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de dezvoltare a economiei naționale
România pe anul 1968

în anul 1968 — cel de-al treilea an al cinci
nalului — oamenii muncii, înfăptuind cu entu
ziasm programul stabilit de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Român și hotă- 
rîrile Conferinței Naționale, au obținut noi și 
importante realizări pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste în patria noastră.

în toate domeniile vieții economice șl so
ciale au fost înregistrate realizări de seamă. 
Sarcinile planului cincinal pentru perioada 
1966—1968 s-au înfăptuit cu succes. Au con
tinuat în ritm susținut industrializarea socia
listă, modernizarea agriculturii, precum și 
dezvoltarea științei, culturii și artei.

A sporit venitul național și pe această bază . 
statul a investit însemnate fonduri pentru 
dezvoltarea economiei, construcția de locuințe 
și satisfacerea nevoilor populației. A crescut 
bunăstarea oamenilor muncii, ceea ce s-a 
oglindit în creșterea veniturilor bănești, a 
desfacerilor de mărfuri și a consumurilor 
populației, în numărul de case noi date în 
folosință, în dezvoltarea rețelei comerciale și 
de servicii, în perfecționarea învățămîntului 
și lărgirea asistenței sanitare.

Tabloul dezvoltării de ansamblu al econo
miei naționale în anul 1968 este caracterizat 
de următoarele date :

Anul 1968 în •/» 
față de:

Anul 1968 In ’/»
față de :

1965 1967

Produsul social 130,2 107,5
Venitul național 126,2 107,0
Producția globală industrială 141,8 111,6
Producția globală agricolă 112,2 96.4
Volumul investițiilor din fondurile centralizate ale statului 144,4 111,1
Producția de construcții-montaj 153,9 113,2
Volumul comerțului exterior 139,8 103,5
Numărul salariaților 111,0 102,1
Productivitatea muncii In industrie 126,6 106,8
Vinzările de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist 128,8 108,8
Veniturile bănești ale populației 131,1 108,0

— veniturile bănești ale familiilor de salariați 133,3 108,0
t—- veniturile bănești ale familiilor de țărani
Cheltuielile pentru acțiuni social-culturale de la bugetul de

125,2 107.9
stat 137,3 111.0

Au fost date în exploatare peste 560 noi 
capacități de producție și obiective importante, 
precum și alte investiții care sporesc poten
țialul productiv în toate ramurile economiei, 
lărgesc baza materială a activităților social- 
culturale și de servicii pentru populație.

In anul 1968 a continuat acțiunea de orga
nizare rațională a producției și a muncii, care 
a creat condiții pentru folosirea mai bună a 
mijloacelor materiale și a forței de muncă, 
ridicarea nivelului tehnic al producției și 
creșterea eficienței economice.,
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Planul producției globale — inclusiv supli
mentările de plan din cursul anului — a 
fost îndeplinit în proporție de 100,4 la sută, 
obținîndu-se astfel un plus de producție de 
peste un miliard lei.
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Fabrica de mașini-unelte și agregale-Bucureșfi — modernă creație 
a industriei socialiste — lucrează în prezent la asimilarea celei de-a 
cincea familii de produse : mașina de rectificat. Anul acesta vor ieși pe 
poarta uzinei bucureștene peste 400 de mașini-unelte pentru așchierea 

metalelor. în fotografie : uriașul strung carusel-2500
(Foto : Gh. Vlnțilă)
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La principalele ministere, organizații eco
nomice centrale și unitățile industriale ale 
consiliilor populare, planul producției globale 
industriale a fost îndeplinit astfel :

Aparate de radio mii buc. 388,2 100,8 120,1 105,7
Frigidere bucăți 148330 101,6 118,5 97,2
Carne tone 429098 99,5 139,5 107,5
Preparate și conserve din carne tone 105214 104,2 144,8 111,0
Bere mii hl 3511 .100,3 131,7 106,0
Lapte de consum (inclusiv lapte 

praf) mii hl 3879 100,9 143.3 109,1
Brînzeturî tone 58863 95,1 110,9 110.9
Unt tone 28572 87,1 131,3 94,8
Zahăr tone 383654 74,5 95,5

155,7
86,1

Ulei comestibil tone 267840 103,0 104.6

S-au realizat peste plan importante cantități capacitate de 450 000 mp plăci faianți
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Unitățile cooperației meșteșugărești au în
deplinit planul producției marfă și al prestă
rilor de servicii în proporție de 104,8 la sută. 
Planul producției marfă și prestărilor de 
servicii al unităților cooperației de consum s-a 
realizat în proporție de 104,6 la sută.

Producția globală industrială obținută în 
anul 1968 depășește pe cea realizată 
treaga perioadă a primului cincinal 
1955).

Față de anul 1967 producția globală 
trială a crescut în anul 1968 cu 11,6 la sută, 
ceea ce corespunde unui spor de producție 
în valoare de 24,9 miliarde lei.

în primii trei ani ai cincinalului, produc-

în în- 
(1951—

indus-

ția globală industrială a crescut cu 41,8 la sută, 
intr-un ritm mediu anual de 12,3 la sută, față 
de 10,7 la sută prevăzut prin planul cincinal 
pentru această perioadă. în același interval de 
timp producția mijloacelor de producție a 
crescut în medie anual cu 13,5 la sută, depă
șind astfel prevederile de 11,0 la sută ; pro
ducția bunurilor de consum a înregistrat un 
ritm mediu anual de creștere de 10,3 la sută, 
față de 10,1 Ia sută cît s-a stabilit în planul 
cincinal.

Pe ramuri ale industriei, producția globală 
în anul 1968 — comparativ cu anii 1965 și 1967 
— a crescut astfel:

•>

Anul 1968 în ’/• 
față de :

1965 1967

Energie electrică și termică
Combustibil
Metalurgia feroasă (inclusiv extracția minereurilor feroase)
Metalurgia neferoasă (inclusiv extracția minereurilor nefe

roase)
Construcții de mașini și prelucrarea metalelor
Chimie, celuloză și hîrtie
Materiale de construcții
Exploatarea și prelucrarea lemnului
Industria ușoară
Industria alimentară

171.8
118,1
146,6

114,2
106,4
115,7

153.7
156,1
174.5
141.8
119.5
139.7
125.7

112.3
116.7
116,9
118.3
106.6
108.7
105,2

Cele mai înalte ritmuri au fost realizate de 
ramurile industriale care asigură valorifica
rea superioară a materiilor prime și exercită 
o funcție esențială în ridicarea nivelului teh
nic al economiei — energia electrică și ter
mică, metalurgia, construcția de mașini și 
chimia — ale căror sarcini stabilite prin plă
nui cincinal pentru perioada 1966—1968 au

icide materii prime și materiale, mașini și uti
laje, bunuri de consum, ceea ce a asigurat 
satisfacerea mai largă a nevoilor economiei 
naționale și ale populației.

La unele produse ale industriei chimice și 
metalurgice prevederile nu au fost îndeplinite 
datorită în principal neintrării în funcțiune Ia 
termenul planificat a unor capacități de pro
ducție și a neatingerii parametrilor tehnico- 
economici proiectați. Nerealizarea sarcinilor 
la unele produse alimentare s-a datorat în 
principal efectelor secetei din prima jumă
tate a anului 1968.

în anul 1968 a crescut potențialul indus
trial al țării prin intrarea în funcțiune a 
circa 200 capacități și obiective de producție 
importante.

în industria energiei electrice au fost ra
cordate la sistemul energetic național grupuri 
electrogene cu o putere instalată de peste 
460 000 kW, peste 960 km linii electrice ae
riene de 220 și 110 kV.

în industria petrolului au fost puse în 
funcțiune noi instalații pentru fabricarea ule
iurilor minerale cu o producție anuală de 
40 000 tone.

în industria metalurgiei feroase, la Combi
natul siderurgic Galați s-au dat în funcțiune : 
fabrica de aglomerare a minereurilor, un fur
nal de 1 700 mc, oțelăria cu convertizoare cu 
oxigen, laminorul Slebing de 2 500 000 tone 
laminate. De asemenea, au fost date în ex
ploatare laminorul Bluming de 3 000 000 tone 
oțel lingou la Combinatul siderurgic Hune
doara, laminorul de țevi de la uzina „Repu
blica", trăgătoria de oțel de la uzina Cîmpia 
Turzii, fabrica de electrozi de sudură, precum 
și o instalație de sîrmă trasă la Uzina din 
Buzău.

în industria construcțiilor de mașini au 
intrat în funcțiune noi capacități de produc
ție la Fabrica de elemente de automatizare- 
București; au fost date în exploatare secția 
de tratamente termice la Uzina „Tractorul" 
Brașov și o hală cu o capacitate anuală de 
250 000 motoare electrice asincrone la Fabrica 
de motoare electrice din Pitești.

în industria chimică s-au dat în exploa
tare o instalație de 60 000 tone sodă caustică 
electrolitică la Combinatul chimic Rîmnicu 
Vîlcea ; o secție cu o capacitate de 66 000 
tone hîrtie la Combinatul de celuloză și hîr
tie Suceava.

în industria materialelor de construcții 
s-au dat în exploatare : cea de-a șasea linie 
de ciment de 320 000 tone la Fabrica de ci
ment Bîrsești-Tîrgu Jiu ; fabrica de tuburi 
din gresie ceramică și secția de plăci de fa
ianță și gresie ceramică de pardoseli cu o

300 000 mp plăci gresie fină, 500 000 mp pl 
gresie roșie la întreprinderea de produse 
din ceramică fină pentru construcții Biicu- 
rești-Militari.

în industria prelucrării lemnului s-au dat 
în exploatare Fabrica de tapițerie Mizfl, o 
secție cu o capacitate anuală de 6,4 milioane 
mp furnire la Fabrica de mobilă și furnire 
Constanța.

în industria ușoară au fost puse în func
țiune Fabrica de tricotaje din lînă Bucu
rești, Țesătoria de mătase „Victoria“-Iași, 
Filatura pentru fire din fibre chimice ' și 
bumbac Oltenița ; prin reutilări și moderni
zări s-a dezvoltat capacitatea de producție 
la întreprinderea textilă Pitești cu 10 000 000 
mp țesături de bumbac ; la întreprinderea 
„Independența“-Craiova cu 1 270 000 mp țesă
turi bumbac ; la întreprinderea „România 
Muncitoare“-CIuj cu 250 000 mp țesături de 
mătase ; la Uzina textilă Cisnădie cu 500 000 
mp covoare plușate.

în industria alimentară au început să 
producă Fabrica de zahăr Buzău, Fabrica de 
conserve de legume și fructe Fetești, Com
plexul de morărit și panificație Iași, Fabrica 
de paste făinoase și biscuiți Iași.

în cursul anului 1968 au fost obținute noi 
rezultate pozitive în ridicarea nivelului teh
nic al producției prin dotarea cu utilaje de 
înaltă tehnicitate a unităților industriale date 
în funcțiune. A sporit gradul de automati
zare a producției de oțel, de laminate, de 
produse chimice, de țesături. în industria 
chimică s-a obținut în instalații cu princi
palele operații automatizate, circa 60 la sută 
din producția de acid sulfuric și aproane în
treaga producție de amoniac și de azotat de 
amoniu. în industria textilă numărul de răz
boaie automate și semiautomate a sporit față 
de cel existent la sfîrșitul anului 1967 cu 21 
la sută în țesătoriile de bumbac, cu 12 la sută 
in țesătoriile de lînă și cu 46 la sută în țe- 
sătoriile de mătase.

Pentru optimizarea proceselor tehnologice, 
programarea fabricației și conducerea pro
cesului de producție, în anul 1968 s-a con
tinuat dotarea cu calculatoare electronice a 
unor întreprinderi, cum sînt: combinatele 
siderurgice de la Hunedoara și de la Galați, 
Uzina „Tractorul“-Brașov, centralele termo
electrice Luduș și Craiova. Au mai fost do
tate cu calculatoare electronice Dispecerul 
sistemului energetic național, Institutul de 

i proiectări chimice București, Universitatea 
București, Centrul de perfecționare a pregă
tirii cadrelor din întreprinderi.

Este binecunoscut că un important 
obiectiv al actualului plan cincinal 
îl constituie crearea unor condiții tot 
mai bune pentru introducerea în 
circuitul economic a noi materii pri
me, valorificarea superioară, eficien
tă, a resurselor țării. Directivele 
Congresului al IX-lea al partidului 
au prevăzut dezvoltarea în con
tinuare a activității geologice, că
reia i s-au alocat în perioada 1966— 
1970 investiții în valoare de peste 16 
miliarde lei. Pentru a aprecia cit 
de mare este acest efort financiar al 
statului este suficient să arătăm că 
fondurile destinate lucrărilor geolo
gice în acest cincinal se ridică la a- 
proape două' treimi din totalul celor 
cheltuite pentru geologie in cei 15 
ani anteriori.

în calitate de organ coordonator al 
întregii activități de cercetare geolo
gică din țara noastră. Comitetul de 
Stat al Geologiei a depus mari efor
turi, în cei trei ani care au trecut 
din cincinal, pentru utilizarea efi
cientă a investițiilor acordate cerce
tării geologice, pentru obținerea unor 
rezultate superioare în identificarea 
și punerea în valoare a resurselor 
naturale ale țării. Comitetul nostru 
a căutat să canalizeze forțele specia
liștilor ce lucrează în acest domeniu 
in diferite ramuri ale industriei spre 
explorarea obiectivelor de primă im
portanță și cu cele mai mari șanse 
de reușită, pentru a se putea aduce 
în patrimoniul economiei naționale 
noi și importante zăcăminte de hidro-

carburi, cărbuni, minereuri de fier, 
cupru, plumb și zinc, metale rare, 
bauxită și felurite alte minerale ne
metalifere. De asemenea, s-a urmărit 
îmbunătățirea controlului geologic- 
minier, în vederea realizării unei ex
ploatări cît mai raționale a resur
selor subsolului țării și s-a realizat 
o mai bună evidență a fondului geo
logic, a bazei de materii prime mi
nerale de care dispune țara noastră.

Colectivele de specialiști din insti
tutele noastre de cercetare și între
prinderile de prospectare și explo
rare au desfășurat o rodnică activi
tate de cercetare științifică funda
mentală și aplicativă, ale cărei re
zultate sînt consemnate în felurita 
hărți geologice, în sinteze și mono
grafii, în studii de preparare și în 
realizarea de noi metode de cerce
tare geologică și chiar de noi apara
te de prospectare. A fost terminată 
harta geologică 1 : 200 000 a țării, 
prezentată în cadrul Congresului 
internațional geologic ce s-a ținut 
anul trecut la Praga. Se elaborează 
în continuare atlasul geologic al 
României la scara 1 : 1 000 000 și cel 
litofacial la 1 : 2 000 000. De aseme
nea, menționăm hărțile hidrogeo- 
logice, hărțile genetice ale minera
lelor utile, hărțile de soluri. Anul 
trecut s-a definitivat harta soluri
lor afectate de salinizare din Ro
mânia, foarte utilă dezvoltării agri
culturii socialiste.

^Continuare în pag. a V-a)

T elegramă
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

Vă mulțumesc sincer pentru felicitările cordiale pe care mi le-ațl 
transmis cu prilejul numirii mele în funcția de președinte al guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că prietenia tradițională 
dintre popoarele ambel-rs noastre țări se va dezvolta permanent spre 
binele popoarelor noastre, el întăririi unității țărilor socialiste și al păcii 
în întreaga lume.

unînregistratdepășite; afost îndeplinite
ritm înalt de dezvoltare și industria ușoară 
care, în aceeași perioadă, a crescut în medie 
anual cu 11,8 la sută, față de 9,2 Ia sută, cît 
prevede planul cincinal.

Producția principalelor produse industriale 
în anul 1968, în comparație cu planul și cu 
realizările din 1965 și 1967, se prezintă astfel:

Și

(Continuare în pag. a IH-a)

OLDRICH CERNIK 
Președintele guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovac*
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In IntImpinarea
ALEGERILOR

PE_NȚR_U

AMJ?£4 ADUNARE NAȚIONALĂ

Șl CONSILIILE POPULARE

Edilii satului
Agendă

electorală

Este fructificat integral 
potențialul de gîndire și acțiune 

al adunării generale?

FAPTUL
DIVERS
Cu mîța-n

Omul sfințește lo
cul. Străvechea zi
cală transmisă din ge
nerație în generație 
își păstrează și azi 
actualitatea.

E suficient să po
posești cîteva zile prin 
ținutul Vrancei, să 
străbați de la un ca
păt la altul satele și 
comunele de pe aceste 
meleaguri și vei desco
peri cu ușurință plu
sul de frumusețe a- 
dăugat de mina omu
lui pitorescului na
tural. Fiecare așe
zare îmbracă astăzi 
o mantie nouă, croită 
din dorința de confort 
șl civilizație a celor 
ce o populează.

...Primul popas — In 
'comuna Cîmplneanca. 
De-abia se luminase 
de ziuă și forfota pu
sese deja stăpînire pe 
ulițe. Vîrstnici și ti
neri, bărbați și femei, 
cu toții se îndreptau 
spre sediul brigăzii nr. 
1 a cooperativei agri
cole de producție. Ur
ma să aibă loc aduna
rea de depunere a 
candidaturii în cir
cumscripția electorală 
nr. 46 pentru consiliul 
popular comunal. Sala 
mare, spațioasă, era 
gătită ca de sărbătoa
re. De la prezidiul a- 
dunării, reprezentan
tul Frontului Unității 
Socialiste face propu
nerea de candidat. 
Mulțimea o aprobă.

— Sînt întru totul 
de acord — își începu 
cuvîntul său coopera
torul Gheorghe Andrei 
— ca tovarășul Nicu- 
șor Dumbravă, preșe
dintele comitetului 
executiv al consiliului 
popular comunal, să-și 
depună candidatura în 
circumscripția noastră. 
Cînd spun aceasta mă 
gîndesc nu numai la 
calitățile sale de co
munist cinstit, harnic, 
gospodar, întreprinză
tor, dar și la rezulta
tele pe care le-a ob
ținut comuna în cei 
patru ani de la pre
cedentele alegeri, mare 
parte din ele rod al 
participării sale active 
ca om învestit cu con
ducerea treburilor ob
ștești.

Intr-adevăr, așa cum 
m-am putut' convinge 
la fața locului, cei 
patru ani au însemnat 
o perioadă fertilă, de 
profunde transformări 
edilitar - gospodărești.

înalta tensiune ajunsă 
undeva pe la mijlocul 
Cîmpinencii a fost îm
pinsă în cele mai în
depărtate sate. Azi în
treaga comună este e- 
lectrificată. Rețelei de 
învățămînt i s-a adău
gat o nouă școală de 
mecanizatori agricoli, 
cu cămin și cantină 
proprii. De acești ani 
se leagă și alte eveni
mente semnificative 
pentru viața celor de 
aici : introducerea li
niei de transport în 
comun ce face legă
tura cu capitala ju-

ÎNSEMNÂRI

DIN JUDEȚUL 
VRANCEA

dețului, construirea u- 
nui complex de de
servire cu croitorie, 
cizmărie, frizerie, o 
grădiniță de copii cu 
două săli de clasă, 
dormitor, spălătorie, a- 
pariția primului bloc 
de locuințe etc. Si 
oricît aș vrea' să oco
lesc cifrele mă simt 
nevoit să apelez la ele. 
lată-le : 60 de hectare 
ferite de inundații prin 
canalizarea rîului Pie
troasa ; 300 m amena
jări de trotuare ; 7 km 
de rețea de apă (azi 3 
din 4 săteni beau apă 
de la cișmea, iar o 
bună parte din ei au 
instalație de apă în 
casă, la bucătărie, la 
baie) ; 4 parcuri ame
najate prin plantarea 
a sute de pomi șl 
arbuști ornamentali ; 
o nouă școală de 8 ani 
cu laborator și biblio
tecă, unde învață peste 
250 de elevi. Și toate 
acestea prin muncă 
patriotică și contribu
ție voluntară băneas
că.

