creditelor și al altor forme de spri
jin acordate de - stat. Totodată. în 
scopul stăvilirii tendințelor de îna
vuțire, de acumulare de bunuri prin 
alte mijloace decît prin muncă cin
stită — fenomene străine eticii socia
liste și principiilor de echitate și 
justiție — a fost adoptată legea pri
vind controlul provenienței unor bu
nuri ale persoanelor fizice care nu 
au fost dobîndite în mod licit. Le
gea cu privire la regimul juridic al 
terenurilor fără construcții din pe
rimetrul construibil al. municipiilor 
și orașelor are ca principal obiectiv 
frînarea oricărei încercări de spe
culă cu asemenea terenuri.

Conducerea partidului nostru a ac
centuat în repetate rinduri că demo
crația presupune, în același timp, un 
înalt nivel de disciplină, creșterea 
răspunderii fiecărui cetățean pentru 
destinele tării, pentru felul în care 
își îndeplinește îndatoririle fată de 
stat și societate, că nimănui nu-i 
este permis să încalce legalitatea, le
gile țării. Felul în care sînt respectate 
dispozițiile legale dovedește că 
poporul nostru este convins că 
legile țării noastre reflectă inte
resele sale fundamentale. Dar pen- 
tru acei care nu au înțeles încă acest 
lucru și încalcă legile, au fost adop
tate măsuri legislative menite să con
tribuie la prevenirea și stăvilirea u- 
nor astfel de fenomene.

Cel mai important act norma
tiv în ' această privință este noul 
Cod penal, lege care, după Consti
tuție. are o valoare esențială pentru 
așezarea unor norme de drept cît 
mai corespunzătoare. Dispozițiile sale, 
reflectînd stadiul actual de dezvolta
re a societății noastre și umanismul 
principiilor ei călăuzitoare, reprezin
tă un puternic instrument de ocro
tire a celor mai însemnate valori so
ciale : suveranitatea și independența 
statului, proprietatea socialistă, liber
tatea, onoarea și drepturile persoa
nelor ; el asigură, în același timp,

legalității, astfel ca nimeni, 
o formă, să nu o poată în- 
respectarea legii fiind una 

ale demo-

întărirea 
sub nici 
călca — . . ___
din cerințele esențiale 
crației noastre socialiste.

Tot în scopul întăririi discipli- 
. nei de stat, precum și al respectării 
regulilor de conviețuire socială au 
fost adoptate noua lege privind sta
bilirea și sancționarea contravențiilor 
și legea privind comisiile de judecată 
care, la rîndul lor, vor contribui la 
educarea cetățenilor în spiritul res
pectării neabătute a legii. Dar nu 
numai atît. Această din urmă lege, 
care lărgește competenta organelor 
obștești de influențare și jurisdicție, 
creează noi condiții de participare a 
maselor la activitatea de apărare a 
ordinii de drept, la înfăptuirea lega
lității.

Desigur, vasta operă de perfecțio
nare _ a legislației este în curs. Sînt 
în curs de elaborare noul Cod civil 
și noul Cod de procedură civilă, 
proiectul de îmbunătățire a Codului 
familiei, noul Cod al muncii, o nouă 
reglementare a ocrotirii minorilor 
și alte proiecte, care vor contribui 
la perfecționarea vieții noastre so
ciale.

Această succintă trecere în revistă 
pe care am încercat-o în rîndurile de 
față, deși este departe de a epuiza 
tema, demonstrează cît de adine a pă
truns legea în viața societății noastre. 
Devotamentul pentru înfăptuirea po
liticii partidului — politica unui 
partid al adevărului și dreptății, pe 
care le slujește necondiționat — res
pectul față de interesele majore ale 
țării, dorința arzătoare de echitate și 
justiție, caracteristice poporului nos
tru, dezvoltarea continuă, largă, a 
democratismului socialist se îm
pletesc organic cu principiul 
legalității, al respectării legii, 
în orice domeniu ar activa, ori
ce fel de raporturi juridice ar 
stabili, datoria oricărui cetățean
— înscrisă în Constituția țării
— este respectarea neabătută a 
legilor. îndeplinirea acestei înda
toriri reorezintă una din forme
le contribuției fiecăruia la progre
sul patriei noastre, la desăvîrsirea 
operei de construire a socialismului.