— Nu ne-a fost ușor 
— ne mărturisește pri
marul comunei. Am 
avut și unele greutăți, 
de ce să n-o spunem. 
Dar pînă la urmă am 
reușit. Aceasta pen
tru că, în tot ceea ce 
am întreprins, am 
simțit sprijinul depu- 
taților, al comuniști
lor. al intelectualilor

comunei, al sătenilor 
fruntași, care, prin 
exemplu personal, 
prin munca de lămu
rire dusă cu fiecare 
cetățean în parte, au 
asigurat mobilizarea 
forțelor pentru reali
zarea obiectivelor pro
puse.

...Păstrînd încă în 
minte imaginea așe
zării de pe malurile 
Milcovului, continuăm 
drumul spre alte col
țuri ale județului. Ur
mătorul popas : comu
na Sihlea. Și aici cifre
le vorbesc singure : 
8 410 metri pătrați a- 
menajări de trotuare, 
60 fîntîni construite și 
reparate. 21 podețe, 
3 670 arbori, arbuști și 
pomi plantați, 3 ha de 
amenajări și extinderi 
de spații și zone verzi 
etc. Valoarea totală a 
acestor lucrări depă
șește suma de 1 200 000 
lei. Și toate într-un 
singur an — prin mun
că patriotică.

— Nu divulg nici un 
secret — ne spunea 
tovarășul Ion C. Petre, 
secretarul organizației 
P.C.R. din comună — 
dacă afirm că cheia a- 
cestor înfăptuiri con
stă în contactul viu 
cu masele, în consul
tarea lor permanentă 
asupra a tot ceea 
ce am întreprins. Ori 
de cîte ori se ivea o 
propunere din partea 
sătenilor ne întîlneam 
cu toții și ne sfătuiam : 
este sau nu oportună 
acțiunea 7 Ce forțe 
există pentru tradu
cerea ei în fapt 7 Care 
ar putea fi contribu
ția fiecăruia 7 Se luau 
apoi angajamente, se 
trasau sarcini. Cu cît 
reușeam să antrenăm 
un număr mai mare 
de oameni, cu atît mai 
mult aveam garanția 
reușitei. De un mare 
ajutor ne-am bucurat 
din partea organizații
lor de femei, de pio
nieri, U.T.C., din par
tea intelectualilor co
munei. De altfel, o 
parte din cei ce s-au 
evidențiat în mod deo
sebit în acțiunile 
obștești întreprinse 
au primit încrederea 
Frontului Unității So
cialiste, care le-a pro
pus candidatura pen
tru alegerile din mar
tie.

Mihai IONESCU

• în ultimele zile, campania elec
torală a luat amploare in întreaga 
țară. în sate și orașe au avut loc un 
mare număr de adunări cetățenești, 
în cadrul cărora oamenii muncii au 
desemnat noi candidați ai Frontului 
Unității Socialiste pentru alegerile de 
la 2 martie, au continuat înscrierile 
în listele electorale. Pînă luni seara 
au fost desemnați 8 053 candidați pen
tru consiliile populare județene. 
7185 pentru consiliile populare mu
nicipale, 12 224 pentru consiliile 
populare orășenești și 133 248 candi
dați pentru consiliile populare comu
nale.

în 9 județe au fost propuși candi
date Frontului Unității Socialiste 
pentru toate circumscripțiile electo
rale.

Totodată, au fost înscriși în listele 
electorale mai mult de 88 la sută 
din numărul cetățenilor cu drept de 
vot.

o Pe agenda electorală a jude
țului Cluj se află în aceste zile cî
teva acțiuni importante. Lectori ai 
cabinetului de partid au ținut în 16 
cămine culturale — printre care cele 
din Mintiu Gherlei, Triteni, Valea 
Ierii, Cîțcău, Cășei etc — expunerea 
„Realizări și perspective în dome
niul economic și social-cultural în 
județul Cluj". O conferință intitulată 
„Republica Socialistă România în al 
4-lea an al cincinalului" a fost ex
pusă în 21 de cluburi și săli culturale. 
Cu mult interes a fost ascultată și 
conferința „Profundul democratism 
al orînduirii noastre socialiste". S-au 
prezentat, de asemenea, programe ar
tistice închinate alegerilor. Unul din
tre cele mai reușite programe s-a 
desfășurat sîmbătă după-amiază la 
clubul C.F.R. din Dej și a cuprins 
texte de brigadă, cîntece interpretate 
de cor, muzică ușoară și populară. La 
căminele culturale din Vultureni, 
Florești, Căian au avut loc, de ase
menea, frumoase spectacole, la care 
au participat sute de cooperatori cu 
familiile lor. Bogate programe cul- 
tural-artistice sînt pregătite, de ase
menea, de echipele artistice din 
Panticeu și Dîrja.

o în casele de cultură, cămine cul
turale și cluburile din județul Mu
reș au loc numeroase manifestări în
chinate alegerilor de deputați pentru 
Marea Adunare Națională și consi
liile populare. în municipiul Sighi
șoara s-au prezentat expuneri pe 
tema „Viața fericită a tineretului din 
România". La combinatul chimic din 
Tîrnăveni a avut loc simpozionul in
titulat „Trecutul, prezentul și viito
rul orașului nostru", consacrat pu
ternicei dezvoltări a orașului Tîrnă
veni în, noul peisaj al patriei socia
liste. Din datele obținute rezultă că 
au avut loc pînă în prezent aproape 
4 000 de expuneri cu caracter poli- 
tico-educativ prezentînd profundele 
prefaceri care au metamorfozat înfă
țișarea orașelor și satelor județului 
în anii aceștia, expuneri care au fost 
audiate de peste 239 000 cetățeni. Du
minică dimineața, în sala cinemato
grafului „Patria" din Reghin, sute de 
elevi și alți tineri s-au întîlnit cu 
scritorii clujeni Nagy Istvan, Letai 
Lajos și alții, care au citit partici- 
panților fragmente din creațiile lor 
literare închinate vieții de astăzi a 
oamenilor muncii din patria noastră.

Ideea s-a concretizat pe parcurs. 
Inițial fusese vorba de o analiză în 
biroul organizației de parfid a felu
lui în care comuniștii din verigile 
de aprovizionare a secției veghează 
la continuitatea acestei operațiuni, 
astfel ca fluxul productiv să nu aibă 
de suferit. Analiza fusese determi
nată de anumite neajunsuri în or
ganizarea muncii, dar în cursul în
tocmirii studiului au ieșit la iveală 
și alte fațete ale problemei, ceea ce 
a făcut necesară inițierea unei largi 
discuții în adunarea generală a orga
nizației de bază. Astăzi, după aproa
pe o lună, dezbaterea respectivă este 
printre cele care „au avut loc", dar 
efectele acelei adunări generale sînt 
din plin prezente în viața organiza
ției de partid și, prin reflex, în ac
tivitatea întregului colectiv al sec
ției a II-a a Uzinei de prelu
crare a maselor plastice din Buzău, 
între ședința de birou care ajunsese 
la concluzia amintită și adunarea ge
nerală care a aprofundat-o se des- 
fășurase o temeinică muncă de in
vestigare a cauzelor deficiențelor 
respective, astfel încît adunarea ge
nerală și-a putut, exprima părerea cu 
competență, în cunoștință de cauză, 
în esență, era vorba de spiritul de 
responsabilitate. Responsabilitatea 
față de timpul de lucru, față de uti
laje, responsabilitatea fiecăruia în 
ansamblul unei colectivități chemate 
să-și aducă o contribuție calitativ 
superioară la activitatea uzinei. Adu
narea generală a prilejuit o dezbatere 
vie, cu ascuțit spirit critic. Oamenii 
au insistat asupra importanței unor 
măsuri practice vizînd întărirea disci
plinei în producție, mai buna folo
sire a capacităților de producție. în 
final, un cuprinzător plan de măsuri 
a concretizat direcțiile de acțiune 
imediată.. Și efectele nu s-au lăsat 
așteptate : un bilanț de sfîrșit de an 
care a situat secția printre primele 
din uzină, un debut meritoriu în 
1969.

Iată, deci, un episod din viața 
unei organizații de partid care re
flectă modul în care cel mai înalt 
for al acesteia — adunarea generală 
— își înfăptuiește menirea de diri
jare a eforturilor comuniștilor spre 
coordonatele principale ale activi
tății curente și de perspectivă, ma
rele ei potențial de influențare, de 
dinamizare. Căci, așa cum este în
deobște cunoscut, aici în adunarea 
generală, organizația de bază are cea 
mai largă posibilitate să dea întrea
ga măsură a capacității, sale analitice, 
să ilustreze din plin valoarea expe
rienței și gîndirii colective ; aici se 
elaborează hotărîrile care, devenite 
fapte, caracterizează spiritul de răs
pundere cu care organizația de par
tid, în totalitate, își îndeplinește rolnl 
conducător în unitatea respectivă.

Episodul cu care am început a- 
ceste îhsemriăti poate fi considerat, 
în bună măsură, drept numitor co
mun al vieții multor organizații de 
partid din municipiul Buzău. Rela
tării de mai sus i se pot alătura 
multe altele, vorbind despre grija 
organizațiilor de partid de aci 
de a imprima adunării generale 
eficiența pe care numai subor
donarea față de sarcinile majore 
trasate de partid o poate conferi. La 
Uzina de sîrmă și produse din sîrmă, 
o adunare generală a organizației de 
partid din secția trăgătorie oțel 
moale pune în dezbatere consumul 
de metal și folosirea timpului de 
lucru (în secție se înregistrau nu
meroase absențe nemotivate, mașini 
care stagnau, defecțiuni în predarea 
și preluarea schimburilor, risipă de 
metal) ; în aceeași uzină, organizația 
de partid de la secția mecanic-șef 
discută, în adunarea generală, în 
urma unor fapte reprobabile petre
cute aici, atitudinea față de avutul 
obștesc ; toate organizațiile de partid 
de la Uzina mecanică inițiază, în de
cembrie, o dezbatere despre discipli
nă și răspundere în muncă... Și exem
plele ar putea fi sporite cu alte 
fapte din activitatea marii majorități 
a celor- 172 de organizații de partid 
din cuprinsul municipiului.

Prin ce se caracterizează aceste 
adunări generale ale organizațiilor 
de partid 7 în primul rînd, printr-o 
orientare judicioasă, în lumina obiec
tivelor principale stabilite de partid, 
spre cele m3i acute probleme ale 
locului de muncă. Acesta este punc
tul de plecare, în jurul căruia au

gravitat preocupările întregii orga
nizații de partid, adunarea generală 
reacționînd cu sensibilitatea unui 
aparat de precizie la ceea ce fră- 
mîntă, în cel mai înalt grad, secția 
sau întreprinderea. Se detașează apoi, 
ca o experiență pozitivă, atragerea 
masei membrilor de partid la ale
gerea problemelor ce urmează a fi 
puse în discuție, studierea atentă a 
realităților și, cu aceeași contribuție 
de masă, elaborarea unor măsuri 
realiste, eficiente. Se cuvine, totoda
tă, subliniat în mod deosebit că dacă 
organizațiile de partid la care ne-am 
referit reușesc să imprime adunărilor 
generale trăsăturile unei înalte res
ponsabilități partinice, aceasta se 
datorește climatului în care se des
fășoară adunarea generală, propice 
schimbului de păreri, faptului că 
membrii de partid știu că își pot ex-

viața de partid

prima deschis părerile, punctele de 
vedere critice, propunerile, cu con
vingerea că se va ține seama de cu
vîntul lor.

Parcurgând planurile de măsuri ale 
adunărilor generale ale organizațiilor 
de partid amintite, desprinzi limpede 
ce trebuie făcut, cum urmează a se 
acționa. De aceea, ne-a părut justifi
cată satisfacția tovarășilor care, vor
bind despre organizația lor de par
tid, se refereau, în primul rînd, la 
rezultatele obținute ca rod al voin
ței și aportului colectiv al organiza
ției. Pentru că și la secția trăgătorie 
oțel moale a Uzinei de sîrmă, și la 
secția mecanic-șef, și la organizațiile 
de partid din Uzina mecanică, apli
carea planurilor de măsuri ale adu
nărilor generale s-a răsfrînt pozitiv 
în bilanțul anului trecut, în începe
rea în bune condiții a producției în 
1969.

La organizația de partid din sec
torul S.D.V. de la Uzina mecanică, 
mi s-a relatat că la o adunare, ge
nerală, care dezbătea unele acte de 
indisciplină petrecute în acest sec
tor, au luat cuvîntul foarte puțini 
participanți. Intr-un fel sau ' altul, 
aceeași observație am întîlnit-b și în 
organizații de partid de la Fabrica 
de zahăr. Precum se exprima unul 
dintre secretarii de organizații de 
bază : „la noi iau cuvîntul cei care 
vorbesc de obicei...".

Cum se explică faptul că In anu
mite organizații de partid unii vor
besc „de obicei", iar alții preferă să 
nu-și exprime părerea 7 Vom lăsa 
faptele să răspundă. Nu de mult, or
ganizația de partid de Ia centrala 
electrotermică a noii Fabrici de za
hăr din Buzău și-a propus să facă o 
retrospectivă a anului încheiat și să 
stabilească ce are de făcut în 1969. 
Sarcina întocmirii materialului a fost 
încredințată inginerului șef al cen
tralei. In ziua stabilită, fără alte

pregătiri prealabile, s-a convocat a- 
dunarea generală, iar inginerul a 
făcut celor de față, pe baza unui 
„punctaj", un adevărat instructaj 
tehnic. In continuare, au luat cu
vîntul patru participanți (din 20) și 
cu asta... adunarea generală a orga
nizației s-a încheiat. Alt „caz". Tur
nătoria Fabricii metalurgice din Bu
zău, unitate industrială cu bune re
zultate de altfel, deține „întîietatea" 
în ce privește ponderea rebuturilor 
pe întreaga întreprindere. în loc să 
organizeze pe această temă o dezba
tere largă, să concentreze în această 
direcție eforturile colectivului, biroul 
organizației de partid a pus în dis
cuția unei recente adunări generale, 
pe marginea unui referat întocmit 
tot de conducerea tehnică a secto
rului, un mare număr de probleme 
printre care s-a pierdut tocmai latura 
esențială : rebuturile. Urmarea, dis
cuții restrînse, un plan de măsuri 
vag și, practic, nici o inițiativă 
substanțială pentru înlăturarea stă
rilor de lucruri negative din viața 
secției.

în aceste cazuri, climatul de dez
bateri, de real schimb de opinii, a 
lipsit întrucît, din capul locului, co
muniștilor nu li s-au creat con
dițiile necesare spre a-și forma o pă
rere fundamentată asupra probleme
lor puse în discuție. Neglijînd pregă
tirea temeinică a adunărilor gene
rale, punînd în discuția acestora pro
bleme de mai mică importanță, în 
afara imperativelor actualității, bi
rourile organizațiilor de bază le-au 
lipsit de însuși cadrul și conținutul 
lor firesc, de „temperatura" înaltă 
care trebuie să le caracterizeze. Efec
tele unui asemenea stil de muncă se 
reflectă în faptul că adunările gene
rale respective nu pot adopta măsuri 
eficiente, nu reușesc să determine 
progrese în viața organizației de 
partid.

Dar formalismul în organizarea 
adunărilor generale poate avea și 
alte fațete. La Uzina de sîrmă, cîteva 
organizații de bază și-au propus să 
reia dezbateri din anul trecut, întru
cît au constatat că... hotărîrile adop
tate atunci n-au fost puse în prac
tică. După analizarea modului de 
utilizare a timpului de lucru, adu
narea generală a unei organizații de 
bază a adoptat un plan de măsuri 
unde singura prevedere concretă 
consta în consemnarea necesității de 
a... „reciti" anumite instrucțiuni...

A imprima individualitate și efi
ciență fiecărei adunări generale, a 
menține mereu treaz impulsul crea
tor, care stimulează gîndirea și gă
sește noi căi de perfecționare a ac
tivității — iată un deziderat valabil 
pentru multe dintre organizațiile de 
partid din Buzău. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît, la nivelul comite
telor de partid, perfecționarea mun
cii de partid, în sensul investirii ei 
cu maximum de eficiență, constituie 
în majoritatea cazurilor o preocupare 
de prim ordin.

Plafon PARDÂU

PLEDOARIE PENTRU 
TRADIȚIONALUL 

PASAJ COMERCIAL

La început n-am dat 
nici o atenție pălăvrăge
lii omului de lingă mine. 
Mă făceam că-l ascult_si, 
uneori, chiar căscam. 
vestea foarte frumos, 
poveștile lui erau de 
meniul fantasticului, 
dividul. simțind că 
pun mare preț pe 
bele lui, la un moment 
dat mi s-a adresat:

— Dumneata ai numă
rat vreodată stelele de pe 
cer 7

— în tinerețe am încer
cat de citeva ori dar 
m-am încurcat pe la 
7 852 643... Și, la urma ur
mei, mi se pare că nu e 
bine să numeri stelele, ți 
se poate întîmpla o neno
rocire.

— Aici am vrut să te- 
adue. Povestea asta cu 
nenorocirea a fost născo
cită da cei care fură ste
le. , Ei au lansat acest 
zvon pentru a se evita ti
nerea unei evidențe clare 
a stelelor. Luceafărul de 
ce se poate număra ?

— Pentru că e unul 
singur... Dar lasă-mă 
dom’le cu balivernele as
tea. Ai văzut dumneata 
pe cineva furînd stele de 
pe cer 7

— Ești copil, domnule. 
Habar-n-ai cite stele se 
fură. Eu cunosc unu’ care 
și-a făcut avere ne chesi 
tia asta.

— Cunoști dumneata un 
om care și-a făcut avere 
furînd stele ?

— Ba bine că nu ! Dacă 
vrei să știi, îmi este și 
rudă. Rudă cam din a 
15-a spiță.

1 Eram gata, gata să-l

Po- 
dar 
do- 
In- 
nu 

vor-

las să vorbească singur, 
dar. aducînd în discuție 
un nume concret, am ciu
lit urechile.

— Și cum le fură ? Cum 
le ia de pe cer 7 Cu min
ciogul 7

— Cu mina, domnule. 
Ce crezi dumneata că te 
mint ? Cu mîna stingă, 
pe asta o are mai lungă.

— S-a născut asa cu o 
mină mai lungă ?

sac
în ultimele 2 zile ale anului 

trecut, grupul de șantiere „E- 
lectromontaj" din Timisoara a 
întocmit si introdus la Banca 
de Investiții trei facturi fictive 
(nr. 817, 818, 819) în valoare to
tală de 1 560 978 lei.

Facturile consemnau pînă și 
numerele avizelor de expediție 
ale comenzilor beneficiarilor și 
ale vagoanelor care zice-se că 
ar fi plecat cu marfa. Totul 
născocit, fără temei real. Cu 
alte cuvinte, este vorba despre 
o flagrantă lipsă de cinste în 
operații financiare. Cine a fă
cut-o, s-o tragă după sine. Nu-i 
luați această plăcere.

Etalon
studențesc•

Studenții din toate centrele 
universitare sînt în plină sesiu
ne de examene. Alaltăieri, gru
pa 115 de la Facultatea de fi
lozofie a Universității Bucu
rești a avut examen la Isto
ria filozofiei. Rezultatele, foar
te bune, au fost pe măsura 
muncii depuse. Două treimi din 
membrii grupei au obținut ca
lificativul maxim: zece, iar 
ceilalți — nota nouă. Acum, 
studenții grupei 115 învață pen
tru examenul următor. Sînt 
hotărî ți să nu coboare ștache
ta. Le dorim succes !

Proverb
reactualizat

Adevărat proverbul că min
ciuna are picioare scurte. Lu
dovic Simo, șeful vagonului 
postai 304, a venit spăsit la mi- 

■ llția din stația C.F.R. Tg. Mu
reș. anunțînd pierderea unei 
genți poștale cu valori. Susți
nea că i-a fost furată de per
soane neidentificate. întîmplă- 
tor, în acel moment s-a pre
zentat la miliție și Atila Saigo, 
domiciliat în Tg. Mures. Adu
cea la cunoștință că, în timp ce 
se îndrepta spre locul de mun
că, a găsit pe drum o geantă 
de pinză albastră. Era tocmai 
geanta de valori „furată". De 
fapt pierdută din neglijență. In 
felul acesta, miliția a fost scu
tită de a mai face cercetări. 
Nu mai era cazul. Plîngărețul 
se reclamase pe sine.

Un om

cile din stingă de la cele 
trei costume erau mai 
scurte cu 12 cm.

— Și dacă ai o mină 
lungă cu 12 cm poți 
stele de pe cer ?
In 1965 avea o creș- 
de 12 cm. De atunci

mai 
fura

tere
au trecut ani. Mîna s-a 
lungit în continuare.

— Cam de cîți metri 
s-a făcut ?

— Zeci de metri, dacă 
nu sute.

noaptea. întinde mina a- 
iurea. el cu mina lui da- 
că-i cădea pe parchet, ori 
o rezema de pereți...

— Și-a bătut mochetă 
în toate camerele. A pus 
deasupra covoare pufoa
se. blănuri de animale 
sălbatice. Și-a tapetat pe
reții. A trebuit să-și cum
pere și o vilisoară într-o 
stațiune pentru că la vi
lele obișnuite nu avea 
condiții...

Se-ntbide galaxia

pentru inventar

„norocos"
Profir Șandru din Sibiu (stra

da Zidului nr. 15) cîștiga me
reu autoturisme la Loto. De 
fiecare dată. însă, s-a oferit să 

■ vîndă buletinele cîștigătoare a- 
matorilor de turisme, pretex- 
tînd că el are unul. Cu primul 
buletin cîștigător la „norocit" 
pe un șofer din București. în 
iunie 1968. contra sumei de 
47 000 lei. Cu un al doilea bu
letin a vrut să-1 „fericească" 
pe inginerul Zaharla Dincă. de 
la I.A.S. Plopșor (Dolj). în timp 
ce își încasa suma de 57 000 lei, 
a fost însă invitat de către mi
liție să destăinuie „secretul no
rocului". Și astfel s-a aflat că 
Șandru completa multe buleti
ne Loto cu numere simple de 
cîte o singură cifră. După tra
gere, adăuga cifrele necesare și 
devenea cîștigător. Acum însă 
i-a căzut și lui „norocul" 
cap. Cît o cîștiga 7

In ultima vreme »e opinează tot 
mai frecvent în favoarea valorificării 
complexe a centrelor și zonelor isto
rice ale orașelor noastre, a diferitelor 
particularități, elemente și trăsături 
specifice. Atenția specialiștilor, dar 
și a unui public din ce în ce mai 
larg nu se concentrează numai asupra 
clădirilor și complexelor a căror 
vârstă se exprimă în secole, cu va
loare monumentală intrinsecă, ci în 
general, asupra acelor zone, ansam
bluri, străzi, locuri care se identifică 
cu istoria mai veche sau mai nouă 
a orașului și contribuie eficient la 
definirea perso
nalității acestuia. 
Este cazul să a- 
mintim încă o 
dată inițiativa 
demnă de stimă 
și prețuire a edi
lilor Capitalei și 
a colectivului, res
pectiv de specialiști, de punere în 
valoare a vechiului centru istoric și 
comercial al Bucureștiului — zona 
„Curtea Veche — Lipscani".

Referindu-ne la rolul spațiilor co
merciale în ambianța urbană, se cere 
subliniat locul important pe care îl 
ocupă categoria — cu tradiție și pe
renitate în istoria comerțului, dar re
lativ neglijată în prezent la noi — a 
pasajelor și galeriilor comerciale. 
Multe dintre orașele noastre posedă 
elemente, cu reale posibilități de 
potențare. Pasajul „Bijuteria" din 
București — încă insuficient gospo
dărit și pus în valoare — pasajul- 
galerie din piața centrală a orașului 
Oradea — probabil cel mai specta
culos din țară — sau galeria cu ma
gazine care unește cele două pavi
lioane principale din stațiunea Her- 
culane în stilul tradițional al stațiuni
lor balneo-climaterice din Europa 
centrală — sînt cîteva exemple de ți
nută, la nivelul celor întîlnite și pe 
alte meleaguri.

Referindu-ne la București, putem 
remarca încă profilul necomer
cial al Pasajului „Eforie" ca și 
cel al Pasajului „Victoria", unde 
chiar dacă există o serie de unități, 
ele au o funcțiune de deservire de 
interes restrîns, fiind amplasate la 
subsol.. Alături de Pasajul „Victoria" 
mai există încă unul, complet negos
podărit și neorganizat. Pasajul în 
care se află agenția de bilete 
O.S.T.A., este total neutilizat. Gale
ria Crețulescu, cu tradiție în viața 
Bucureștiului și adăpostind o serie de 
unități reprezentative, este afectată 
de renunțarea la scara de legătură 
cu Piața Sălii Palatului, ceea ce o 
scoate practic din circulație. Această 
scară ar putea fi cu ușurință reali
zată. La Sibiu, în piața orașului 
vechi, continuă să rămînă nefolosită

clădirea fostei hale comerciale a 
orașului, care se pretează evident 
unei reamenajări în acest sens.

Dorința și necesitatea de a pune în 
valoare personalitatea complexă a 
orașelor noastre, de a le spori inte
resul turistic, de a diversifica și în
viora rețeaua comercială, impun în
treprinderea unei acțiuni organizate 
de reconsiderare a acestui gen de 
spații comerciale tipic urbane. De
sigur, o asemenea acțiune nu se poate 
concretiza de azi pe mîine. Ea ne
cesită timp pentru stabilirea profi- 
lelor comerciale, dezafectarea spa

țiilor, reamenaja- 
rea cu grijă pen
tru detaliu a a- 
cestora.

Profilul comer
cial al pasajelor 
și galeriilor are, 
prin tradiție, u- 
nele trăsături spe

cifice — vînzarea de bijuterii, 
obiecte de artă, artizanat, amin
tiri, magazine Consignația, de

anticariat, — în general desfacerea 
unor mărfuri de o anumită ținută și 
valoare, care nu presupun un aflux 
exagerat de cumpărători. Spațiul re
lativ restrîns și adăpostit constituie 
un loc corespunzător în care activi
tatea comercială se poate desfășura 
într-un ritm mai puțin trepidant și, 
ca urmare, se cere agrementat și cu 
mici cafenele sau baruri.

Unor asemenea caracteristici și 
funcțiuni le corespund nu numai pa
sajele și galeriile propriu-zise, de di
mensiuni relativ mari, dar și unele 
alveole, retrageri, treceri, fundături, 
relativ izolate de circulația și ani
mația străzii. Nu trebuie uitat faptul 
că, în perioada imediat următoare, în 
București, asemenea altor mari orașe, 
vor apărea la principalele intersecții 
ale celor mai importante artere, 
pasajele subterane pentru pietoni, a 
căror amenajare se cere înscrisă 
în sfera acestei preocupări. în sfîrșit. 
pe linia valorificării unor tradiții 
bucureștene se adaugă proiectele de 
restaurare a Hanului cu Tei și Ha
nului Gabroveni, ale căror partere 
vor constitui, de fapt, niște veritabile 
pasaje comerciale. De altfel, folosi
rea pasajelor reprezintă nu numai 
un deziderat arhitectural, ci și o pro
blemă cu aspect economic, ținînd 
seama de eficiența, de rentabilitatea 
ce se poate obține.

Pornind de la dorința, unanimă, de 
a vedea orașele noastre mereu mai 
frumoase și mai interesante, calea 
cea mai directă este aceea a iniția
tivei bine gîndite, a curajului edili
tar susținut de convingerea fermă a 
utilității scopului propus.

Arh. Codrea MARINESCU

A dispărut
un om

pe

în ziua de 22 decembrie 1965 
a dispărut de la domiciliul ma
mei sale din satul Drăgliici, co
muna Mihăiesti (Argeș), tînărul 
Ion L. Chiva, în oirstă de 26 
de ani. în ziua respectivă a 
fost văzut de cîțiva pădurari 
într-o pădure învecinată, dar de 
atunci nu se mal știe nimic de 
el. (Să-l fi atacat fiarele pădu
rii ?). Era îmbrăcat într-un 
costum de haine de lucru, de 
culoare maron. Are statură 
mijlocie, e șaten. Cine știe ceva 
despre el este rugat să anunțe 
autoritățile locale. O datorie ce
tățenească.

opiniiC.A.R. Și bani la el au 
găleata.
- De
— Păi 

dom'le ? 
pe cer. Le numără cine
va ? Poate să fure cîte 
vrea.

— în ’65 zici că era șef 
de depozit. Acum ce e 7

— A fost directorul 
unui complex comercial.

— Și oamenii de acolo 
n-au observat că are o 
mină mai lungă 7 Cum se 
descurca acolo ?

— Unii îl compătimeau.
— Și-acum ce face ?
— A ieșit la pensie.
— Te scoate la pensie 

cînd ai o mină mai lun
gă 7

— A ieșit la 
astenie.

— Domnule, 
mîna aia lungă 
sigur că numai stele de 
pe cer fura ? Nu intră la 
„iliciți" 7

— Cum să intre l S-au 
făcut inventare peste in
ventare. N-a avut nici o 
lipsă.

— Dar averea asta cum 
și-a făcut-o în 3—4 ani *

— Cu stelele. Există 
vreo lege prin care e 
oprit să furi stele de pe 
cer 1

— Cum
— Păi. 

mai dat 
Azi ajuți 
mîine te 
tine...

— Da. dar si cînd 
face un inventar la 
laxie...

— Atunci va fi 
„albastru". Dar pînă a- 
tunci stă liniștit. Liniștit 
de tot.

unde T 
nu ți-am spus 
De la stelele de

pensie cu

dar cu 
a lui ești

pe

mină mai

maicostisitor, 
de datorii

s-o 
ga-

le valorifica ’ 
la talcioc. A 

și la prieteni... 
tu un prieten, 

aiută el
Mobilă adecvată, 

era sef de depozit 
un Trabant. N-a 

încăput în el. Și-a 
o mașină mai încă-

foileton de Nicuță TĂNASE

— S-.a născut normal. 
In 1965 a făcut marea 
descoperire un maistru 
croitor de la ..Arta mo
dei". Omul meu (pe 
atunci sef de depozit la 
o întreprindere de colec
tare și recuperat ambala
je) avea aici în lucru 3 
costume din stofă engle
zească. La proba cu mi
ned. maistrul croitor s-a 
îngălbenit la fată. Mîne-

— Și cum putea intra 
in casă la el cu atitia 
metri de mină ?

— Și-a făcut casă per
sonală 
Cînd 
avea 
mai 
luat 
pătoare.

— Trebuie să fie groaz
nic să ai o mină mai lun
gă. Și cum dormea 1 O- 
mul normal se dezvelește

— Săracu’!
— Nici la restaurant nu 

se putea duce, ti era 
jenă.

— Și cum se distra 1
— Se ducea la baruri 

de noapte, acolo penum
bră. nu se bagă de sea
mă dacă ai o 
lungă.

— Foarte 
Cred că e plin 
la C.A.R. si la...

— Nici nu e înscris la

a

Nici măcar

Șapte țintași (Ion Coconeș — 
președintele cooperativei agri
cole. Vasile Bute — vicepre
ședinte, Victor Ursu — respon
sabilul morii. Gheorghe Telea- 
că, Tache Trifan, Anton Gor
gan și Mănăilă Gorgan), toti din 
comuna Codrea (Galați), au ple
cat, rîvnind la glorie (și la nis
cai friptură de șoldan). în pă
durea din apropiere. Atîta zar
vă au făcut țintind după iepuri 
că au „nimerit" la... organele 
de anchetă. Pentru braconaj I 
Morala fabulei 7 Cînd alergi 
după mai multi iepuri, prinzi... 
guturai.

cu
..Scînteii

Rubricd redactata da
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților
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Au fost de asemenea înzestrate cu mașini 
electronice de calcul cu program mari în
treprinderi industriale, institute de proiectări 
și cercetări științifice.

Concomitent cu creșterea producției, în 
anul 1968 s-au realizat produse cu caracte
ristici superioare, s-a diversificat producția 
în funcție de noile cerințe ale economiei na
ționale. Industria constructoare de mașini 
și-a lărgit nomenclatorul de produse prin 
asimilarea în fabricație a peste 500 mașini, 
utilaje, instalații și aparate de tehnicitate ri
dicată. Au fost puse în fabricație : noi tipuri 
de strunguri paralele, mașini de prelucrat 
roți dințate, locomotive Diesel hidraulice de 
>150—250 CP cu ecartament normal, vagon 
de marfă cu capacitate de 56 tone pentru 
transportat piese lungi, vagon de marfă cu 
capacitate de 60 tone pentru exploatare în 
condiții tropicale, cargoul mineralier de 
10 200—12 500 tdw, noi tipuri de tractoare și 
mașini agricole.

In anul 1968 a Intrat în funcțiune Uzina 
'de autoturisme Pitești și a început producția 
primului autoturism românesc, „Dacia 1100“.

în industria electrotehnică s-au pus în fa
bricație noi tipuri de elemente electronice de 
automatizare, autotransformatorul de 100 
MVA-220 kV, tipuri noi de motoare electrice 
asincrone, un nou tip de centrală telefonică 
automată. S-a trecut la fabricarea mașinilor 
mecanice de calcul cu mai multe operații.

în industria bunurilor de consum au fost 
produse noi sortimente de țesături din fibre 
naturale în amestec cu fibre sintetice și s-a 
lărgit sortimentul de tricotaje, confecții, în
călțăminte, obiecte de uz casnic.

A crescut gradul de prelucrare și valorifi
care a unor materii prime și materiale de 
bază. Valoarea produselor obținute dintr-o 
tonă de țiței prelucrat a crescut față de ni

ii. AGRICULTURA Șl SILVICULTURA
în anul 1968 au fost obținute rezultate bune 

în dezvoltarea bazei tehnice-materiale a agri
culturii, în creșterea gradului de mecanizare 
și chimizare a producției.

Cu toate condițiile nefavorabile determinate 
de seceta care a cuprins o mare parte a 
tării, producția agricolă realizată în anul 1968 
a satisfăcut nevoile de consum ale populației, 
ale industriei și alte nevoi ale economiei na
ționale.

Comparativ cu media anuală din perioada 
1961—1965, producția globală agricolă reali
zată în medie în primii trei ani ai cincinalu
lui a fost mai mare cu circa 24 la sută.

în anul care a trecut s-au generalizat noile 
forme de organizare a întreprinderilor agri
cole de stat, s-au reorganizat stațiunile de ma
șini și tractoare din unități bugetare în între
prinderi pentru mecanizarea agriculturii, care 
își desfășoară activitatea pe baza principiilor 
gestiunii economice proprii, a continuat acți
unea de consolidare economico-organizatorică 
a cooperativelor agricole de producție, ceea ce 
a determinat o mai bună valorificare a poten
țialului material și uman existent în aceste 
unități și creșterea eficienței activității eco
nomice.

Pentru lărgirea șî modernizarea bazei teh
nice-materiale a agriculturii s-au alocat în 
anul 1968 investiții din fondurile centralizate 
ale statului în valoare de 6,8 miliarde lei, cu 
13,9 la sută mai mult decît în anul 1967.

Agricultura a fost dotată în anul 1968 cu 
peste 8 500 tractoare fizice. 2 300 semănători 
mecanice, 7 800 combine pentru păioase șl 
porumb, precum și cu alte mașini noi, per
fecționate, care au asigurat în continuare ex
tinderea și diversificarea mecanizării lucră
rilor agricole. Suprafața arabilă ce revine 
în medie pe un tractor fizic a scăzut de la 121 
ha, în 1965, la 102 ha în 1968, iar suprafața 
de cereale păioase ce revine pe o combină 
— de la 94 ha la 71 ha.

în întreprinderile agricole de stat au fost 
date în folosință în anul 1968 noi complexe 
de creștere și îngrășare industrială a porci
nelor cu o capacitate de 72 mii capete, în- 
grășătorii de taurine cu o capacitate de 12 mii 
capete, complexe avicole cu o capacitate de 
400 mii locuri pui și 678 mii locuri găini. De 
asemenea, au intrat în funcțiune 4 fabrici de 

Cereale boabe 12427,5 114,2
— grîu-secară 4880,2 110,5
— porumb 6780,0 115,8

Floarea soarelui 726,5 144,2
Sfeclă de zahăr 3700,0 129,1
Cartofi 3656,4 140,6
Legume 2300,0 138,8
Struguri 1180,0 130,0
Fructe 1033,8 114,2

Potrivit recensămîntului animalelor, la data 1 animale se prezintă astfel:
Se 3 ianuarie 1969 situația efectivelor de 1

— mii capete —
Efectivul 
existent Efectivul de la 3.1.1969 față de :
Ia 3.1.1969 3.1.1965 3.1.1968

Bovine — total' 5 130,7 + 374,8 —201,5
din care :

— vaci și juninci 2 458,0 + 248,7 — 70,3
Porcine — total 5 831,8 —201,7 + 80,2

din care :
— scroafe de prăsilă 564,1 + 12,3 + 26,2

Ovine — total 14 282,5 + 1548,1 — 97,7
din care :
— oi și mioare 10 764,9 + 1490,2 — 88,7

Producția animală realizată în anul 1968 de în silvicultură s-au executat lucrări de îm-
întreprinderile agricole de stat și cooperativele păduriri pe o suprafață de 53 mii ha, planul
agricole de producție a fost, în comparație cu fiind îndeplinit în proporție de 101,7 la sută.
anul 1967, de 102,9 la sută la carne, de 107,9 la în plantațiile tinere create prin împăduriri
sută la lînă, de 96,1 la sută la lapte, de 125,4 s-au executat lucrări de întreținere pe o su-
la sută la ouă. prefață de 306 mii ha.

III. TRANSPORTURI 
Șl TELECOMUNICAȚII

velul realizat în 1965 cu 8,4 1a sută, ceea ce 
echivalează cu o producție obținută dintr-un 
milion tone țiței. De asemenea, valoarea pro
duselor realizate în anul 1968 dintr-o tonă 
de metal a crescut cu peste 20 la sută față 
de 1965, iar cea obținută dintr-un metru cub 
de masă lemnoasă exploatată cu 15 la sută.