Partidului Comunist din S.U.A., 
Henry Winston, și al secretarului 
general al partidului, Gus Hali, 
adresat tuturor organizațiilor și 
membrilor de partid în legătură cu 
Congresul al XIX-lea al P.C. din 
S.U.A., programat să aibă loc la 
New York între 30 aprilie și 4 
mai. După o analiză a situației in
terne și a politicii externe ameri
cane, în apel se subliniază că sar
cina centrală a apropiatului con
gres constă în a studia din nou 
luptele și mișcările din S.U.A. și 
din întreaga lume, interacțiunea 
dintre ele, și de a stabili, pe aceas
tă bază, linia de acțiune a partidu
lui pentru perioada următoare. Re
zultatul final urmărit de noi — se 
arată în ,apel — este crearea unui 
partid comunist mai mare, mai 
eficient și mai unit, a unui partid 
activ, capabil să îndeplinească ce
rințele ridicate în fața sa de evo
luția evenimentelor.

Plenara C. C
al P. C.

din Ecuador ’
GUAYAQUIL 22 (Agerpres). — 

La Guayaquil s-au încheiat lucră
rile plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ecua
dor. Participanții au analizat situa
ția din țară și au stabilit măsurii» 
concrete pentru activitatea de vii
tor a organizațiilor de partid. Ple
nara a adoptat o rezoluție în 
care-și exprimă solidaritatea cu 
lupta popoarelor pentru indepen
dență.
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WASHINGTON. — Departamen
tul de Stat al S.U.A. a anunțat că 
președintele Nixon și principalii săi 
consilieri examinează în prezent un 
mesaj trimis de președintele R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, în legătură cu 
eforturile internaționale în vederea 
unei reglementări a crizei din 
Orientul Apropiat. S-a precizat că 
mesajul a sosit la Washington săp- 
tămîna trecută, cînd la Casa Albă 
se afla încă președintele Johnson, 
dar documentul era adresat guver
nului american, și nu fostului pre
ședinte personal. Purtătorul de cu
vînt al Departamentului de Stat a 
refuzat să comenteze conținutul 
mesajului, subliniind numai că nu 
a fost trimis un răspuns la Cairo 
de către fosta administrație John
son.

R.A.U. acceptă 
întâlnirea reprezentanților 
celor patru puteri 
în Consiliul de Securitate

TEL AVIV. — Vicepremierul is- 
raelian, Yigal Allon, a demisionat 
din numeroase comitete ministe
riale, în urma unor divergențe 
intervenite între el și primul mi
nistru, Levi Eshkol, într-o serie 
de probleme referitoare la asigu
rarea securității țării, relatează 
ziarul din Tel Aviv „Maariv". Se 
menționează că printre organis
mele din care Yigal Allon a re
fuzat să mai facă parte se numără 
comitetul afacerilor externe, comi
tetul pentru problemele economice 
ale regiunilor ocupate, precum și 
importantul comunicat de securi
tate.

Motivînd hotărîrea vicepre- 
mierului israelian, ziarul citat 
precizează că acesta „n-ar fi fost 
consultat în legătură cu adoptarea 
unor decizii-cheie în materie 
securitate a țării".

® Intervenții ale delegaților români

situației
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de

CAIRO. — Purtătorul de cuvînt 
oficial al guvernului egiptean, 
Hassan El Zayyat, a anunțat că 
R.A.U. și-a exprimat acordul în 
legătură cu propunerea guvernu
lui Franței de a se organiza o în- 
tîlnire a reprezentanților celor pa
tru puteri în Consiliul de Secu
ritate privind situația din Orien
tul Apropiat. El a adăugat că 
R.A.U. acceptă în prezent o re
glementare a problemelor din a- 
ceaștă regiune pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967. Totodată, Zayyat 
a arătat că R.A.U. sprijină efor
turile depuse de trimisul special 
al secretarului general al O.N.U., 
Gunnar Jarring, subliniind că ori
ce soluționare pe cale pașnică a 
situației din Orientul Apropiat 
trebuie să includă retragerea de 
pe teritoriile ocupate a trupelor 
israeliene.

Ordinea de zi 
la întilnirea propusa 
de guvernul francez

La Paris s-a desfășurat miercuri 
ședința săptămînală a Consiliului de 
Miniștri al Franței, la care ministrul 
de externe, Michel Debre, a prezen
tat o informare cu privire la stadiul 
negocierilor în legătură cu propu
nerea guvernului francez de a se 
organiza la New York o întîlnire a 
reprezentanților celor patru puteri 
în Consiliul de Securitate în proble
ma situației din Orientul Apropiat. 
Debre a menționat că Uniunea So
vietică a răspuns favorabil propu
nerii franceze. Tratativele sînt în 
curs cu S.U.A. și Marea Britanie. 
Totodată, el a precizat ordinea de zi 
a întîlnirii propuse de guvernul 
francez : examinarea stadiului actual 
al punerii în aplicare a rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967 ; studierea mijloacelor 
pentru aplicarea acestei rezoluții șl 
examinarea măsurilor care urmează 
să fie luate pentru evitarea unei 
agravări a situației în Orientul Apro
piat.