A fost realizată o economie de metal de 
peste 12 000 tone, prin reducerea consumului 
specific de laminate în special la producția 
de autocamioane basculante, cazane de abur 
industriale, remorci auto pe 2 axe, semă
nători. De asemenea, prin diminuarea con
sumurilor specifice la o serie de produse 
s-au economisit circa 40 000 mc material 
lemnos.

Productivitatea muncii în industrie a cres
cut cu 6,8 la sută, planul fiind depășit. Pe 
seama creșterii productivității muncii s-a ob
ținut aproape două treimi din sporul total al 
producției industriale.

Prețul de cost al producției marfă în in
dustrie a fost redus față de prețul de cost 
mediu din anul 1967 cu aproape 2 la sută, 
realizîndu-se economii în valoare de peste 3 
miliarde lei.

Activitatea de cercetare științifică desfășu
rată în anul 1968 a contribuit la rezolvarea 
unor probleme privind lărgirea bazei de ma
terii prime, valorificarea resurselor naturale, 
introducerea de noi tehnologii în producție, 
realizarea de noi mașini, agregate, instalații, a- 
paratură, îmbunătățirea calității produselor și 
altele. <

Dintre cercetările mai Importante încheiate 
în anul 1968 se remarcă cele referitoare la ela
borarea unor procedee pentru fabricarea de , 
noi tipuri de oțeluri aliate, coloranți, medica
mente, catalizatori și aditivi, cimenturi cu în
tărire rapidă de calitate superioară, noi piese 
din ferite pentru radio — receptoare și televi
zoare, condensatori de forță.

nutrețuri combinate, 101 ha sere legumicole 
și alte obiective.

Din fondurile proprii și din creditele acor
date de stat, cooperativele agricole de pro
ducție au construit 762 grajduri de bovine și 
cabaline cu o capacitate de 70,6 mii capete, 
449 îngrășătorii și maternități pentru porcine 
cu o capacitate de 76,2 mii capete. 370 sai
vane pentru oi, 78 ha sere.

La sfîrșitul anului suprafața ocupată de 
sere în unitățile agricole socialiste era de 
367 ha.

întreprinderile pentru mecanizarea agricul
turii și-au îndeplinit planul volumului de 
lucrări în proporție de 100,1 la sută.

în anul 1968, agricultura a folosit aproape 
490 000 tone îngrășăminte chimice (substanță 
activă), cu 11 la sută mai mult decît în anul 
precedent.

Planul de punere în funcțiune a suprafețe
lor amenajate pentru irigat în primii trei ani 
ai cincinalului s-a realizat numai în proporție 
de 86 la sută. în cursul anului 1968 s-au efec
tuat amenajări noi pentru irigații pe o supra
față de 137 mii ha, din care 83 mii ha în coo
perativele agricole de producție. Suprafața 
amenajată pentru irigat a ajuns la sfîrșitul 
anului 1968 la 530 mii ha.

în sectorul vitipomicol s-a plantat în ma
siv o suprafață de 16 mii ha cu viță de vie și 
12 mii ha cu pomi fructiferi.

în anul 1968 agricultura a primit un număr 
însemnat de ingineri, tehnicieni și alți specia
liști agricoli ; la sfîrșitul anului își desfășurau 
activitatea în unitățile agricole socialiste peste 
30 mii specialiști agricoli, din care 15 mii cu 
pregătire superioară.

Datorită dezvoltării bazei tehnice a agri
culturii și a măsurilor întreprinse pentru 
combaterea efectelor secetei, întreprinderile 
agricole de stat au obținut o producție medie 
la ha de grîu-secară de peste 2 400 kg, la po
rumb de aproape 2 900 kg, la struguri de 
peste 6 300 kg, iar cooperativele agricole de 
producție la grîu-secară de aproape 1 600 kg, la 
porumb de aproape 2 000 kg, la sfeclă de za
hăr de peste 20 000 kg și la cartofi de toamnă 
de 13 000 kg.

Producția principalelor produse vegetale 
obținută în anul 1968, comparativ cu media 
anilor 1961—1965, se prezintă astfel:

mii tone In ’/o față de 
media anilor 1961—1965 

terminat electrificarea liniei de cale ferată 
București-Brașov. Transporturile efectuate 
cu tracțiune Diesel și electrică au reprezentat 
68 la sută din volumul total al transporturilor 
de mărfuri și călători. Au continuat lucrările 
de electrificare a liniei de cale ferată Craiova- 
Caransebeș-Cîlnic-Reșița și acțiunea de mo
dernizare și automatizare a proceselor de ex
ploatare feroviară și s-au efectuat noi lucrări 
de sistematizare și centralizare electrodinami- 
că în stații de cale ferată printre care : Baia 
Mare, Simeria-triaj, Piatra Olt, Cîlnic, Titu, 
Brașov-triaj.

Parcul auto de deservire generală a fost 
înzestrat cu aproape 5 300 autocamioane și 
autobasculante și peste 820 autobuze.

în anul 1968 au continuat lucrările pentru 
construirea podului peste Dunăre' din zona 
Giurgeni—Vadul Oii și a început construcția 
noului drum național București—Pitești; 
totodată au fost modernizate drumuri națio
nale pe o lungime de 336 km.

Prin dotarea cu noi nave, capacitatea totală 
* flotei maritime comerciale era la sfîrșitul

IV. 1NVEST1ȚII-C0NSTRUCTII
Volumul total al investițiilor din fondu

rile centralizate ale statului în anul 1968 a 
însumat 58,1 miliarde lei, fiind cu 11,1 la 
sută mai mare decît în anul precedent.

Fonduri importante de investiții au fost 
alocate industriei energiei electrice, combusti
bilului, metalurgiei, construcțiilor de mașini, 
chimiei, care luate împreună însumează circa 
trei pătrimi din volumul investițiilor din in
dustrie. în industria ușoară și alimentară 
pentru crearea de noi capacități de producție 
și pentru modernizarea și reutilarea celor 
existente au fost investite 4,3 miliarde lei.

In anul 1968 au continuat lucrările de con
strucții pe marile șantiere ale țării, obiective 
economice importante ale cincinalului: siste
mul hidroenergetic și de navigație „Porțile de 
Fier", Centrala termoelectrică de la Deva, 
Hidrocentrala de pe Lotru, Combinatul side
rurgic Galați, Rafinăria Pitești, Combinatul 
chimic Rîmnicu Vîlcea, Combinatul petro
chimic Pitești, Uzina de mașini grele Bucu
rești. De asemenea, au continuat lucrările la 
Fabrica de talpă și încălțăminte de cauciuc 
Drăgășani, Fabrica de articole tehnice din 
cauciuc Pitești, Fabrica de conserve de legu
me și fructe Calafat, Fabrica de produse lac
tate Ploiești.

Totodată au fost începute lucrările la un 
număr însemnat de obiective noi ale planului 
cincinal, printre care : laminorul de benzi la

V. CIRCULAȚIA MĂRFURILOR
în anul 1968 s-au vîndut prin unitățile co

merțului socialist mărfuri în valoare de 84,2 
miliarde lei, planul fiind depășit cu 297 mi
lioane lei. Ca urmare a diversificării pro
ducției, a fost îmbunătățit fondul de măr
furi, fiind desfăcute prin comerț un număr 
important de noi sortimente de produse ali
mentare și nealimentare. Față de anul prece-

Carne — total mii tone 193,2 123,4 106,1
Preparate din carne mii tone 78,1 144,3 114,2
Ulei mii tone 130,4 113,9 109,4
Unt mii tone 11,2 108,5 103,5
Lapte mii hl 3645,9 145,9 110,0
Brînzeturi mii tone 48,2 126,9 107,8
Zahăr mii tone 218,0 115,0 105,1
Produse zaharoase mii tone 73,7 125,0 105,1
Pîine albă mii tone 292,3 136,4 108,3
Paste făinoase mii tone 41,4 108,6 108,3
Pește mii tone 36,6 134,2 110,1
Conserve și semiconserve de pește mii tone 22,9 109,9 103,7
Bere mii hl 3474,0 130,4 107,3
Țesături — total mii. lei 5809,1 113,6 103,8
Tricotaje mii. lei 3614,0 140,1 110,3
Confecții mii. lei 5866,0 143,2 110,2
încălțăminte — total mii. lei 3773,4 127,0 107,5
Televizoare mii buc. 215,6 135,4 93,4
Mașini electrice de spălat rufe 

pentru uz casnic mii buc. 104,9 124,4 108,7
Frigidere mii buc. 154,4 131,6 117,7
Mobilă mii. lei 2648,4 140,3 109,4

în anul 1968 s-a dezvoltat baza tehnico- 
materială a comerțului prin creșterea supra
feței comerciale cu 160 000 mp, s-a extins 
autoservirea și livrarea la domiciliu pe bază 
de comenzi, ceea ce a influențat pozitiv des
facerile de mărfuri.

S-a dezvoltat turismul internațional; în a-

VI. NIVELUL DE TRAI MATERIAL
Șl CULTURAL

Populația țării a fost la sfîrșitul anului 1968 
de 19 880 000 locuitori, înregistrînd în ultimii 
trei ani un spor de aproape 800 000 de locuitori. 
Dezvoltarea ascendentă a economiei naționale 
a permis crearea de noi locuri de muncă ; nu
mărul salariaților din economia națională a 
ajuns în 1968 la 4 779 500, cu aproape o jumă
tate de milion mai mult decît în 1965 și cu 
100 000 mai mult ca în 1967, ceea ce a determi
nat o creștere sensibilă a ponderii veniturilor 
din salarii în totalul veniturilor populației. A 
avut loc o sporire a numărului de persoane 
salariate în cadrul familiilor de salariați și al 
familiilor de țărani, cu urmări pozitive asupra 
creșterii veniturilor medii pe o familie.

Pe baza creșterii venitului național și a 
asigurării unei proporții corespunzătoare între 
fondul de consum și fondul de acumulare, s-au 
creat condiții pentru ridicarea, în continuare, 
a nivelului de trai, pentru creșterea veniturilor 
individuale ale populației și a fondurilor so

anului 1968 de circa 484 000 tdw, cu 53 050 
tdw mai mult decît în anul precedent.

In transportul aerian s-a înregistrat o 
creștere a numărului de călători transportați 
cu 17 la sută. Flota aeriană pentru călători a 
fost înzestrată cu noi mijloace de transport 
de mare viteză. Au continuat lucrările pentru 
construcția aeroportului internațional de la 
Otopeni; s-au dat în exploatare pistele beto
nate de la aeroporturile Iași, Tîrgu Mureș; 
s-au executat noi construcții și amenajări 
pentru aeroportul M. Kogălniceanu — Con
stanța.

Telecomunicațiile au continuat să se dez
volte prin extinderea și perfecționarea bazei 
tehnice-materiale, punîndu-se în funcțiune 
noi obiective, printre care stațiile de televi
ziune Moldova și Maramureș, radioreleul 
București — Galați — Constanța, s-au termi
nat lucrările la centrala semiautomată in
ternațională.

în anul 1968 a fost extinsă rețeaua telefo
nică interurbană automată și în localitățile: 
Ploiești, Bacău, Cluj, Sibiu, Craiova, Timi
șoara, Pitești, Mangalia.

de fibre artificiale 
fabricile de cărămizi din Tîrgu 

Fabrica de tricotaje

rece din cadrul Combinatului siderurgia 
Galați, Fabrica de frigidere Găești, Fabrica de 
cinescoape București, instalația de fibre artifi
ciale la Combinatul
Brăila, 
Jiu, Zalău și Buzău, 
Miercurea Ciuc, Fabrica de confecții Tîrgu 
Secuiesc, Fabrica de conserve de legume și 
fructe Turnu Măgurele, Fabrica de ulei 
Constanța, fabricile de produse lactate de la 
Brăila, Iași, Luduș, fabricile de bere de la 
Craiova și Constanța, complexele de la Su
ceava și Baldovinești pentru creșterea și în- 
grășarea industrială a porcilor.

Valoarea fondurilor fixe puse în funcțiune 
în anul 1968 a fost de 47,9 miliarde lei, cu 12,7 
la sută mai mare decît în anul 1967. Planul 
departamental de punere în funcțiune a fon
durilor fixe nu a fost îndeplinit ; au rămas ne
puse în funcțiune unele capacități și obiective 
la ministerele : Industriei Chimice, Industriei 
Alimentare, Economiei Forestiere, la Consiliul 
Superior ăl Agriculturii, precum și la consi
liile populare județene.

Față de anul 1967 producția de construcții- 
montaj a crescut cu 13,2 la sută. S-a intensi
ficat ritmul de industrializare a construcțiilor 
prin punerea la dispoziția șantierelor a unor 
cantități sporite de prefabricate și utilaje, s-a 
mărit gradul de mecanizare a lucrărilor, s-a 
îmbunătățit calitatea construcțiilor.

dent, volumul total al desfacerilor de măr
furi a crescut cu 8,8 la sută, cu 7 la sută la 
mărfuri alimentare (inclusiv alimentația pu
blică) și cu 10,4 la sută la mărfuri nealimen
tare.

Desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin 
comerțul socialist în anul 1968, comparativ cu 
anii 1965 și 1967, se prezintă astfel:

£ U.M. Volumul 
desfacerilor

Anul 1968 în’/« față de:

1965 1967

nul 1968 România a fost vizitată de 1 450 mii 
turiști, cu 250 mii mai mulți decît în anul 
1967.

în anul 1968 planul de comerț exterior a 
fost îndeplinit. Ritmul mediu anual de creș
tere a comerțului exterior în perioada 
1966—1968 a fost de 11,8 la sută.

ciale de consum. Venitul național a crescut 
cu 7,0 la sută față de 1967 și cu 26,2 la sută 
față de 1965, iar fondul de consum a crescut 
cu circa 6 la sută față de 1967 și cu circa 23 la 
sută față de 1965. ~

Sporirea numărului salariaților din econo
mia națională și creșterea salariului mediu au 
determinat mărirea veniturilor din salarii. Ve
niturile bănești ale familiilor de salariați au 
fost în anul 1968 cu 8,0 la sută mai mari decît 
în 1967 și cu 33,3 la sută față de 1965. Ca ur
mare a creșterii veniturilor obținute din mun
că în cooperativele agricole de producție, a 
vînzărilor de produse agroalimentare, venitu
rile bănești ale familiilor de țărani au sporit 
cu 7,9 la sută față de 1967 și cu 25,2 la sută 
față de 1965.

în anul 1968 cheltuielile social-culturale fi
nanțate de Ia bugetul de stat s-au ridicat la 
suma de 30,7 miliarde lei, cu 3 miliarde lei 
mai mult decît în 1967 și cu 8,3 miliarde lei 
mai mult decît în 1965.

Cheltuielile bugetului de stat pentru finan
țarea principalelor acțiuni social-culturale au 
fost în anii 1965, 1967 și 1968 repartizate 
astfel :

milioane Iei —

1965 1967 1968

învățămînt 6533 7416 7800
Cultură, artă și ști-
ință 2173 2594 2811
Sănătate și
asistență socială 5007 5647 6224
Asigurări sociale 5195 7986 9508
Ajutorul de stat
pentru copii 2715 2992 3240

Datorită sporirii cheltuielilor social-cultu
rale au fost asigurate condiții mai bune pen
tru dezvoltarea continuă a învățămîntului, 
culturii, artei, științei și ocrotirii sănătății.

A sporit baza materială a învățămîntului 
de toate gradele și în special a învățămîntului 
superior. în anul 1968 au fost date în folo
sință în învățămîntul de cultură generală, 
mediu, profesional și tehnic peste 1 900 săli de 
clasă, s-au construit peste 32 000 mp suprafață 
destinată spațiilor de învățămînt superior la 
București și Iași, 6 cămine studențești cu o 
capacitate de peste 2 700 locuri și 2 cantine 
studențești cu o capacitate de deservire pentru 
6 000 persoane. Au continuat lucrările pentru 
construcția Institutului politehnic și pentru 
extinderea construcției la Academia de Studii 
Economice. l

Au sporit sistematic cheltuielile statului ce 
revin în medie anual pentru un elev din 
școlile de cultură generală de la 1 040 lei în 
1965 la 1190 lei în 1968 ; pentru un student de 
la 10 405 lei în 1965 la 11 800 lei în 1968. în
tregul învățămînt este gratuit.

în anul școlar 1968/1969 au fost cuprinși 
3,3 milioane elevi în învățămîntul de cultură 
generală, 249,6 mii elevi în învățămîntul pro
fesional, 141,9 mii în liceele de specialitate, 
școlile tehnice și postliceale și 147,6 mii stu- 
denți; fiecare al cincilea locuitor este elev 
sau student.

Numărul cadrelor didactice pentru pregăti
rea școlară și universitară a fost în anul șco
lar 1968/1969 de 182 mii. cu 9,4 mii mai mult 
decît în anul școlar 1965/1966.

învățămîntul a dat economiei naționale un 
număr de peste 119 mii cadre : 71 mii mun
citori calificați prin școli, peste 25 mii cadre 
cu pregătire medie de specialitate și aproape 
23 mii cadre cu pregătire superioară.

în anul 1968 au fost construite noi așeză
minte de cultură ; se continuă lucrările pentru 
construcția Teatrului Național din București, 
precum și a noului centru de televiziune.

S-a dezvoltat activitatea în domeniul cine
matografiei, radioului și televiziunii, precum 
și al presei. Numărul spectatorilor la cinema
tografe a fost în 1968 de 204 milioane, iar la 
teatre și instituții muzicale de 12,6 milioane ; 
numărul abonamentelor la televiziune a a- 
juns la 1115 mii, cu 22 la sută' mai mult ca 
în 1967. AU fost editate 3 800 titluri de cărți 
cu un tiraj de 72,3 milioane exemplare; a 
sporit numărul organelor de presă locale.

Instituțiile medico-sanitare au prestat un 
volum mai mare de servicii populației. Dato
rită alocațiilor tot mai mari de la bugetul de 
stat pentru sănătate și asistență socială, au 
crescut cheltuielile medii anuale pe un 
pat. Astfel, în casele de naștere cheltuielile 
statului au fost în 1965 de 4 330 lei, iar în 1968 
au ajuns la 6 890 lei; în creșe, cheltuielile 
medii anuale pe un pat s-au mărit de Ia 
4 500 lei în 1965 la 4 940 lei în 1968, iar în 
spitale cheltuielile pe un pat au crescut de la 
22 500 lei în 1965 la 23 700 lei în 1968. 
A crescut numărul medicilor, ajungînd la 
sfîrșitul anului 1968 la 31 000. A continuat 
acțiunea de utilare și modernizare a unități
lor medico-sanitare existente și au fost data 
în folosință noi spații de spitalizare. Numă
rul paturilor de asistență medicală a sporit 
cu 14 500, respectiv cu 10 la sută față de 1965.

S-au creat condiții mai bune pentru odihna 
oamenilor muncii. Concediul minim a fost 
mărit de la 12 zile la 15 zile lucrătoare, du
rata concediului mediu pe un salariat a ajuns 
la 20,8 zile lucrătoare față de 17 zile în 1965. 
Au fost date în folosință peste 4 000 locuri 
în hotelurile turistice, precum și alte spații 
în noile amenajări turistice de pe litoral și 
de la munte. în anul 1968 circa 770 mii per
soane și-au petrecut concediul și au urinat 
tratamente în casele de odihnă și sanatoriile 
din stațiunile balneoclimaterice.

Aproape 400 000 locuitori s-au mutat în 
cele 111 700 locuințe noi construite, din care 
circa 52 300 apartamente din fondurile sta
tului.

Ca urmare a investițiilor din fondurile cen
tralizate ale statului, rețeaua de distribuire 
a apei potabile s-a mărit cu 230 km. de ca
nalizare cu 131 km, de gaze cu 130 km, de 
termoficare cu aproape 50 km. A continuat 
acțiunea de extindere a electrificării satelor: 
au fost electrificate încă 880 sate.

★

Realizările obținute în cursul anului 1968 
demonstrează hotărîrea unanimă cu care 
clasa muncitoare, țărănimea, intelectualita
tea, toți oamenii muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, urmează cu 
consecventă politica partidului, transpun în 
viață programul elaborat de Congresul al 
IX-lea și măsurile stabilite de Conferința 
Națională a Partidului Comunist Român, me
nite să ridice patria noastră socialistă pe 
trepte noi de civilizație și progres.

Succesele obținute anul trecut constituie 
un puternic stimulent pentru oamenii muncii, 
angajați în îndeplinirea obiectivelor planului 
pe anul 1969 — cel de-al patrulea an al cin
cinalului.

Angajamentele colectivelor de oameni al 
muncii în întrecerea pentru îndeplinirea și 
depășirea planului pe anul 1969 constituie 
expresia voinței întregului popor de a rea
liza cu succes politica partidului de desăvîr- 
șire a construcției socialismului în patria 
noastră — Republica Socialistă România.

în ramura transporturi activitatea s-a extins 
ca urmare a dezvoltării economiei naționale, 
continuîndu-se în același timp acțiunea de 
modernizare și perfecționare a transportului. 
Planul la mărfuri transportate a fost îndepli
nii în proporție de 100,3 la sută.

In cursul anului 1968 căile ferate au fost 
înzestrate cu 77 locomotive Diesel electrice 
de 2 100 CP, 10 locomotive electrice de 6 950 
CP, 41 locomotive Diesel și Diesel hidraulice, 
4055 vagoane de marfă de cale normală în 
echivalent 4 osii, 144 vagoane de călători; s-a
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Despre nobila misiune a 
profesorului în școala șl so
cietatea noastră socialistă 
se vorbește deseori. Azi, 
cînd școlii 1 s-a consacrat 
rolul de principal factor de 
cultură și educație ale în
tregului popor, e firesc să 
se situeze în centrul aten
ției și figura, personalitatea 
principalului animator al 
școlii — omul de la cate
dră. Conferința națională a 
cadrelor didactice din învă- 
țămîntul de toate gradele — 
eveniment deosebit de im
portant pe care slujitorii 
școlii se pregătesc să-1 în- 
tîmpine — constituie o nouă 
expresie, din cele mai con
cludente, a acestei atenții, 
a prețuirii și importanței 
ce se acordă activității lor 
de către conducerea de 
partid și de stat.

O conferință este prin de
finiție o reuniune de spe
cialiști. un cadru de studiu 
pentru a examina anumite 
probleme de interes larg și, 
firesc, întîlnirea reprezen
tanților cadrelor noastre di
dactice va avea acest ca
racter. în consecință, vor fi 
examinate aprofundat as
pectele esențiale ale activi
tății noastre, îndeosebi sta
diul aplicării măsurilor sta
bilite în vederea dezvoltării 
și perfecționării învătă- 
mîntului, stabilite în direc
tivele C.C. al P.C.R. și prin 
noua legislație școlară, pre
vederile noului statut al 
corpului profesoral care în
mănunchează problemele 
profesionale, sociale, mora
le, juridice, materiale ale 
întregului personal didactic, 
în acest context, după o- 
pinia noastră, problema ca
pitală sau cel puțin una 
din problemele capitale tre
buie să o reprezinte defini
rea clară a rolului profeso
rului în școala contempora
nă și stabilirea coordonate
lor activității sale în pla
nul școlii socialiste. în le
gătură cu această problemă 
socotim oportun să prezen
tăm cîteva reflecții.

Pe bună dreptate, se afir
mă de multe ori că în 
școala noastră de azi pro
fesorul are o misiune înal
tă, înțelegîndu-se prin a- 
ceasta o activitate plină de 
distincție, de elevație mo
rală. de o deosebită compe
tență și răspundere. Ade
răm pe deplin la acest 
punct de vedere. Motivele 
pe care ne întemeiem sînt 
mai multe. Unul esențial de 
ordin politic-social : se știe 
că o națiune se remarcă și 
se afirmă în concertul mon
dial prin valoarea și rit-

mul creșterii bunurilor ma
teriale și spirituale pe care 
le realizează. Dar pregăti
rea, cultivarea și dezvolta
rea forțelor de. creație din 
sinul unui popor este de ne
închipuit fără aportul șco
lii. De aici, concluzia logică: 
misiunea de a lucra într-o 
școală, ca profesor, nu re
prezintă o activitate oare
care, ci un proces de mare 
complexitate, cu o nobilă 
finalitate — pregătirea ti
nerilor care vor fi chemați 
să ducă mai departe opera

nă concretizare în larga a- 
preciere și considerație, în 
grija și sprijinul pe care 
conducerea partidului și 
statului nostru, întregul po
por le acordă mundii pline 
de abnegație a . corpului 
profesoral, în orientarea ge
nerală și dezvoltarea con
stantă a școlii de toate gra
dele, privită sub aspectul 
conținutului și al cadrului 
material și spiritual de ma
nifestare.

Desigur, nu spunem nimic 
nou arătînd că pentru a-și

azi a educatorului vine cu 
obligații clare în fața profe
sorului : să nu se limiteze 
la rolul de difuzor al cu
noștințelor, ci să se îngri
jească cu afecțiune de dez
voltarea personalității ele
vilor, fixîndu-și bine in 
minte că a trecut vremea 
dascălului care-și permitea 
să spună : „eu îmi țin lecția 
și dau cunoștințe, restul nu 
mă privește11. Cei mai 
buni dintre noi au per- 

’ manenț prezente în minte 
cîteva principii pedagogice
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de edificare socialistă a pa
triei, ce se înfăptuiește azi. 
Un al doilea motiv, pentru 
care socotim nobilă și im
portantă munca profesoru
lui este acela că. prin in
termediul ei, individul de
vine un om, prin asimila
rea culturii obiective — a 
științei, moralei, literelor, 
artelor, tehnicii, dreptului 
etc. — că ea contribuie di
rect la conturarea persona
lității, a capacităților inte
lectuale, a caracterului 
ferm și integru, solicita
te fiecărui tînăr 
țean de idealurile 
te ale societății 
în care trăim, 
de mult vremea 
a instrucției de 
strucției. Imperativele so
cietății noastre privitoare 
la îndatoririle școlii o con
sacră ca pe o instituție care 
pregătește tinerii pentru 
viață, pentru activitatea 
socială și profesională, ca 
oameni devotați cauzei 
oonstrucției socialismului. 
Toate aceste considerente 
își găsesc o directă și uma-

cetă- 
înal- 

socialiste 
A trecut 
școlii-lux, 

dragul in-

îndeplini înalta și nobila 
misiune cu care a fost în
vestit. profesorul are ne
voie de o pregătire pe cît 
de complexă, pe atît de a- 
leasă. Școlii noastre îi tre
buie cadre bine pregătite 
pentru fiecare din cele două 
mari îndatoriri — de profe
sor care predă și de educa
tor — de neînchipuit una 
fără alta. Profesorul care 
predă cultura obiectivă are 
menirea să predea știința, 
literele etc., într-o manieră 
rezumativă, prezentînd e- 
sențialul, într-o formă cla
ră, ordonată — în acest 
scop el trebuind să cu
noască perfect și la zi ma
teria respectivă într-o for
mă mai extinsă decît în 
program — să fie un anima
tor al elevilor, entuzias- 
mîndu-i pentru știință și 
antrenîndu-i la studiu, să 
fie un om cu larg orizont 
cultural, o personalitate 
intelectuală și etică de la 
care să emane un con
tinuu apel spre studiu, spre 
perfecționare spirituală.

La rîndul ei, poziția de

fundamentale care credem 
că ar trebui să fie în
deobște reținute : procesul 
instructiv-educativ, recla
mat de necesitatea epocii, 
cere ca oricare elev sau stu
dent nu numai să asimi
leze o sumă de cunoștințe 
ci să și le integreze într-o 
concepție cu adevărat știin
țifică despre natură și so
cietate, să-și formeze ca
pacitatea de a discerne va
lorile de non-valori. Si e 
bine să se știe că izbutesc 
să realizeze acest țel acele 
cadre didactice care sînt ele 
însele cercetători și crea
tori de cultură. A sosit tim
pul cînd lectorii, conferen
țiarii și chiar profesorii se
cundari trebuie să-și înno
iască cursurile, părăsind 
caietele vechi și îngălbe
nite de vreme, cu texte noi, 
în care să insereze și rezul
tatele cercetărilor și refle- 
xiunilor proprii. Să nu ui
tăm că întîrzierea în re
ceptarea de cunoștințe și 
depășirea în ce privește 
metodele didactice sau edu-

cative pot avea repercusi
uni, nedorite, atît pentru ti
neri cît și pentru dezvolta
rea culturală a societății.

Profesorul este chemat 
să-i înarmeze pe tineri cu 
principiile filozofiei mar- 
xist-leniniste. filozofie a ac
țiunii, animată de conștiința 
unor înalte idealuri creatoa
re umane și cetățenești. Cu 
deosebire, cadrelor didac
tice le revine îndatorirea de 
a fi pentru elevii și studenții 
lor pildă de activitate crea
toare, izvoare de entuziasm 
și optimism, exemplul per
sonalității profesorului re- 
prezentînd o sursă de influ
entă educativă pozitivă deo
sebit de puternică pentru ti
neri. La rîndul lor, directo
rii și, în principiu, toți con
ducătorii de școli, pot da un 
avînt deosebit educației ti
neretului. imprimînd tutu
ror membrilor respectivului 
colectiv pedagogic un im
puls viu la muncă, la lup
ta neobosită contra ru
tinei, sclerozării, improviza
ției și contra spiritului de 
suficientă, probat adesea de 
unele cadre didactice. To- 

’varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al 
C.C. al P.C.R., într-una 
din cuvîntările sale, re
comanda cadrelor didac
tice o legătură cît mai strîn- 
să cu elevii și studenții lor. 
Recomandarea este cu atît 
mai valoroasă cu cît ea se 
confirmă prin fapte pozi
tive : citi dintre savanții și 
personalitățile de azi nu 
mărturisesc influenta perso
nalității profesorilor lor ca 
oameni de știință si cetă
țeni. De altminteri, făcînd o 
incursiune istorică amintim 
că este tipic exemplul mari
lor filozofi antici — Socrate, 
Platon, Aristotel — care au 
exercitat o mare influentă 
asupra discipolilor lor prin 
faptul că țineau o legătură 
zilnică strînsă cu ei : tipic e 
cazul marilor fondatori de 
școli științifice din tara 
noastră — de medicină, fi
zică, matematică, filologie, 
istorie — care deopotrivă 
întrețineau relații foarte 
strînse cu colaboratorii și 
discipolii lor tineri.

Cînd .în capitala tării, 
sute și sute de reprezentanți 
ai cadrelor noastre didactice 
se vor aduna să examineze 
noul lor Statut, ei se vor 
strădui, implicit, să jaloneze 
mai clar chemarea profeso
rului în cadrul preocupări
lor majore ale partidului si 
statului pentru dezvoltarea 
materială și spirituală a na
țiunii noastre socialiste.
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e Feldmareșala : PATRIA — 9 ; 11,30;
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELO
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 13,30 ;
20.45.
O Un om pentru eternitate : REPU
BLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21.15.
0 Pantoful cenușăresel : VICTORIA
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 20,45.
O Marele șarpe : LUCEAFĂRUL — 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45, FESTI
VAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45, SALA PALATULUI — 19,30 (se
ria de bilete — 2705).
0 Expresul colonelului von Ryan: FE
ROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, MODERN — 9,30 : 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, EXCELSIOR — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Mica romanță de vară : CAPITOL
— 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16
0 Becket : GLORIA
19.30, FLOREASCA
16.15 ; 20.
• Strigătul : CENTRAL
0 Aventura : CENTRAL — 11 
0 Noaptea : CENTRAL — 16 .
0 Nikolai Bauman : LUMINA — 9,15— 
16 in continuare ; 18,30 ; 20,45.
0 Unora Ie place Jazzul : CINEMA
TECA (bilete la casă) : 10 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,30.
•
16
15
•

15.30 ; 20,30.
0 Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în județele Caraș-Sevcrin, 
Timiș și Arad ; Dacă treci Podul Po
poarelor : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
0 Un delict aproape perfect : GRIVI- 
TA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15; 
20 30, TOMIS — 9—15,45 în continuare; 
18-,15 ; 20,30.
o Neînțelesul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
o Ziua în care vin peștii : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18.
0 Haiducii : BUZEȘTI — 20.30.
0 Profesioniștii : DACIA — 8.30—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 20,45.
© împușcături
BUCEGI — 9—15,45 în
18.15 ; 20,45.
0 Planeta maimuțelor : 
15,30 ; 18.
o Răpirea fecioarelor :
20.15.
O Trei copil , minune" : LIRA — 15,30; 
18 ; 20,15.
0 Drumul spre Saturn : Sfirșitul Sa
turnului : GIULEȘTI — 15,30 ; 19.
0 Ea va ride ; Inimă nebună, nebună 
de legat : COTROCENI — 15,30 ; 19.
0 Viva Maria : PACEA — 15.30 ; 18 ;
20.30.
a judoka, agent secret: CRINGAȘI
— 15,30 ; 18.
« Telegrame : CRINGAȘI — 20,30.
0 Aventurile Iui Tom Sawyer ; Moar
tea iul Joe Indianul : VOLGA — 
15,30 : 19, FLACĂRA — 15,30 ; 19.
o Veșnicul întîrziat : VIITORUL — 
15,30 ; 18.
0 Tunelul : VIITORUL — 20,30.
0 Urletul lupilor : MIORIȚA — * ;
11.15. ; 13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
0 Hombre : MOȘILOR — 15,30 ; 18. 
0 Superautomatul : MOȘILOR — 
20,30.
0 Piramida Zeului Soare : POPULAR
— 15,30 ; 18.
0 Heroina : POPULAR — 20,30.
0 Columna (ambele serii) : MUNCA
— 15,30 ; 19.
0 Astă seară mă distrez : ARTA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 
20,30.
0 Lustragiul : VITAN — 15,30 ; 18.
0 Premiere strict secrete : VITAN —
20.15.
0 Made in Italy : RAHOVA 
15,30 ; 18.
0 Giselle : RAHOVA — 20,15.
0 Căderea Imperiului Roman : PRO
GRESUL — 15,30 ; 19.
0 Căutătorii de aur din Arkansas : 
FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Minunata călătorie a lui Nils Hol- 
gersson : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.

Vera Cruz : DOINA — 11,30 ; 13,43 ; 
; 18,15 ; 20,30 DRUMUL SĂRII — 
; 17,30 ; 20.
Acuzatul : UNION — 18.
Eu, eu, eu... și ceilalți : UNION —

șul» spînzurătoare : 
continuare ;

UNIREA

UNIREA

UN OM PENTRU ETERNITATE»
O remarcabilă realizare a studiourilor en

gleze, adaptare a unei piese de Robert 
Bolt, tn regia lui Fred Zinnemann. Cu o dis
tribuție excelentă din care amintim pe Paul 
Scofield (în rolul lui Thomas Morus), Wendy 
Hiller (lady Alice, soția iul Morus), Leo Mac 
Kern (Cromwell), Robert Shaw (Henric VIII). 
Orson Welles (cardinalul Wolsey) șl alții, se 
reconstituie un binecunoscut episod din is
toria Angliei. Filmul a obținut în 1966 șase 
premii ,.Oscar", între care menționăm pe cel 
obținut de Paul Scofield — pentru cea mai 
bună interpretare masculină — și pe cele 
acordate pentru cel mai bun film în culori 
și pentru cele mal bune costume pentru un 
film tn culori. Șl în 1967, la Festivalul In
ternațional al filmului de la Moscova. Paul 
Scofield a fost din nou distins pentru cea 
mai bună apariție într-un rol masculin. în fo
tografie — un cadru din film.
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A capta tineretul și a contribui la 
educarea etică și estetică a tinerei 
generații, la formarea concepțiilor și 
la dezvoltarea personalității viitori
lor cetățeni ai patriei reprezintă, 
fără îndoială, un obiectiv fundamen
tal al cinematografiei și, în același 
timp, terenul unei importante și re
velatoare confruntări a filmului ro
mânesc cu realizările studiourilor din 
alte țări și continente. Desigur, nu 
este vorba despre „compartimenta
rea11 riguroasă a producției în func
ție de categoriile de vîrstă ale pu
blicului ; o asemenea compartimen
tare nici n-ar fi posibilă, decît for
mal. Deîndată ce depășesc vîrsța 
copilăriei. spectatorii dobîndesc 
„drepturi11 egale ca parteneri în dia
logul cu autorii operelor de artă ci
nematografică. Dar tocmai de aici, 
din faptul că, virtual, orice film este 
văzut de spectatori din toate genera
țiile, decurg obligațiile și răspunde
rile cineaștilor față de publicul aflat 
în pragul maturității.

Ar fi greșit dacă, discutînd despre 
acest aspect al creației, am face 
abstracție de dificultățile reale care 
apar și se cer depășite în procesul 
maturizării cinematografiei româ
nești sau dacă, așa cum s-a întîm- 
plat în articole publicate în diferite 
ziare și reviste, am anula — cu
prinși de o febră a demolării — tot 
sau aproape tot cg a-a realizat pînă 
acum pe platourile de la Buftea. 
O serie de filme realizate în ul
timii ani au evocat — situîndu-se pe 
trepte diferite ale valorii artistice. — 
momente importante ale istoriei po
porului român. Critica a relevat con
tribuția acestor reconstituiri la edu
carea patriotică a marelui public, 
inclusiv a tinerei generații, în spiri
tul tradițiilor luptei pentru libertate 
a poporului. Cîteva filme au fost con
sacrate eroismului comuniștilor în 
lupta pentru eliberarea patriei —de 
pildă „Procesul alb" sau „Cartierul 
veseliei11, „Duminică la ora 6“ — a 
creat portretul cinematografic al unor 
tineri revoluționari din anii grei ai 
ilegalității. Firul istoriei a fost depă
nat spre trecut de „Răscoala", de 
..Golgota", și, mai recent, de evoca
rea perioadei de formare a poporului 
român — în „Dacii" și în „Columna". 
Este un domeniu important al crea
ției. slujit de scenariști și regizori 
dintre cei mai buni, a căror expe
riență, de pînă acum va rodi în vii
toare pagini cinematografice ale 
Epopeii Naționale.