NEW YORK. — La New York 
continuă lucrările celei de-a 7-a se
siuni a Consiliului de administrație 
al Program,ului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). La 
punctul de pe ordinea de zi pri
vind participarea organizațiilor in
ternaționale din sistemul Națiunilor 
Unite la activitățile de asistență 
tehnică pe linia P.N.U.D. a luat 
cuvîntul reprezentantul țării noastre 
în Consiliu, Constantin Ene. Vor
bitorul a apreciat studiul pe care 
P.N.U.D. îl efectuează în prezent în 
acest domeniu ca fiind de natură 
să contribuie la valorificarea poten
țialului larg pe care îl posedă or
ganizațiile ' internaționale pentru 
sprijinirea și promovarea cooperării 
economice și tehnice internaționale, 
bazate pe respectarea principiilor 
suveranității, independentei naționa
le, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne.

★
GENEVA 22. — Corespondentul

Agerpres transmite : Luînd cuvîntul 
în cadrul Reuniunii experților guver
namentali pentru cooperarea științifi
că și tehnică, organizată de Comisia 
economică O.N.U. pentru Europa, 
șeful delegației române, acad. prof. 
Aurel Avramescu, a amintit că Ro
mânia, împreună cu alte țări, a propus 
o rezoluție care recomandă căutarea 
de căi și mijloace în vederea asigu
rării dezvoltării cooperării științifice 
și tehnice de perspectivă.

Avînd în vedere că în comisie co
operează guverne ale unor țări cu e- 
conomii diferite, a subliniat vorbito
rul, este evident că schimbul de infor
mații și de experiență asupra perspec
tivelor dezvoltării proceselor econo
mice, tehnice, industriale, ca și ale 
dezvoltării cercetărilor științifice 
poate determina ameliorarea metode
lor, selecționarea și aplicarea lor în 
condiții optime. Vorbitorul a propus 
apoi ca în prima fază să se proce
deze la un schimb de informații asu
pra metodelor aplicate și a rezulta
telor obținute cu privire la prevede
rea și planificarea pe termen lung a 
dezvoltării științifice și tehnice, ast
fel îneît — pe baza lor — să se poată 
face recomandările cele mai potrivite.

Delegatul român I. Dinu a preci
zat, la rîndul său, că România acordă 
o atenție deosebită dezvoltării coo
perării științifice și tehnice în cadrul 
O.N.U. și al instituțiilor sale specia
lizate. Comisia economică pentru Eu
ropa, a spus el, ar trebui să facili- 
tezo intensificarea schimburilor inter- 
guvemamentale asupra experienței a- 
cumulate în formularea politicii știin
țifice și tehnice ; vorbitorul a sugerat 
să se organizeze o reuniune interna
țională care să permită un schimb de 
experiență în acest domeniu.

din Tailanda
Actuala guerilă din regiunile 

septentrionale ale Tailandei de
monstrează că forțele armate gu
vernamentale nu au reușit să pună 
capăt acțiunii insurgenților — sub
liniază ziarul „Le Monde", într-un 
comentariu consacrat situației poli
tice din această țară. Relevînd că 
situația autorităților guvernamen
tale se deteriorează continuu, zia
rul explică recrudescența acțiuni
lor de protest ale populației prin 
mizeria maselor de țărani, care nu 
văd altă scăpare decit lupta arma
tă în condițiile cînd autoritățile in
terzic și reprimă orice activitate 
politică a maselor populare.

Terenurile cele mai fertile — de
clară postul de radio „Vocea po
porului tailandez" — sînt ocupate 
de bazele militare americane sau 
se află în mîinile oamenilor primu
lui ministru Thnom și ale proprie
tarilor funciari, „un pumn de ex
ploatatori a căror singură preocu
pare este să stoarcă cît mai mult 
sudoarea și sîngele țăranilor".

NURNBERG 22 (Agerpres). — 
„Podul aerian" dintre Kansas și 
Niirnberg, stabilit de aviația ame
ricană în vederea manevrelor mi
litare „Reforger one" din R.F. a 
Germaniei, a fost încheiat marți 
seara, anunță agenția France 
Presse. Cei aproximativ 5 000 de 
militari americani au fost transpor
tați imediat pe cîmpul de exercițiu 
de la Grafenwoehr, unde urmează 
să înceapă, la 29 ianuarie, marile 
manevre militare americane „Re
forger one", care vor dura șapte 
zile. Exercițiul, a cărui denumire 
semnifică „regruparea forțelor a- 
mericane în R.F. a Germaniei", își 
propune ca scop să demonstreze că 
unitățile americane puse la dispo
ziția N.A.T.O. și retrase din R. F. a 
Germaniei din considerente econo
mice pot fi redislocate rapid în 
Europa.