Dar profilul specific, afirmarea u- 
nei cinematografii. îndeplinirea 
funcției sociale a celei mai populare 
dintre arte depind, într-o măsură 
decisivă, de forța și de relieful pro
ducției inspirate nemijlocit din ac
tualitate. O retrospectivă a filmelor 
noastre ar prilejui citarea mai mul
tor pelicule avînd drept fundal rea
litatea actuală — între care și cîteva 
cu și despre adolescență. Povestite 
succint, unele dintre acestea ar pă
rea interesante din punctul de ve
dere al temei, al ideilor puse în dez
batere. Dar pe ecran, intențiile au 
rărhas, adeseori, fără finalitatea 
scontată. Ce ecou a avut, de pildă. 
„La porțile pămîntului", pledoarie în 
intenția autorilor săi pentru priete
nie, pentru o etică înaintată ? Arti
ficialitatea unor conflicte și carac
tere a făcut ca noblețea confrun
tării dintre tinerii eroi ai acestui 
film să nu se dezvăluie decît trun
chiat spectatorilor cărora autorii li 
s-au adresat în mod expres. Și mai 
neobservată a trecut relativ recenta 
comedie „Zile de vară" cu o acțiu
ne dominată de avatarurile unor ti
neri brigadieri dintr-un sat de pe 
Dunăre; oscilînd între un pitoresc 
de suprafață și situații neverosimile, 
grotești, cu deficiente din scenariu 
mult îngroșate regizoral, această pe
liculă a fost respinsă de marele pu
blic, în pofida unor replici cu umor 
și cu adresă satirică actuală. Exem
plele amintite, nu unicele, din păcate.

demonstrează că problema filmului 
; de actualitate nu poate fi considerată 
rezolvată doar prin prezența în pla
nurile de producție a unor teme care 
sună promițător.

Eficienta educativă a cinemato
grafiei implică, în egală măsură, in
candescenta ideii și puterea emo
ției, capacitatea filmelor de a realiza 
comunicarea cu spectatorii, de a-i 
captiva și convinge. Practic, nu e- 
xistă temă sau subiect care să nu 
poată fi aduse pe ecran. Dificulta
tea constă în selecția sugestiilor atît 
de diverse ale realității ; aici își 
spun cuvîntul maturitatea și spiritul 
de responsabilitate al oricărui ci
neast. Dezvoltarea cinematografiei 
naționale impune cu necesitate o in
vestigare mai profundă a actualității, 
abordarea îndrăzneață a temelor 
mart, semnificative. Și inițiativa re
gizorilor ar trebui să se (tacă mai pu
ternic simțită, paralel cu preocupă
rile lor de ordin tehnic, profesional. 
Dacă atenția realizatorului este ab
sorbită 
presiei 
tîmpla 
confuz

unilateral de problemele ex- 
cinematografice, se poate în
că mesajul său să devină 
(ca în „Ultima noapte a co

puncte de vedere

pilăriei11, film nu lipsit de calități ar
tistice dar tributar 
intelectualism 
pietat asupra clarității ideilor, 
terpunîndu-se ca un văl între ecran 
și public). în același timp, trebuie 
observat că dorința cu totul îndrep
tățită de a se elibera din strînsoarea 
platitudinii, a temelor mărunte i-a 
împins pe unii realizatori spre ex
trema opusă, diminuîndu-le capaci
tatea de selecție si alimentînd pre
dilecția pentru diferite „cazuri11 poa
te spectaculoase în sine dar. întâm
plătoare. periferice si lipsite in con
secință de capacitatea de a răspunde 
obiectivelor educative majore ale ci
nematografiei artistice.

Pentru a răspunde acestor obiecti
ve, cineaștii, studiourile ar trebui să 
reconsidere si să pună în valoare, 
pe lângă experiența proprie, lecția 
marii cinematografii, sustrăgîndu-se 
influentei anumitor tendințe de ulti
mă oră din cinematografia mondială 
care suscită vii controverse chiar în 
țările de origine si care contestă 
însemnătatea dialogului dintre reali
zatori și public sau încearcă să se 
impună printr-un non-conformism 
șocant, printr-un teribilism de su
prafață. Cinematograful s-a născut si 
s-a dezvoltat ca o artă generoasă, ca 
o artă de public, ca o artă capabilă 
să acrediteze eroi memorabili, modele 
demne de urmat pentru tînăra gene
rație, ca o artă în stare să înaripeze 
imaginația, să cheme spre înfăptuirea 
idealurilor înalte ale socialismului, 
ale înfăptuirii noii orânduiri în țara 
noastră. Sarcinile care stau în fața 
filonului românesc presupun conti
nuarea acestei tradiții ilustrată de 
opera unor cineaști de mare presti
giu, iar realitățile epocii noastre îi 
solicită tocmai în aceste direcții pe 
autorii operelor de artă cinematogra
fică, oferindu-le și un pasionant te
ren de investigație artistică, un ori
zont de inspirație nelimitat.

Evident, așteptăm cu toții capo
doperele cinematografiei noastre, 
creațiile inspirate din efortul con
structiv al poporului, care să se în
scrie ca momente fundamentale în
tr-o viitoare istorie a filmului 
românesc. Ele vor fi fructul expe
rienței acumulate prin realizări, ca 
și prin nereușite, si vor încununa 
progresele care se cer făcute, stator
nic, în producția curentă a studiou
rilor. Cu prea multă ușurință sînt 
eludate unele direcții fertile ale a- 
cestei dezvoltări.

unui anume 
formal care a îm- 

in-

cestei cum ar fi. de

existen- 
tema

exemplu, însăși reflectarea 
ței omului obișnuit (inclusiv 
eroismului cotidian, în întruchipările 
sale cele mai diverse), prilej de a 
pune în dezbatere o problematică u- 
mană și socială de acut interes. Nu ne 
propunem, și nici n-ar fi posibil, să 
enumerăm temele care ar merita să 
stea în atenția cineaștilor. Putem 
însă constata că n-a apărut încă un 
film vrednic de menționat despre 
prietenie, despre răspunderea adoles
centului față de sine însuși și față 
de societate, un film care să afirme 
vibrant concepțiile și idealurile noas
tre, lupta tinerei generații pentru 
înfăptuirea acestor idealuri. Se înțe
lege că nu este nevoie de filme în 
care actualitatea să fie tratată 
abscons, iar personajele să apa
ră dominate __ .
de complexe inventate (sau pre
luate din .filme realizate pe alte 
meridiane) cu scopul de a le 
face „mai interesante". Este nevoie de 
filme care să reprezinte mărturia 
emoționantă și convingătoare a ar
tistului de azi despre vremea sa. 
contribuția cineastului la mersul 
înainte al societății, la perfecționarea 
oamenilor, a raporturilor dintre oa
meni. dintre individ și colectivitate.

Aceasta înseamnă, desigur, a ri
dica,1 în mod corespunzător, ștacheta 
exigenței artistice, a asigura 
misele calității artistice 
rei realizări încă din perioada 
de pregătire, a urmări 
vent. în producția studiourilor. în
făptuirea unei politici de promovare 
a valorilor autentice. Funcția educa
tivă a cinematografului presupune 
autenticitatea conflictelor, a carac
terelor. o transfigurare opusă didac
ticismului arid, și în stare să acțio
neze asupra conștiinței publicului. 
Toate mijloacele artei filmului se 
cer subordonate acestui scop, pentru 
obținerea acelei înalte accesibilități 
de care depinde, în ultimă instanță, 
rodnicia investițiilor de idei și de 
talent. în același timp, se face 
simțită necesitatea îmbunătățirii 
substanțiale a calității filmelor de ' 
divertisment. cultivarea genurilor 
cinematografice „de acțiune". cu 
mare priză la spectatorii tineri, si 
nu numai la ei; și aici există mari 
posibilități de a îmbogăți aria te
melor și a ideilor vehiculate — cu 
mijloace specifice — de aceste ge
nuri de largă popularitate, de în
scriere mai directă si mai substan
țială a filmelor de divertisment în 
actualitate, păstrîndu-le si sporin- 
du-le atractivitatea. temeritatea, pu
terea de stimulare pozitivă a imagi
nației și, deci, forța educativă. Spon
taneitatea, savoarea și autenticitatea 
psihologică a filmelor cu „Năică" — 
suport al comunicării unui conținut 
educativ generos și actual — aș
teaptă a-și găsi un echivalent și în 
fiimele consacrate adolescenților.

Problemele filmului destinat tine
rei generații ar merita o dezbatere 
mai amplă care ar putea fi organi
zată de Asociația cineaștilor, cu 
scopul de a clarifica țelurile educa
tive ale creației ancorate în actuali- . 
tate și a scoate în evidență posibili
tățile pe care le oferă abordarea as
pectelor esențiale ale realității, ale 
vieții oamenilor de azi — condiție a 
afirmării cinematografiei 
Este un domeniu în care 
intuiția scenariștilor și a regizorilor 
se pot manifesta deosebit 
dent si în 
presupune 
psihologică, 
preocupări 
maximă claritate ideologică, 
zînd improvizația si presununînd a- 
ceastă cunoaștere multilaterală, rigu
roasă. investigarea universului ado
lescentin ar trebui să preocupe cele 
mai experimentate forte artistice ale 
cinematografiei noastre si să repre
zinte obiectul unei atenții speciale, 
stimulatoare, din partea studiourilor

de . false tenebre,

pre- 
a fiecă-

consec-

naționale, 
talentul și

de conclu-
care eficienta artistică 
sensibilitate, subtilitate 

cunoașterea reală a unor 
și realități specifice, o 

Refu-

D. COSTIN

Născută din bucuria de a 
trăi, din nevoia oamenilor 
de a se elibera prin rîs de 
neliniști și tristețe și de a-și 
manifesta astfel superiorita
tea față de mediul înconju
rător, evoluînd odată cu so
cietatea și dobîndind noi 
forme și structuri în funcție 
de rolul social și estetic a- 
tribuit de autorii și teoreti
cienii săi, comedia și-a a- 
vut mereu și își are și as
tăzi locul temeinic în re
pertoriile teatrelor. Gravă 
sau ușoară, satirică sau 
lirică, îndeplinind o func
ție 
ții 
tru 
și 
sau 
unui 
mici pretenții, comedia a 
fost și este un gen iubit de 
publicul cel mai larg și cu 
cea mai eterogenă formație 
spirituală. O vorbă din po
por zice că „rîsul e sănătos" 
și adevărul ei nu mai are 
nevoie de demonstrație. Să
lile teatrelor sînt totdeauna 
pline atunci cînd se repre
zintă o comedie, cu condiția 
ca ea să fie bine scrisă și 
bine jucată și. mai ales, 
dacă poartă în ea ceva_ din 
întrebările și preocupările 
celor cărora li se adre
sează. Comedia a fost din- 
totdeauna un gen dramatic 
apropiat de viața cotidiană, 
stabilind o comunicare di
rectă cu spectatorii. Cînd 
s-a depărtat de viață, refu- 
giindu-se în jocul gratuit al 
situațiilor și efectelor de 
limbaj, ea și-a putut păstra 
adeziunea publicului numai 
datorită abilității autorilor 
de a provoca rîsul prin 
mijloace mecanice combi
nate după rețete „sigure“._O 
întreagă ramură a comediei 
franțuzești, de la vechiul 
vodevil la noul bulevard. își 
justifică existenta datorită 
capacității de a amuza prin 
intriga abil țesută și jocul 
liber al vorbelor de duh. 
Dar acest gen rareori a iz
butit să-și depășească con
diția efemeră, a unei dis
tracții de moment. Labiche. 
considerat azi cel mai de 
seamă comediograf francez 
al secolului trecut, a supra
viețuit datorită satirei de 
moravuri pe care comediile 
sale își susțin intriga bine 
condusă. Lipsit de profun
zime și de o legătură sub-

pe pozi- 
socială, în- 

moravurilor 
caracterelor,

militantă 
de critică 
asanarea 
educarea ________ ,
păstrîndu-se în.limitele 

divertisment cu mai

stantială cu realitatea, ur
mașul său Georges Feydeau 
retrăiește azi pe scenele pa
riziene gratie abilităților 
sale de construcție și posi
bilităților pe care le oferă 
unor actori de prestigiu de 
ș-și exersa verva comică, 

în repertoriul teatrelor 
noastre comedia are, desi
gur. o prezență legitimă și 
necesară. Publicului îi place 
să rîdă, manifestîndu-și 
astfel vitalitatea și optimis
mul funciar, încrederea în 
forțele sale și in ziua de 
mîine. Această dorință de a 
rîde trebuie satisfăcută ■ cu,

sala plină a Teatrului de 
Comedie ori de cîte ori se 
joacă „Opinia publică11 de 
Aurel Baranga și să auzi 
rîsul copios al publicului 
pentru a-ți da seama cît de 
dornic este acesta de a ve
dea pe scenă, luate în derî- 
dere, vicii și defecte mo
rale ale unor oameni din 
vremea noastră.

în repertoriul pe care tea
trele bucureștene și l-au al
cătuit la începutul acestei 
stagiuni, comediile aduc o 
pată de culoare înviorătoare 
și tonică. E adevărat că spi
ritul de selecție n-a functio-

fără altă substanță de viată 
decît o palidă umbră de sa
tiră la adresa unor mora
vuri provinciale, își cer® 
neapărat justificarea în po
sibilitatea unei interpre
tări , scenice desăvîrși- 
te, fără compromisuri și 
fără echivoc. Spectaco
lul Teatrului „Barbu De- 
lavrancea11 pus în scenă de 
George Teodorescu apare 
însă ca un exercițiu pentru 
un grup de tineri actori, nu 
lipsiți de calități scenice, 
dar departe de siguranța și 
aplombul cerute de genul, 
în aparentă atît de ușor și

lui a fost. Alexandru Re- 
pan. care, părăsind pentru 
moment eternul rol de june 
prim romantic, a compus cu 
umor figura unui duce no
ting și: gîngav. Cît despre 
rolul principal, el ar fi avut 
premisele unei bune inter
pretări prin alegerea Rodi- 
căi Mandache, dacă tînăra 
actriță nu s-ar fi străduit 
prea mult să ne convingă 
de profesiunea personajului 
ei (Crevette „Puștanca") și 
n-ar fi umplut scena cu un 
exces de gesticulație si miș
cări care, completate cu o 
voce insuficient cultivată.

indianul bun

cronica dramatică Primejdia vulgarității

mijloace de bună calitate, 
cu opere teatrale alese cu 
maximă exigență. în lumina 
scopului educativ pe care-1 
are teatrul în societatea 
noastră socialistă. Tezaurul 
cultural al omenirii conține 
suficiente perle ale artei co
mice, pentru a nu fi nevoie 
să se recurgă la produse de 
calitate inferioară, care co
boară prestigiul genului, 
i'latînd gusturile neevoluate 
și stîrnind în sală rîsul cu 
înțelesuri echivoce. Succe
sul de care s-au bucurat 
spectacole de valoare ca 
„Troilus si Cresida11 la Tea
trul de Comedie, „D-ale car
navalului11 la Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra11. „Re
vizorul11 $i „Bădăranii11 la 
Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale11 consacră și valorile 
interpretative ale teatrului 
românesc și capacitatea pu
blicului de a gusta marea 
comedie clasică, ale cărei 
virtuți literare slujesc cu 
demnitate savoarea comică. 
Cît despre comedia de ac
tualitate, e suficient să vezi

Margareta BĂRBUȚĂ

nat de data aceasta cu cea 
mai mare exigentă. Cu un 
efort în plus s-ar fi găsit în 
bagajul uriaș al comediei u- 
niversale lucrări mai sub
stanțiale decît „Doamna de 
la Maxim11 a lui Feydeau 
sau „Vijelie în crengile de 
Sassafras" de Rene de Obal
dia. Nu pentru că am fi duș
manii divertismentului. Pe 
afișul teatral al Capitalei 
mai figurează și ...Comedie 
pe întuneric11 de Peter 
Shăffer, pe care, din pă
cate. o interpretare stân
gace a aplatizat-o, reducîn- 
du-i din vivacitatea comică, 
iar „Ofițerul recrutor11 a lui 
George Farquhar ne amin
tește că mai sînt in istoria 
dramaturgiei capitole în
tregi încă insuficient explo
rate de teatrul nostru.

Dar o alegere ca aceea a 
vodevilului lui Feydeau, 
construcție abilă de situații 
și momente comice în lanț.

în realitate atît de dificil, 
al vodevilului. Interpreții 
se mișcă greoi, majoritatea 
mimînd o vîrstă pe care nu 
o au și străduindu-se să se 
apropie de eleganța degaja
tă, specifică lumii persona
jelor piesei, lumea saloane
lor pariziene din pragul se
colului nostru. George Bă
nică (Petypon) vorbește me
reu în barbă și-și mănîncă 
singur poantele. Dorina La- 
zăr (D-na Petypon) are mo
mente bune, dar cade din 
cînd în cînd în accente de 
dramă, Mihai Stan (genera
lul) compune cu bune in
tenții. dar n-are greutatea 
și prestanța personajului. 
Mihai Marinescu (Mongi- 
court) își face datoria cu 
conștiinciozitate într-un rol 
de replicant, Adrian Petra- 
che (Cosignon) satirizează 
greoi un june locotenent 
spilcuit și flușturatic. Sur
priza plăcută a spectacolu-

monotonă și stridentă, și cu 
o perucă blondă grosolană, 
aduc un aer de vulgaritate 
jenantă.

„Westernul de cameră" al 
lui Rene de Obaldia se bu
cură la Teatrul Nottara de 
o distribuție adecvată. San
du Sticlaru (tatăl), Elena 
Nica (mama). Melania Cîrje 
.(Fiica Pamela), Mărga 
Barbu (Puștoaica Trage-la- 
Fix). Emil Hossu (Tom, 
fiul), ȘTefan Radof (doctorul 
William Butler). Dorin 
Varga (în rolul dublu al in
dienilor Ochi de Linx și 
Ochi de Potîrniche). Tdxtul 
nu e lipsit de calități, în in
tenția de a reproduce la 
dimensiuni minore, în sens 
parodistic, toate clișeele 
bine cunoscute ale filmului 
de „aventuri din vestul săl
batic11, 
săraci, 
rul cu 
său. și 
venturi, și prostituata 
suflet candid, și idila dintre 
fata colonului și eroul mis
terios cu aer romantic, ți

Și familia de coloni 
dar bravi, și docto- 
o pată pe trecutul 
tînărul dornic de a- 

cu

și indianul 
rău, și lupta armată cu lo
vitura de teatru din final, 
toate sînt cunoscute, pe toa
te le-am' întîlnit și le mai 
întîlnim în filmele care 
continuă tradiția westernu
lui clasic. I.a dimensiunile 
teatrului de cameră, totul 
se învăluie într-o aură de 
umor. Autorul a cedat însă 
și ispitei de a-și „colora11 
textul cu picanterii, nu tot
deauna de cel mai bun gust. 
Tocmai de aceea interpre
tarea cere un anumit stil și 
o măsură bine cîntărită. 
orice îngroșare prezentînd 
primejdia unei căderi în 
echivoc. în vulgaritate. De 
această primejdie n-au scă
pat interpreții spectacolului 
de la Nottara, pus în scenă 
de George Rafael, în de
corul construit de altfel cu 
pricepere și „stil" de Giulio 
Tincu. Subliniind pe alocuri 
în mod demonstrativ paro
dia, actorii ajung uneori 
să-i anuleze efectul comic 
întorcînd-o împotriva ei, 
iar unele poante mai liber
tine rostite apăsat și cu o 
mimică semnificativă ră
sună în sală greoi și deru
tant. în ciuda inconsistentei 
textului, spectacolul ar fi 
putut deveni un divertis
ment reușit, în genul lui, 
dacă s-ar fi găsit pe întrea
ga sa desfășurare un stil 
adecvat de interpretare, 
care să nu șocheze bunul 
gust și să nu obosească prin 
ostentația zgomotoasă.

Există în dramaturgia 
mondială opere de mare 
valoare din care nu lipsesc 
unele pasaje licențioase, 
iar picanteria are uneori 
funcția estetică a sării în 
bucate. Și Shakespeare, si 
Brecht și alți mari drama
turgi nu s-au ferit să aducă 
pe scenă viața în deplinăta
tea manifestărilor ei. folo
sind uneori limbajul frust, al 
celor cărora li sP adresau. 
Pentru a fi cu adevărat na
tural, pe scenă, se cere o 
sțăpînire matură a mijloa
celor de expresie și o mă
sură artistică de cea mai 
mare severitate. Vulgarita
tea e uneori o primejdie 
reală care se strecoară sub 
scutul amuzamentului facil 
și al luptei împotriva pre
judecăților și a convențiilor 

o
o

osificate. Tema merită 
meditație mai adincă și 
revenire cu alte prilejuri.

COMEMORATIVĂ

CONSACRATĂ

LUI ADY ENDRE
Sub auspiciile Comitetu

lui județean Mure? pentru 
cultură și artă, ale filialei 
din Tg. Mureș a Uniunii 
Scriitorilor și ale Consiliu
lui județean al oamenilor 
muncii de naționalitate 
maghiară, luni, la Pala
tul Culturii din Tg. Mu
reș a avut loc aduna
rea comemorativă, prile
juită de împlinirea a 50 de 
ani de la moartea poetului 
Ady Endre. La adunare au 
luat parte oameni de artă 
și cultură, numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderi 
și instituțiile municipiului, 
studenți și elevi.

Au participat Liviu Se- 
bestyen, secretar al Comite
tului județean Mureș al 
P.C.R., Vasițe Rus, prim-se- 
cretar al Comitetului mu
nicipal de partid Tg. Mu
reș, președintele Consiliului 
popular municipal, condu
cători ai unor instituții de 
artă și cultură din locali
tate.

Despre viața și creația lui 
Ady Endre au vorbit scrii
torii Silto Ândras și Szem- 
ler Ferenc.

Actori ai Teatrului de 
stat din localitate au pre
zentat in limbile romană și 
maghiară un montaj lite- 
rar-muzical inspirat din 
creația lui Ady Endre.

Cu același prilej, în holul 
Palatului Culturii a fost or
ganizată o expoziție de 
pictură și sculptură ale că
rei lucrări sînt inspirate din 
viața și opera poetului.
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Plenara Consiliului Uniunii
Naționale a Cooperativelor

CU PRILEJUL CELEI DE-A XX-A ANIVERSĂRI A SEMNĂRII

TRATATULUI ROMÂNO-POLON

Recepție oferită de ambasadorul

Cronică
Prin Decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Alexandru Bîrlădeanu a 
fost eliberat din funcția de vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Ia cerere, în vederea pensio
nării.

SPORT

Agricole de Producție
Luni dimineața s-au deschis în 

Capitală lucrările plenarei Consi
liului Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție.

La lucrările plenarei participă 
tovarășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Iosif Banc, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Iau parte, 
de asemenea, conducători ai unor 
ministere, instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, prlm- 
secretari ai comitetelor județene 
de partid, președinții uniunilor 
județene ale cooperativelor agri
cole, directorii direcțiilor agricole 
județene, conducătorii institutelor 
de cercetări din agricultură și ai 
unor stațiuni experimentale, pre
ședinții unor cooperative agricole, 
secretari ai unor comitete de partid 
comunale și din cooperative agri
cole.

Plenara a adoptat următoarea 
ordine de zi: Raportul privind 
îmbunătățirea activității uniunilor 
cooperatiste în conducerea și în
drumarea cooperativelor agricole 
și sarcinile ce le revin pentru rea

lizarea planului pe anul 1969 ; Pro
iectul de regulament privind or
ganizarea și retribuirea muncii în 
cooperativele agricole de produc
ție ; Informare privind activitatea 
desfășurată pentru constituirea 
fondului de pensii și plata pen
siilor pe anul 1968, proiectul de 
buget al Casei de pensii pe anul 
1969.

Raportul la primul punct al or
dinii de zi a fost prezentat de 
tovarășul Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

Tovarășul Vasile Vaida, membru 
al Biroului permanent al Consi
liului U.N.C.A.P., președintele Ca
sei de pensii, a prezentat infor
marea prevăzută în ordinea de zi.

Au început apoi dezbaterile asu
pra raportului și informării pre
zentate, precum și asupra proiec
tului de regulament privind orga
nizarea și retribuirea muncii în 
producția vegetală și animală din 
cooperative.

Lucrările plenarei continuă.
(Agerpres)

R. P.
Cu prilejul celei de-a 20-a ani

versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Polonă, ambasadorul acestei 
țări la București, Jaromir Oche- 
duszko, a oferit luni seara o re
cepție.

Au participat tovarășii Constan
ța Crăciun, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mănescu,

Polon®
ministrul afacerilor externe, gene
ral-colonel Ion Gheorghe, prim- 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate și șeful Marelui Stat Major, 
membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, oa
meni de știință și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 29, 30 și 31 

ianuarie. In țară : vremea continuă să 
se încălzească. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea precipitații slabe, sub formă de 
ninsoare șl izolat în vestul țării, sub 
formă de lapoviță șl ploaie. Vînt slab 
pînă la potrivit. Minimele vor fl cu
prinse între minus 13 și minus 3 grade, 
mal eoborîte la Începutul intervalului, 
iar maximele vor oscila între minus 5 
și plus 5 grade. Ceață locală, mai ales 
în jumătatea de vest a țării. în Bucu
rești : Vremea continuă să se încălzeas
că. Cerul va fl variabil. Vor cădea pre
cipitații slabe. Vînt potrivit din sectorul 
vestic. Temperatura în creștere.

INFORMAȚII

Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare 

și majorarea salariilor în industria alimentară
.   ■! ■RWWWW.'i     .IJMJI II II !U'IM1 Hl'XRl-ll-.lll CT

Puternic stimulent 
de a munci mai spornic

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A MINISTERULUI 

OCROTIRII SĂNĂTĂȚII 
DIN R. P. BULGARIA

La invitația ministrului sănătă
ții, acad. Aurel Moga. luni la a- 
miază a sosit în Capitală o dele
gație a Ministerului Ocrotirii Să
nătății din R. P. Bulgaria, condusă 
de ministrul Kiril Ignatov, care 
va face o vizită în țara noastră.

Cu acest prilej se vor purta tra
tative și se va semna planul de co
laborare în domeniul ocrotirii să
nătății dintre cele două ministere 
pe anul 1970. Totodată, membrii 
delegației bulgare vor vizita dife
rite instituții și unități medico-sa- 
nitare din țara noastră.

SOSIREA
NOULUI AMBASADOR

AL FRANȚEI LA BUCUREȘTI

Luni dimineața a sosit în Capi
tală noul ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Franței în Re
publica Socialistă România, Pierre 
Pelen.

*
Intre 14 și 26 ianuarie s-a aflat 

într-un schimb de experiență în 
România, la invitația Consiliului 
Național al Organizației Pionieri
lor, o delegație a Consiliului Unio
nal al Organizației Pionierilor 
„V. I. Lenin“ din Uniunea Sovie
tică. Delegația a vizitat școli și uni
tăți pionierești din satele și orașele 
județelor Prahova și Cluj, case ale 
pionierilor, a asistat la spectacole 
date de copii și a avut întîlniri cu 
activiști ai organizației de pionieri 
din România.

Delegația a fost primită la Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor de Virgil Radulian, pre
ședintele acestei organizații.

★

Luni după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Ministerului 
Transporturilor și Comunicațiilor

din Ungaria, condusă de Hiivos 
Sândor, director general al Direc
ției generale a transporturilor 
aeriene din această țară, care va 
participa la desfășurarea tratative
lor privind actualizarea și îmbună
tățirea prevederilor Acordului 
aerian dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară.

★
Luni Ia amiază, compania Ro

binson din Marea Britanie a des
chis o expoziție de ambalaje și ma
teriale pentru ambalaje într-unul 
din saloanele hotelului „Athenâe 
Palace" din Capitală.

La inaugurare, erau prezenți spe
cialiști din cadrul ministerelor in
dustriei ușoare, industriei alimen
tare și ai unor întreprinderi pro
ducătoare de bunuri de consum, 
precum și membri ai ambasadei 
Marii Britanii la București.

(Agerpres)

(sala
(sala 

lui
din 
Ra- 

Alex. Sahia) :

Opera Română : Spectacol festiv George Stephâ- 
nescu — 19,30.
Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia): ------ .... ----- . . gtu_

nomice a fabricii, se va răsfrînge în 
mod pozitiv asupra colectivului nos
tru.

La secția fierbătorie, acolo unde 
începe procesul de cristalizare a za
hărului, am stat de vorbă cu Gheor
ghe Vesa, fierbător de zahăr. Lu
crează aici de 22 de ani. El și-a ex
primat satisfacția că salariile vor fi 
stabilite după cantitatea, calitatea 
și răspunderea în muncă a fiecăruia. 
La noi — a spus el — fiecare secție 
este independentă, dar, pentru ci

Recenta Hotărîre a Consiliului de 
Miniștri privind generalizarea expe
rimentării noului sistem de salari
zare și majorarea salariilor. începînd 
de la 1 februarie a.c., în toate între
prinderile republicane din ramura 
industriei alimentare, a trezit un viu 
interes în unitățile economice din a- 
cest sector al economiei naționale. 
Iată-ne la două dintre fabricile de 
industrie alimentară din Capitală : 
„Industria laptelui" și „Flora".

— In 1967 a avut loc, dup.ă cum se ___ ___ ,_____ 7. 4___________ ...
știe, majorarea salariilor mici — ne fabrică în ansambltf’8ă'irieăfgă-biriâj 
relata tov. Maria Demian, șef birou 
salarizare la „Industria laptelui". 
Fondul de salarii ale muncitorilor în
treprinderii a crescut, numai în pe
rioada august-decembrie 1967. cu 
circa 300 000 lei. Prin aplicarea nou
lui sistem de salarizare si majorarea 
salariilor, fondul de salarii va spori, 
în fiecare an, cu 1,9 milioane lei

Ne-am notat cuvintele tov. loan 
Ionescu, inginer-șef la ..Industria 
laptelui" :

— Deosebit de important e faptul 
că — pe baza principiilor generale 
ale noului sistem de salarizare — 
salariile muncitorilor și personalului 
tehnic-administrativ vor fi stabilite 
în funcție de cantitatea, calitatea și 
răspunderea in muncă, fiind mai 
direct legate de rezultatele în pro
ducție ale fiecăruia si ale întreprin
derii în ansamblu.

Strîns legat de aceasta, ridicarea 
necontenită a calificării, dobîndirea 
de către fiecare muncitor a unor 
trepte și categorii de încadrare din 
ce în ce mai înalte constituie un 
proces din plin stimulat de noul sis
tem de salarizare.

— Cînd m-am angajat la „Indus
tria laptelui", eram muncitor neca
lificat. ne spunea tov. Constantin 
Toma. Azi sînt tehnician I tehnolog, 
șeful secției de fabricare a îngheța
tei. Creșterea calificării m-a preocu
pat intens. La noi. în fabrică, cursu
rile de calificare și cele de speciali
zare. cuprinzînd un mare număr de 
muncitori, au loc aproape neîntre
rupt. Chiar de mîine. 25 de oameni 
din secția unde lucrez încep cursu
rile de calificare. Se știe doar că, pe 
măsură ce dobîndesti o treaptă si 
o categorie mai ridicate de calificare 
— corespunzător cunoștințelor. în- 
demînării și experienței ce le au fie-

salariul e mai mare.
de idei, tov

este nevoie ca fiecare ' secție- să-și’ 
aducă din plin contribuția.

După cum ne-am dat seama la 
fața locului, noul sistem de salarizare 
creează condiții pentru a stimula 
preocupările colectivelor întreprinde
rilor din această ramură în organi
zarea superioară a producției și a 
muncii, folosirea rațională a capaci
tăților de producție și a timpului de 
lucru, aplicarea normelor de muncă 
fundamentate și micșorarea consumu
rilor de materii prime și materiale, 
în vederea creșterii producției și 
productivității muncii, reducerii 
cheltuielilor de producție, făcînd _ să 
crească contribuția acestor colective 
la îmbunătățirea aprovizionării popu
lației cu bunuri de consum.

Dan MATEESCU 
Aurel POP

(Urmare din pag. I)

FOTBAL

Echipa reprezentativă de tineret 
in sezonul de primăvară

Principala competiție la care 
va fi angajată în primăvară re
prezentativa de tineret a Româ
niei este Balcaniada de fotbal. A- 
ceastă întrecere, rezervată forma
țiilor de „speranțe” ale țărilor 
balcanice, se va desfășura în Ro
mânia între 22 și 30 iunie. Ora
șele care vor găzdui jocurile tur
neului n-au fost încă stabilite.

în cadrul pregătirilor pentru 
Balcaniadă, la sfîrșitul lunii apri
lie selecționata noastră de tine
ret va disputa o partidă amicală 
cu echipa similară a Poloniei.

★
Pentru prima oară o reprezen

tativă română „under 21“ (cu ju
cători născuți în anul 1948 sau 
mai tineri) va întîlni formația 
Italiei alcătuită din aceeași 
categorie de fotbaliști. Me

ciul va avea loc la 16 aprilie 
într-un oraș italian. în vederea 
jocului se vor organiza trialuri la 
care vor participa 35—40 de ti
neri fotbaliști. Printre aceștia se 
numără Victor Niculescu (fundaș 
la ,,U“-Craiova), Viorel Stoicescu 
(fundaș central la Politehnica 
Iași), Ion Dumitru (mijlocaș la 
Rapid), Alexandru Moldovan (mij
locaș la" Dinamo București-tine- 
ret), Anghel Iordănescu (atacant 
la Steaua) și Ianis Mazurachis (a- 
tacant la C.F.R. Cluj).

★
După încheierea turneului 

U.E.F.A. pentru juniori (26 mai) 
vor fi promovați în lotul de ti
neret Iulian Broșovschi (U.T.A.), 
Iuliu Hajnal (A.S.A. Tg. Mureș), 
Constantin Ștefănescu (Steaua), 
Radu Ionescu (Progresul) și Ma
rian Petreanu (Rapid).

în cîteva rînduri
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 

TENIS DE LA MADRAS a fost cîști- 
gat de jucătorul român Petre Măr- 
mureanu care l-a învins cu 6—1, 
14—12, 6—4 pe polonezul Rybarczyk. 
La feminin, a terminat învingătoare 
Alice Tym (S.U.A.). Ea a dispus cu 
6—4, 6—3 de Judith Dibar (Româ
nia).

ASEARĂ PE PATINOARUL AR
TIFICIAL DIN PARCUL „23 AU
GUST" echipa sovietică de hochei 
pe gheață „Avtomobilist" Sverdlovsk 
a învins cu scorul de 7—3 (3—0, 1—2, 
3—1) echipa României.

PROBA FEMININĂ din cadrul 
turneului international de tenis 
„Open" de la Brisbane a fost cîști- 
gată de australiana Margaret Smith- 
Court. în finală ea a întrecut-o cu 
6—4, 6—1 pe Billie Jean King
(S.U.A.).

DUPĂ DISPUTAREA PROBEI DE 
SLALOM SPECIAL de la Megâve. 
cîstigată de schiorul francez Alain

Penz. în clasamentul masculin al 
..Cupei Mondiale" conduce austriacul 
Karj Schranz cu 110 puncte. îl ur
mează francezul Henri Duvillard — 
62 puncte, austriecii Heinhard Trit- 
scher — 58 puncte și Alfred Matt — 
54 puncte etc.

LA „PALATUL SPORTURILOR- 
DIN MOSCOVA s-a desfășurat în- 
tîlnirea internațională de box dintre 
echipele U.R.S.S. și Poloniei, con- 
tînd pentru ..Cupa Europei" (echipe 
de tineret). Victoria a revenit pugi- 
listilor sovietici cu 7—4.

în următorul meci din turneul fi
nal al competiției, boxerii sovietici 
vor întîlni selecționata Italiei.

CONTINUÎNDU-ȘI TURNEUL ÎN 
CANADA, reprezentativa de hochei 
pe gheată a U.R.S.S. a jucat la 
Winnipeg cu selecționata tării gazde. 
Hocheiștii sovietici au terminat în
vingători cu scorul de 4—2 (1—1,
2—1, 1—0). Partida a fost urmărită 
de peste 10 000 de spectatori.

care
în această ordine

Elena Niculaie, șefă de echipă la 
secția îmbuteliat lapte, preciza : ..Ho- 
tărîrea ne-a produs o deosebită sa
tisfacție. Vom răspunde acestei ho- 
tărîri prin realizarea exemplară a 
planului zilnic de comenzi și ob
ținerea unor importante economii de 
materii prime și materiale. în a- 
ceastă direcție am și obținut unele 
rezultate : dacă în 1968, „spargerile" 
de ambalaje dețineau un procent de 
2,3 la sută, în ianuarie au scăzut la 
1,7 la sută".

— fjl la noi, în secția pasteuri
zară, reducerea consumurilor specifi
ce de materiale și utilități va fl mai 
substanțială în acest an — a adău
gat muncitorul Tudor Rus. Toți cei 
24 de muncitori, care muncim în a- 
ceastă secție, 
contribuim cît 
nerea celor 2,5 
vor reprezenta economiile de mate
riale în 1969 în î. '

La „Flora", în 
nut economii de 12 tone roșii, 1 tonă 
de ceapă, 0,5 tone morcovi și altele 
— fără a se diminua cîtuși de puțin 
calitatea conservelor fabricate. în 
1969, planul de producție stabilit va 
fi depășit cu aproape 1,4 milioană 
Iei, o însemnată parte preconizîn- 
du-se a fi realizată tocmai din ma
teriile prime care se vor economisi.

Iată ce ni se relatează de la Fabri
ca de zahăr din Arad :

— Noua hotărîre — a declarat tov. 
Iovan Moț, directorul fabricii — 
constituie pentru colectivul nostru 
un imbold puternic de a munci mai 
bine, mai spornic, mai economic. Ne 
dăm seama că fondurile alocate pen
tru majorarea salariilor nu au altă 
sursă decît sporirea avuției naționale 
și trebuie să ne dăm osteneala de a 
ne aduce o contribuție tot mai mare 
la creșterea acestei avuții. Sînt con
vins că aplicarea acestei hotărîri va 
aduce după sine o îmbunătățire sub
stanțială a procesului de producție, 
va stimula ridicarea eficientei eco-

sîntem hotărîți să 
mai direct la obți- 

milioane lei, cît

întreaga fabrică.
1968 s-au obti-

Heidelbergul de altădată — 19.30 ; 
dio) : Părinții teribili — 19,30.
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
bd. Schitu Măgureanu) : Nepotul 
meau — 20 ; (sala din str.
Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
Teatrul „C. I. Noțtara" (sala Magheru) : Vijelie 
în crengile de sassafras — 19,38; (sala Stu
dio) : Fedra (premieră) — 20.
Teatrul Mic : Vrei să fii nevasta mea 7 (spec
tacol O.S.T.A.) — 20.
Teatrul Ciulești : Visul unei nopți de Iarnă — 
19,30.
Teatrul evreiesc de stat : înțelepții din Helem 
— 20.
Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale" : R.U.R. — 19,30. 
Teatrul de Nord Satu Mare — secția maghiară — 
(în sala Teatrului de Comedie) : Chef boieresc 
— 20.
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 17 ; (sala din 
str. Academiei) : A fugit un tren — 17.
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Comici vestiți ai revistei _  19,30; (sala din
Calea Victoriei nr. 174): Mexico-Melody — 19,30. 
Ansamblul Artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : Selecțiuni ’68 — 20.
Teatrul de estradă „Ion Vasllescu’ : De Ia Bach 
la Tom Jones — 20.
Circul de Stat: Rapsodia acrobatică — 19,30.