★
BERLIN 22. Luînd poziție împo

triva noii acțiuni a S.U.A., mane
vrele „Reforger one", purtătorul de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al Republicii Democrate 
Germane a denunțat „caracterul 
provocator pe care îl îmbracă a- 
cest exercițiu, destinat să exercite 
o presiune asupra R.D. Germane și 
a altor țări socialiste".
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PROMOVAREA PAGII LUME
Declarația ministrului de externe Kiichi Aîchî

Camera Deputățiilor și 
Senatul au desemnat pe 
noii reprezentanți ai Italiei 
în Parlamentul european 
și în Consiliul european. Este pentru 
prima dată cînd în acest organism sînt 
reprezentate și partidele de stînga 
italiene. Astfel, din cei 38 de dele
gați, 7 sînt comuniști, unul este 
membru al Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare, iar altul face 
parte din gruparea independentă de 
stînga. Pentru Consiliul european nu 
au fost aleși, însă, decît reprezentanți 
ai majorității de centru-stînga.

La Praga a fost semnată 
miercuri o convenție con
sulară între R. S. Ceho
slovacă și Franța, «»re va 
înlocui convenția încheiată între cele 
două țări în anul 1927. Noul docu
ment, care precizează împuternicirile 
și funcțiile consulare, va fi supus spre 
ratificare celor două guverne.

PRESA ENGLEZĂ 

DESPRE 
CONFERINȚA IN 

PATRU DE LA PARIS

Ziariștii români care în
treprind o vizită în Austria, 
în cadrul programului de schimburi 
culturale româno-austriece, la invitația 
Serviciului federal de presă austriac, 
au fost primiți de cancelarul Josef 
Klaus. Ei au avut apoi convorbiri cu 
dr. F. Karaschek, șeful Direcției rela-

TOKIO 22. — Corespondentul
Agerpres, FI. Țuiu, transmite: 
Ministrul de externe , al Japoniei, 
Kiichi Aichi, a declarat miercuri 
la riubul corespondenților străini 
din Tokio că Japonia „este ferm 
angajată în promovarea păcii în 
lume“, așa cum este înscris în 
mod solemn în Constituția sa. Ja
ponia, a subliniat el, nu va renun
ța la promovarea acestei politici.

Răspunzînd la întrebări privind 
politica guvernului în problema 
retrocedării Okinawei, Aichi a a- 
firmat că insulele administrate 
acum de S.U.A. vor trebui să fie 
retrocedate Japoniei împreună cu

bazele aflate pe ele. In rezolvarea 
acestei 
nistrul 
bui să 
importanța militară a Okinawei 
prin poziția ei strategică, atît pen
tru securitatea Japoniei, cît 
Extremului Orient.

Răspunzînd la o întrebare 
ritoare la relațiile Japoniei cu 
R. P. Chineză, Aichi a afirmat că 
guvernul său aplică în relațiile cu 
această țară principiul separării 
politicului de economic, între cele 
două țări existînd relații comer
ciale.

probleme, a menționat mi- 
de externe japonez, va tre
se țină totuși seama de

și a

refe-

Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, a sosit miercuri la Delhi într-o 
vizită oficială, la invitația primului mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi.

Cancelarul vest-german
KîeSinger s'a pronunțat pentru 
menținerea unei colaborări strînse în
tre R.F.G. și S.U.A., „ca o condiție 
esențială a unei bune cooperări între 
țările occidentale". Kiesinger a anun
țat că va aborda diferite probleme cu 
președintele Nixon, pe care îl va întîlni 
„foarte curînd". Totodată, cancelarul 
vest-german a reafirmat că guvernul 
său dorește să poarte negocieri cu 
Uniunea Sovietică.

Obiectivul principal al navei-spion americane
Pneblo" a c‘e a examhia, cu ajutorul instalațiilor electronice de la bord, 

sistemele radar de apărare a coastelor R.P.D. Coreene, a declarat marți fostul 
căpitan al echipajului acestui vas, Lloyd Bucher, în fața unei comisii americane 
de anchetă. După cum se știe, la 23 ianuarie 1968 vasul „Pueblo" a fost 
surprins în delict de spionaj de către forțele navale de coastă ale R.P.D. Co
reene și reținut. La 23 decembrie 1968, cei 84 de membri ai echipajului navei 
capturate au fost expulzați de către autoritățile R.P.D. Coreene.

ObiectivuI principul

Dezacorduri majore
nordice

Moscova

cosmonaut

intimpinat

Moscovita i-au primit ieri la 
prînz într-o atmosferă entuzias
tă, pe cei patru noi eroi ai 
Cosmosului: Vladimir Șatalov, 
Boris Volînov, Evghenii Hrunov 
și Alexei Eliseev. In ciuda ge
rului de minus 22 de grade, mii 
de oameni s-au adunat la aero
portul Vnukovo-2 și de-a lungul 
traseului care leagă aeroportul 
de Kremlin. Sărbătoriții au so
sit într-un .,11-18" escortat de 
șapte avioane de vînătoare. In 
fața aerogării au fost întîmpi- 
nați de L. Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., N. 
Podgornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., D. Poleanski, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. alți condu
cători ai P.C.U.S. și ai guvernu
lui sovietic, de colegii lor cos
monauti, de rude și prieteni, de 
reprezentanții corpului diploma
tic, de numeroși ziariști.

Cînd Șatalov, Volînov. Hru
nov și Eliseev au apărut în ca
pul scării avionului, mulțimea 
i-a întîmpinat cu urate. In rit
mul marșului cosmonauților, ei
■...... .. ....... . ..... .......... .... ... •• '■■■ « —
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Palatul Haga din împrejurimile 
Stockholmului a găzduit zilele trecute, 
o întrunire, de două zile, la nivelul 
primilor miniștri, a Consiliului nordic, 
din care fac parte, după cum se știe, 
Danemarca, Finlanda, Suedia, Nor
vegia. La prima vedere, s-ar părea 
că o întrunire de rutină i-a adunat pe 
oamenii de stat scandinavi în capi
tala Suediei. Dar astăzi, „colțul li
niștit al lumii", cum era denumită 
Scandinavia nu cu mult timp în ur
mă, este frămîntat de probleme care, 
din cînd în cînd, sînt proiectate la 
suprafață.

După cum s-a anunțat, pe agen
da reuniunii de la Stockholm au 
figurat în primul rînd chestiuni pri
vind extinderea colaborării economice 
dintre țările scandinave. După eșecul 
înregistrat pînă acum de cererile Da
nemarcei, Suediei și Norvegiei de a- 
derare la Piața comună, după ce re
prezentanți ai vieții publice din aceste 
țări au subliniat deosebit de clar peri
colele pe care o astfel de acțiune le 
implică pentru evoluția viitoare a ță
rilor lor (Jon Leirfall, deputat al par
tidului norvegian de centru releva, mai 
de mult, că „renunțarea la suverani
tate și plasarea economiei naționale, 
sub egida unor organisme suprana- 
ționale, așa cum cere tratatul constitu
tiv al C.E.E., este o servitute care 
trebuia ocolita')-, se pare că reuniunea 
de la Stockholm ar fi avut menirea 
să pregătească „o Piață comună a nor
dului". Ideea este mai veche : după 
înființarea Consiliului Nordic în 1953, 
un an mai tîrziu S-a hotărît instituirea 
unui comitet consultativ cu sediul la 
Oslo, a cărui sarcină era studierea 
premiselor pentru o astfel de uniune

economică scandinavă. Cu toate a- 
cestea, proiectata Piață comună nor
dică nu a putut fi realizată din cauza 
divergențelor, a intereselor deosebite 
pe care le aveau participanții, iar co
mitetul de la Oslo a rămas să-și des
fășoare lucrările într-un cvasi anoni
mat. Ideea, relansată de Danemarca, 
la o întrunire a Consiliului Nordic 
din aprilie 1968, a dus la recenta 
conferință de la Stockholm. Ce pro
pune Danemarca ? Iată, potrivit agen
țiilor de presă, conținutul dosarului de 
la Copenhaga : instituirea unei uniuni 
vamale a țărilor nordice, formarea 
unei Piețe comune pentru pro
dusele agricole, urmînd ca mai tîr- 
ziu aceasta să fie extinsă și la pro
dusele industriale și, în sfîrșit, adopta
rea unei politici comerciale comune 
a celor patru.

Cum era de așteptat, propunerile 
daneze au fost întîmpinate cu multă 
circumspecție din partea celorlalți trei 
parteneri. Deși la încheierea reuniunii 
de la Stockholm, premierul suedez Tage 

curs în spiritul înțelegerii, corespon
dentul agenției U.P.I. la Stockholm 
dezvăluia existența unor „dezacorduri 
majore" privitoare la „integrarea" 
nordică preconizată de Copenhaga.

Comentatorii de presă relevă că în 
cazul realizării uniunii vamale și a 
pieții comune agricole producția agri
colă ridicată a Danemarcei ar inunda 
celelalte țări scandinave care au o pro
ducție agricolă mai scăzută. Se arată, 
astfel, că Norvegia se teme, într-o a- 
semenea eventualitate, de soarta vii
toare a agriculturii sale, temeri de alt
fel împărtășite și de Suedia și Fin
landa.

Erlander, declara că lucrările au

In legătură cu acest plan, în capi
talele scandinave, oponenții aderării la 
Piața comună europeană subliniază că 
nu ar trebui înlocuit un rău (intrarea 
în CEE, cu toate consecințele care ar 
surveni pentru economiile țărilor în 
cauză), cu un altul — adică realizarea 
Pieții comune nordice — cu urmări 
de neprevăzut pentru viitorul acestor 
economii. Și într-un caz și în celălalt, 
consecințele ar fi aceleași: amenința
rea gravă care ar plana asupra eco
nomiilor țărănești din unele țări ale 
Scandinaviei.

Se pare însă, transmitea același co
respondent al U.P.I., că Danemarca 
va depune în continuare eforturi în 
vederea realizării unei piețe comune 
agrare, sperînd că în cele din urmă 
va reuși să treacă peste opoziția expri
mată de ceilalți trei parteneri. Exami
narea acestor probleme va continua 
la 1 februarie, cînd primii miniștri ur
mează să se întrunească din nou, de 
data aceasta în prezența membrilor 
prezidiului Consiliului Nordic și ai 
Comitetului Economic al acestui or
ganism.

Dar, indiferent de rezultatul vii
toarelor reuniuni, o alternativă reală 
la aceste planuri a fost indicată de 
mai multe ori, de oameni de stat cu 
răspundere și de numeroși economiști 
din țările nordice : înlăturarea barie
relor impuse de grupările economice 
închise, necesitatea unor schimburi co
merciale largi fără discriminări, cu 
toate țările, promovarea unor legături 
economice multilaterale bazate pe a- 
vantajul reciproc, pe respectarea su
veranității și independenței fiecărei 
țări în parte.

Șerban BERINDEI

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA s București Piața „Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20.

In „Anuarul statisticilor mun
cii" — editat de Biroul Inter
național al Muncii—se estimea
ză că în ultimele cinci decenii 
populația globului s-a dublat. 
Dacă numărul locuitorilor glo
bului era de 1 860 000 000 în 1920, 
el a atins 3 355 000 000 în 1966. 
Peste jumătate din această creș
tere a fost înregistrată în țările 
Asiei, unde trăiește 55 la sută 
din populația mondială. Anuarul 
arată că în anul 2000 populația 
globului urmează să depășească 
6 miliarde oameni.

In prezent, se precizează în 
anuar, mai mult de jumătate 
din populația activă a globului 
— 1,3 miliarde persoane — lu
crează în agricultură.

LONDRA 22. — Coresponden
tul Agerpres, L. Rodescu, trans
mite : Ziarele londoneze califică 
declarațiile făcute de delegațiile 
participante la Conferința de la 
Paris cu privire la Vietnam drept 
„dătătoare de speranță" („Daily 
Telegraph"). După părerea zia
rului „Times", este îmbucurător 
că cele patru delegații vor abor
da în sfîrșit problemele de fond 
ale conflictului din Vietnam. 
Subliniind importanța ' realizării 
acordului cu privire la începerea 
tratativelor, ziarul se referă, de 
asemenea, la perspectiva unei 
reglementări politice pe cale 
pașnică, arătînd că încetarea 
războiului din Vietnam va fi 
evenimentul de pe urma căruia 
întreaga lume va avea de cîști- 
gat. Examinarea aspectelor de 
fond va fi, după părerea ziarului, 
destul de dificilă ținînd seama de 
faptul că pozițiile participanților 
se află deocamdată diametral 
opuse. Un element încurajatei 
este, însă, însuși caracterul cva- 
dripartit al conferinței, asupra 
căruia a insistat pe bună drep
tate R. D. Vietnam.

țiilor culturale cu străinătatea din Mi
nisterul Învățămîntului, cu F. Meznik, 
șeful Serviciului federal 
cu conducerea Uniunii 
Austriece.

Lucrările celei de-a 5-a 
plenare naționale a Uniunii 
Tinerilor Comuniști din Cuba 
au luat sfîrșit în orașul Camaguey. 
Participanții la plenară, desfășurată în
tre 18 și 21 ianuarie, au trecut în re
vistă activitatea desfășurată în anul 
1968 și au examinat planul de muncă 
pe anul 1969. Sarcina principală a 
tineretului comunist din Cuba, se sub
liniază în hotărîrea adoptată de ple
nară, este acordarea unui sprijin activ 
partidului în dezvoltarea mai departe 
a agriculturii, industriei, construcțiilor, 
precum și pregătirea recoltării trestiei 
de zahăr.

Irlanda a sărbătorit a 
50-a aniversare a procla
mării republicii, în urma ras- 
coalei irlandeze împotriva dominației 
britanice. Cu acest prilej a avut loc 
o ședință comună extraordinară a ce
lor două corpuri legislative ale par
lamentului, la care au participat pre
ședintele Eamon de Valera și membrii 
gtivernului.

de presă, și 
Sindicatelor

Secretarul de stat francez pentru informații a adus 
Ia cunoștința ziariștilor următoarea declarație a președin
telui de Gaulle • ”^n îndeplinirea sarcinii naționale ce îmi revine, am fost 
reales de către poporul francez la 19 decembrie 1965 ca președinte al repu
blicii pentru șapte ani. Am datoria și intenția de a îndeplini acest mandat pînă 
la expirarea lui". Pe de altă parte fostul prim-ministru al Franței, Georges 
Pompidou, a făcut marți precizări în legătură cu felul cum au fost 
interpretate declarațiile sale privind eventuala sa candidatură pentru funcția de 
președinte al Republicii Franceze. Pompidou a declarat: „Am fost surprins de 
ceea ce am citit în presă. în realitate, în discuție era vorba de «eventuale ale
geri». Am spus textual: „în ziua de azi gîndesc că e probabil că voi fi candidat". 1

, au pășit apoi pe covorul roșu al
► gloriei, devenit de-acum tradi-
► țional la toate primirile de acest
► fel. Cei doi comandanți ai na- 
* velor „Soiuz-4" și „Soiuz-V. au 
k raportat conducătorila de 
, partid și de stat despre iepli- 
k nirea misiunii ce le-a fost în-
► credințată. După-amiază a avut
► loc la Palatul Congreselor din
► Kremlin un miting al reprezen- 
, fanților oamenilor muncii din 
, Moscova consacrat primirii ce-
► lor patru cosmonauti. Mitingul a
► fost deschis de V. Grișin, prim- 
’ secretar al Comitetului orășe-

nesc Moscova al P.C.U.S., după 
care au luat cuvîntul Vladimir 

, Șatalov, Boris Volînov, Evghe-
► nii Hrunov și Alexei Eliseev,
► care au reamintit principalele
► momente ale zborului.
k La tribună a urcat apoi Leo-
► nid Brejnev, secretar general al 
i- C.C. ăl P.C.U.S. In cuvîntarea sa, 
t el a. subliniat importanța recen-
► telor experimente cosmica, prin 
k care s-au pus bazele cregtV'u- 
, nor mari stații orbitale șt( ițj- 
, fice. An fost create, de ~ase-
► menea, posibilități pentru sal-
► varea cosmonauților în cazul în 
’ care s-ar produce o avarie în 
, timpul zborurilor pe o orbită 
, circumterestră sau în raidurile
► îndelungate în spațiul interpla-
► netar. Vorbitorul a subliniat că 
k „și recentul zbor remarcabil al 
’ cosmonauților americani în ju- 
( rul Lunii, și startul în cele 
, mai bune condiții spre un o- 
, biectiv îndepărtat al stațiilor
► interplanetare automate sovie

tice „Venus—5“ și Venus—6“,
și zborul încununat de succes 
al navelor „Soiuz—4“ și „So- 
iuz—5" reprezintă noi și im
portanți pași ai omenirii pe ca
lea cuceririi lumii misterioase 
a Cosmosului".

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a exprimat „recunoș
tința sinceră Comitetelor Cen
trale ale partidelor comuniste 
și muncitorești, guvernelor țări
lor socialiste frățești, conducă
torilor altor state, oamenilor de 
știință, organizațiilor obștești și 
activiștilor din multe țări care 
au trimis în aceste zile felici
tările lor în legătură cu noua 
victorie a. oamenilor sovietici 
în Cosmos".

Nikolai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem, a 
înmînat apoi cosmonauților „Or
dinul Lenin" si „Steaua de Aur" 
de eroi ai Uniunii Sovietice. Tot 
ieri după-amiază. Comitetul Cen
tral al P.C.U.S., Prezidiul So
vietului Suprem și guvernul so
vietic au oferit în cinstea ce
lor patru noi cosmonauti și a 
constructorilor, inginerilor și 
muncitorilor care au creat na
vele „Soiuz—4“ și „Soiuz—5", o 
recepție la Palatul Congreselor 
din Kremlin. ■

(Urmare din pag, I)

de dezvoltare, mai ales 
în ceea ce privește pro
dusele supuse concu
rentei produselor sinte
tice, fără a reuși însă 
să desprindă soluțiile 
cele mai eficiente. 
Consiliul va discuta 
unele proiecte pripind 
politica prețurilor, ac
cesul pe piețe, scurge
rea excedentelor si re
zervelor strategice — 
probleme esențiale că
rora va trebui să le dea 
un răspuns valabil.’ ast
fel incit al doilea de
ceniu pentru dezvoltare 
să poată demara în 
condiții mai fericite de- 
cît cel încheiat.

Consiliul va avea de 
examinat două docu
mente importante : ra
portul Comitetului spe
cial al preferințelor și 
raportul Comisiei pen
tru articolele manufac
turate. Problema esen
țială ridicată de cel din 
urmă este aceea a 
practicilor comerciale 
restrictive. Alte două 
proiecte de rezoluție 
supuse conferinței de la 
New Delhi și care vor

Eforturi pentru definirea unei 
noi „strategii a dezvoltării44• •

veni în dezbaterea Con
siliului recomandă re
ducerea obstacolelor 
tarifare și netarifare, 
ca și crearea unui sis
tem de preferințe de 
natură a favoriza 
schimburile comerciale 
ale țărilor in curs de 
dezvoltare.

Nu mai puțin Impor
tante sînt influentele 
pe care le exercită a- 
supra comerțului ac
tualul sistem monetar 
internațional. Secreta
rul General al UNCTAD 
propune crearea unui 
grup de experți însăr
cinat cu evaluarea in
cidențelor presiunilor 
monetare asupra schim
burilor comerciale și 
formularea de recoman
dări care să tină sea
ma de necesitățile ță
rilor în curs de dez-

voltare în materie de 
comerț și ajutor. In a- 
tenția sesiunii se află 
și problema formării de 
cadre tehnice, speciali
zate în promovarea ex
porturilor. După cum a 
subliniat noul președin
te al consiliului. prof. 
K. B. Asantă, strategia 
dezvoltării este direct 
dependentă de schim
barea structurilor exis
tente. care sînt bazate 
pe principii 
perimate și 
un obstacol 
dezvoltării.

Datele statistice ates
tă că dezideratul acce
lerării dezvoltării eco
nomice a țărilor așa- 
zisei lumi a treia nu s-a 
putut înfăptui, ba chiar 
— în ciuda anumitor 
pași înainte făcuți de 
unele din aceste țări —

economice 
constituie 
în calea

se constată un raport 
mai nefavorabil în com
parație cu stările de 
lucruri din trecut. Dacă 
în 1953 țărilor slab dez
voltate le reveneau 11,2 
la sută din producția 
industrială a statelor 
capitaliste, în 1967 acest 
procentaj s-a redus la 
9,5 la sută. A scăzut, de 
asemenea, în ultimii 
15 ani și ponderea în 
producția agricolă — de 
la 60 la sută la 42,5 la 
sută. In consecință în 
loc să crească, s-a mic
șorat cota parte a ță
rilor în curs de dezvol
tare la comerțul mon
dial. La aceasta s-a a- 
dăugat deteriorarea se
rioasă a raportului de 
schimb între materiile 
prime exportate și 
mărfurile industriale 
importate, expresie a

unei flagrante inechi
tăți în schimburile co
merciale.

Cum pot fi depășite 
— își pun pe bună drep
tate întrebarea specia
liștii în problemele dez
voltării — structurile 
înapoiate moștenite din 
perioada colonialismu
lui, atîta vreme cît, pe 
lingă acțiunea nefastă 
a „foarfecii prețurilor", 
statele avansate ale lu
mii capitaliste, departe 
de a înlesni desfășura
rea schimburilor econo
mice ale țărilor slab 
dezvoltate, ridică tot 
felul de obstacole arti
ficiale în calea exportu
rilor acestora din ur
mă ? Atîta vreme cît 
monopolurile imperia
liste nor continua. în 
fel și chip, să frîneze 
sau să înăbușe dezvol
tarea unei industrii na
ționale în aceste țări ? 
Cît despre „ajutorul" 
financiar acordat de 
statele occidentale s-a 
adeverit că, de cele mai 
multe ori, acesta consti
tuie un instrument pen
tru exercitarea de noi 
presiuni, pentru fixarea

de condiții înrobitoare, 
economice și politice.

Tocmai de aceea una 
din revendicările fun
damentale ale țărilor în 
curs de dezvoltare și 
una din problemele 
permanent dezbătute la 
UNCTAD este intensi
ficarea largă a relații
lor 
le, 
lor 
lea

comerciale mondia- 
eliminarea practici- 
restrictive din ca- 
acestor relații, așe

zarea relațiilor econo
mice 
■piile 
jului 
rea 
discriminatorii 
fectează 
și suveranitatea ță
rilor în curs de 
dezvoltare. statornici
rea unui comerț echi
tabil care să permită 
statelor lumii a treia ca 
pe baza veniturilor ob
ținute să-și poată crea, 
prin eforturi proprii, o 
economie viabilă, iată 
problemele care stau în 
fața țărilor în curs de 
dezvoltare și asupra 
cărora își vor concen
tra atenția și partici
panta la actuala sesiune 
a Consiliului UNCTAD.

externe pe princi- 
echității și avanta- 
reciproc. înlătura- 
oricăror practici 

cara a- 
independenta 

suveranitatea 
în
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