17.30 — Telex T V.
17,35 — Pentru elevi : Consultații la limba română 

(clasa a XU-a) Prezintă: O. Papadlma șl V. 
Dogaru. Tema : „Luceafărul" — sinteza poe
ziei eminesciene.

18,05 — Limba engleză.
18,30-— Pentru copil : „Rotofei șt Uscățlca" — sce- 
• nariu de Valentin Silvestru.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — 2 martlo 1969. Din carnetul scriitorului.
19,45 — Actualitatea economică. Mobilitatea profe

sională și deplasări calitative în structura 
populației.

20.05 — Film serial pentru tineret: „Cutrelerînd 
pămîntul" (VI).

20.30 — Seară de teatru : „Doamna zorilor" de Ale
jandro Cassona. In românește de Lucian 
Blaga. Interpretează un colectiv al Teatru
lui „Matei Mlllo" din Timișoara. Regla : Ma- 
rieta Sadova. In pauze : filmele documen
tare „Găteala capului” și „Lumea lor" — 
producții „AI. Sahia".

22,55 — Telejurnalul de noapte.
23,05 — închiderea emisiunii.

FINALA „CUPEF INTERCONTINENTALE** 
LA BASCHET

Peste 2 000 de spectatori au 
urmărit la Macon (Georgia) fi
nala „Cupei Intercontinentale" 
la baschet masculin, disputată 
între deținătoarea trofeului, e- 
chipa americană Goodyear 
Akron și formația cehoslovacă 
Spartak Brno. La capătul unui 
meci spectaculos victoria a re
venit cu scorul de 84—71 (52—40) 
baschetbaliștilor americani, care 
cîștigă pentru a treia oară con
secutiv trofeul. în prima repri
ză jopul a fost echilibrat pînă 
în minutul 14 (scor 26—26), apoi 
jucătorii de la Goodyear, supe
riori în recuperarea mingilor la 
panou, s-au detașat avînd la 
pauză un avantaj de 12 puncte.

La reluare, în minutul 26, di
ferența a ajuns la 23 de puncte 
(scor 64—41) în favoarea sporti
vilor americani. Apoi jucătorii 
cehoslovaci s-au regăsit și im
pulsionați de precizia în arun
cări de la semidistanță a lui 
Konvicka au reușit să mai re
ducă din diferența de scor.

Cel mai eficace jucător de pe 
teren a fost cehoslovacul Jan 
Bobrowski, autorul a 34 de 
puncte.

Clasamentul final al actualei 
ediții a „Cupei Intercontinen
tale" : 1. Goodyear Akron ; 2.
Spartak Brno ; 3. Sirio Sao 
Paulo ; 4. Real Madrid.

curs 
vor 
ma-

Se pregătesc lucrări monografice 
și de sinteză geologice și geofizice 
ale unor unități de perspectivă, cum 
sînt Munții Metaliferi, Munții Poiana 
Rusca, Carpații Orientali și alte re
giuni purtătoare de minereuri. îm
preună cu hărțile elaborate și în 
de elaborare, ele constituie și 
constitui și în viitor un prețios
terial de bază pentru orientarea și 
planificarea lucrărilor geologice de 
prospectare și explorare în vederea 
descoperirii de noi zăcăminte mine
rale.

Importante studii de laborator s-au 
efectuat pentru stabilirea tehnolo
giilor de preparare a unor minereuri 
feroase, neferoase șl auro-argintifere, 
precum și a unor substanțe nemeta
lifere din principalele zone și ză
căminte noi. S-au executat cer
cetări experimentale de verificare ra- 
diometrică, în regiunea zăcămintelor 
de bauxită din Pădurea Craiului, și 
s-a dovedit că prin măsurarea inten
sității cîmpului gama pot fi puse în 
evidentă lentilele de bauxită. Tot 
pentru detectarea lentilelor de bau
xită, de data aceasta în Munții Ha
țegului la Ohaba Ponor, s-a aplicat 
metoda geoelectrică, iar de curînd 
s-a experimentat și o instalație seis
mică construită la Institutul de geo
fizică aplicată, care a dat rezultate 
satisfăcătoare. în această zonă există 
posibilități, apreciate ca importante, 
de creștere a volumului de rezerve 
de bauxită, însă calitatea acesteia 
este diferită de a aceleia din Munții 
Pădurea Craiului, ceea ce impune ca 
cercetătorii noștri să găsească me
tode noi de preparare și valorificare, 
astfel ca și această materie primă să 
poată intra în circuitul economic.

în ce privește activitatea de exe
cuție de lucrări geologice, ea a fost 
orientată, în conformitate cu Direc
tivele Congresului al IX-lea al par
tidului, spre descoperirea și promo
varea de noi rezerve de substanțe 
minerale utile, în special de petrol, 
gaze, cărbuni, minereuri de fier, 
neferoase și aurifere, minerale ne
metalifere, roci utile, ape potabile, 
industriale și minerale. Prin lucră
rile de prospecțiuni și explorare exe
cutate pentru petrol și gaze, bună
oară, s-au identificat noi zăcăminte 
în unele zone considerate anterior de 
perspectivă, cum ar fi în cîmpiile 
din partea apuseană a țării, unele 
zone din depresiunea getică și din 
depresiunea din fața Carpaților O- 
rientali. Pentru minereuri de fier, 
s-au intensificat lucrările la zăcămin
tele noi descoperite, în vederea con
turării unor rezerve susceptibile de 
a fi predate și pregătite pentru in
troducerea în exploatare. Cercetările 
efectuate au condus, de asemenea,

la creșterea volumului de rezerve de 
minereuri neferoase prin punerea în 
evidentă a unor noi zăcăminte în 
Banat și în Maramureș.

în anul 1968, planul de lucrări 
geologice al Comitetului de Stat al 
Geologiei a fost realizat în proporție 
de 103,8 la sută, iar productivitatea 
muncii a depășit prevederile planu
lui cu 5,5 la sută. O dovadă a creș
terii economicității lucrărilor este și 
faptul că volumul cheltuielilor a fost 
redus cu circa 1,4 la sută fată de 
prețul planificat, obținîndu-se astfel 
economii suplimentare în valoare de 
peste 5,6 milioane lei.

La obținerea acestor realizări au

contribuit în mare măsură și pro
movarea metodelor moderne de pros
pectare și cercetare geologică. în do
meniul forajelor, de pildă, s-a in
trodus forajul cu aer la bauxite, 
ceea ce a determinat creșterea vitezei 
mecanice de 3—4 ori și reducerea 
substanțială a prețului de cost al lu
crărilor. Se utilizează în mod curent 
azi forajul cu diamante, forajul cu 
jet și forajul cu carotieră introduc- 
tibilă, care asigură viteze de lucru 
superioare și îmbunătățirea calității 
lucrărilor. Procedee avansate de lu
cru sînt folosite și în cercetarea geo
fizică, la lucrările miniere etc.

Promovarea noilor metode și teh
nologii de cercetare și prospectare 
nu ar fi fost posibilă fără dezvolta
rea și modernizarea continuă a par
cului de utilaje și aparatură de care 
dispun unitățile noastre. Au fost puse 
la dispoziția unităților aparataje per
fecționate de investigații geologice 
și geofizice, instalații de foraj cu 
sondeze, din seria S.G., fabricate în 
țară, cu caracteristici tehnice su
perioare, precum și instalații de fo
raj montate pe tractoare, construite 
în atelierele noastre proprii, care au 
un grad mare de accesibilitate în 
zonele cu relief accidentat și permit 
aplicarea unor regimuri optimizate 
de foraj. Pentru urgentarea efec
tuării forajelor hidrogeologice și de 
alimentări cu apă s-a trecut la mo
dernizarea instalațiilor manuale, 
realizîndu-se în atelierele proprii 
echipamente care permit mecaniza
rea principalelor operații în forajul 
hidrogeologic.

geologice 
exigentei

Examinarea activității 
de pînă acum, în spiritul 
pe care o cere partidul nostru, re
liefează totuși existenta unor posi
bilități ce trebuie mai bine fructifi
cate în' viitor pentru sporirea resur
selor de materii prime necesare eco
nomiei naționale. Pe bună dreptate, 
Ia Plenara C.C. al P.C.R. din 16—17 
decembrie, anul trecut, s-a subliniat 
că acțiunile de prospectare și punere 
în valoare a materiilor prime nu se 
desfășoară în ritmul cuvenit, că sînt 
necesare măsuri în scopul organizării 
superioare a lucrărilor de cercetare 
geologică. La acestea aș adăuga, de 
asemenea, că nu s-a folosit, în toate

cazurile, în mod concentrat forțele 
de muncă și mijloacele materiale e- 
xistente pentru acele obiective geo
logice unde s-au obținut rezultate 
favorabile, în vederea reducerii pe
rioadei de cercetare, îndeosebi de 
explorare, și introducerii în exploa
tare a noilor resurse în termene cît 
mai scurte.

în activitatea de cercetare geolo
gică pe care colectivele de specialiști 
din institutele și întreprinderile noas
tre , o vor desfășura în acest an — 
pentru care s-au alocat în 1969 fon
duri cil aproximativ 1(1 la sută su
perioare celor din anul trecut — vom 
avea în vedere să dezvoltăm expe
riența pozitivă de pînă acum, dar și 
să înlăturăm neajunsurile care mai 
persistă în diferitele ei laturi. Co
mitetul nostru va căuta să realizeze 
o coordonare cît mai judicioasă a lu
crărilor geologice, deoarece pe a- 
ceastă cale se poate și trebuie să se 
obțină o creștere a eficienței lucrări
lor respective. în acest scop, vom 
urmări în continuare îmbunătățirea 
activității de cercetare, pe de o parte 
prin realizarea unei mai strînse le
gături cu terenul a specialiștilor Co
mitetului de Stat al Geologiei an
grenați în această muncă, în vederea 
cunoașteriixmai aprofundate a con
dițiilor geologice și tehnice ale di
feritelor acumulări de substanțe mi
nerale, iar pe de altă parte, printr-o 
colaborare mai strînsă și mai efi
cientă cu ministerele și celelalte or
gane centrale cu activitate geologică.

După părerea mea, colaborarea e- 
xistentă în domeniul lucrărilor geo-

logice între comitetul nostru și mi
nistere are mari posibilități să fie 
lărgită prin unirea competențelor 
științifice, tehnice și economice ale 
valoroaselor elemente de specialitate 
din diversele ramuri contingente cu 
activitatea de descoperire și valori
ficare superioară a resurselor mine
rale. Cerința aceasta se pune cu pre
cădere pentru colaborarea cu Minis
terul Minelor, care pînă acum nu a 
fost întotdeauna suficient de bine 
organizată și operativă. Vor trebui 
intensificate lucrările geologice pe 
zăcămintele cu perspectivă de tre
cere în exploatare, iar zăcămintele la 
care cantitatea de rezerve determi-

nată permite elaborarea unor studii 
tehnico-economice se vor preda mi
nisterelor extractive. Pe această cale 
va fi posibil să se reducă perioada 
de la identificarea unui zăcămînt și 
pînă la punerea lui în exploatare, 
perioadă prea mare în momentul de 
fată.

Un corolar al activității de viitor 
a geologilor, a tuturor specialiștiloi 
care lucrează în acest domeniu îl 
va constitui creșterea, bazei de ma
terii prime minerale pentru princi
palele substanțe și, în special, pen
tru cele care se importă. Pe această 
linie, se va acorda o deosebită aten
ție creșterii rezervelor și pregătirii 
de noi obiective pentru exploatare la 
minereuri complexe și cuprifere, la 
minereuri de fier, auro-argintifere, 
bauxită și hidrocarburi. în această 
privință, este de relevat că recent s-a 
inițiat, împreună cu Ministerul, Mi
nelor, o amplă acțiune de analiză 
a obiectivelor cercetate în anii din 
urmă, pentru a se stabili căile și mă
surile necesare pentru punerea lor 
în valoare. în această acțiune se 
vor examina cu atenție și zăcămin
tele cu rezervă mică, dar cu con
ținuturi corespunzătoare în substanțe 
minerale utile, precum și zăcămintele 
cu rezerve mari însă cu conținuturi 
mai reduse, stabilindu-se de la caz 
la caz, pe baza criteriilor de eficientă 
economică, soluțiile de urmat pentru 
valorificarea loi

Obiectivele planului de cercetare 
pe anul în curs au fost cu exigentă 
stabilite pentru fiecare din cele două 
institute ale comitetului nostru:

Institutul geologic și Institutul de 
geofizică aplicată. Acestea vor e- 
labora în continuare harta genetică 
a substanțelor minerale utile și atla
sele geologice și litofaciale începute, 
vor pregăti hărți geologice de deta
liu, hărți geofizice, hărți hidrogeolo
gice, hărți de soluri, prin prelucra
rea cărora vor rezulta studii și lu
crări de sinteză. Aceste hărți și sin
teze vor contribui la cunoașterea din 
ce în ce mai amănunțită a geologiei 
teritoriului național și deci la noi 
posibilități de interpretare și la îm
bunătățirea orientării și fundamen
tării științifice a lucrărilor geologice 
de prospectare și explorare. Totodată, 
vor fi continuate cercetările de la
borator pentru prepararea minereu
rilor, în vederea valorificării de noi 
resurse materiale și obținerii de noi 
materii prime pentru industrie.

Ca răspuns la chemarea institute
lor de cercetări și proiectări din sec
torul 7 al municipiului București, 
institutele noastre și-au asumat 
importante angajamente, care evi
dențiază orientarea spre o legătură 
mai strînsă cu necesitățile practice 
imediate. Spre exemplu, s-a introdus 
cu caracter de prioritate în planul 
de cercetare tema : „Sinteza datelor 
geofizice din partea de nord-vest a 
depresiunii panonice". în vederea 
descoperirii de noi zăcăminte în a- 
ceastă zonă, urmînd a se concentra 
specialiști într-un colectiv mărit, încă 
de la începutul anului, pentru ca 
lucrarea să fie încheiată cît mai cu
rînd posibil. S-au preconizat măsuri 
pentru mai buna organizare a cerce
tărilor de teren, astfel îneît obiecti
vele ce prezintă interes să poată fi 
trecute cît mai operativ în faza de 
prospectare și explorare, rezultatele 
fiind comunicate cu detaliile nece
sare pe tot parcursul efectuării cer
cetărilor. în mod concret s-a stabilit 
ca, printr-un efort suplimentar și o 
mai bună organizare a muncii, să se 
încheie unele teme de cercetare 
geologică cu 30 pînă la 75 de 
zile mai devreme, ceea cc va avea 
ca efect — pe lingă reducerea cos
turilor — și introducerea rezultate
lor cercetării cît mai curînd în prac
tică.

Indicațiile clare ale conducerii par
tidului și statului privind activitatea 
geologică, valorosul fond de cadre 
de care dispunem, potențialul tehnic 
ridicat în continuă creștere și per
fecționare al unităților noastre che- 
zășuiesc că în acest an cercetarea 
geologică se va solda cu rezultate tot 
mai bune, contribuind astfel la creș
terea bazei de materii prime mine
rale și, pe această cale, la dezvol
tarea industriei și înflorirea patriei 
noastre socialiste.

De la 
C. E. C.
La data de 31 ianuarie a.c. 

va avea loc în Capitală, In 
sala clubului Finanțe-Bănci, 
prima tragere la sorți a obli
gațiunilor C.E.C. din acest an. 
la care, pe baza noului plan 
sporit de cîștiguri, vor fl a- 
cordate 2 887 cîștiguri de 
100 000 lei, 75 000 lei, 50 000 lei, 
25 000 lei, precum și alte cîș
tiguri între 10 000 și 800 de lei, 
în valoare totală de 2 830 000 
lei. Față de tragerile la sorți 
anterioare, începînd din luna 
ianuarie 1969 numărul câștigu
rilor care se acordă posesori
lor de obligațiuni C.E.C., lunar, 
a fost majorat cu 775, iar va
loarea acestora cu 615 000 lei.

De asemenea, la data de 31 
ianuarie a.c. vor avea loc în 
aceeași sală și tragerile la 
sorți pentru ultimul trimestru 
al anului trecut a libretelor de 
economii cu dobîndă și cîști
guri în autoturisme, la care 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni va acorda 271 autotu
risme din mărcile Mercedes 
190, Fiat 1 800, Fiat 125, Volga 
M-21 ș.a. ; a libretelor pentru 
construirea de locuințe, cu pri
lejul căreia vor fi atribuite cîș
tiguri de 45 000 lei, 30 000 lei, 
25 000 lei, 15 000 lei, precum și 
prima tragere la sorți a noului 
libret de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcție. La 
această tragere la sorți va
loarea individuală a cîștigului 
este de 20 000 lei.

Valoarea cîștigurilor acor
date de Casa de Economii de
punătorilor la tragerile la sorți 
din 31 ianuarie a.c. se ridică 
la peste 15 500 000 lei.



Manifestări de solidaritate

cu poporul vietnamez
PARIS 27. — Corespondentul

Agerpres Al. Gheorghiu transmite : 
în localitatea Aulnoye a avut loc, du
minică, o manifestare internațională 
de solidaritate cu poporul vietnamez, 
organizată de Mișcarea pentru pace 
din nordul Franței. Au participat 
1500 de delegați ai păcii din uzinele 
și orașele din nordul țării, care, îm
preună cu 300 de delegați din Bel
gia și R.F.G., s-au întîlnit cu repre
zentanți ai R. D. Vietnam la Confe
rința de la Paris. Președintele Asocia
ției pentru pace din R.F.G., Fritz 
Franken, a relevat că au fost colec
tate 1 600 000 mărci $i medicamente 
pentru Vietnam. Andre de Smet, re
prezentant al mișcării belgiene pen
tru pace, a arătat, la rîndul său, că 
în Belgia se organizează o săptămînă 
de acțiune pe plan național în favoa
rea Vietnamului.

Participanții la 
vut loc cu acest 
prezentanților R. 
jele, cadourile 
colectate în cele 
torarea poporului vietnamez.

WELLINGTON 27 (Agerpres). — în 
portul neo-zeelandez Auckland, rela
tează agenția U.P.I., a avut loc o de
monstrație de protest împotriva răz
boiului agresiv dus de Statele Unite 
în Vietnam. Demonstrația s-a des
fășurat în rada portului, în timp ce 
echipajul unei nave militare ameri
cane cobora pe țărm. Demonstranții 
purtau pancarte pe care erau înscrise 
lozinci de protest împotriva politicii 
americane în Asia de sud-est și a 
războiului agresiv din. Vietnam. A 
fost adoptată o moțiune adresată gu
vernului Noii Zeelande, în care se 
cerea interzicerea ancorării navelor 
americane militare în porturile neo
zeelandeze.

Berlinul occidental : Imagine de la demonstrația organizată în urmă cu cîteva zile de opoziția extraparlamen
tară în memoria liderilor socialiști Karl Liebknecht și Roza Luxemburg, asasinați acum 50 de ani. Forțele po

lițienești, în număr considerabil, sînt gata să intervină

Ședința Prezidiului C. C.

PRAGA 27 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția C.T.K., la 27 ianua
rie a avut loc ședința Prezidiului 
C.C. al P.C.C., care a dezbătut situa
ția politică în legătură cu evoluția 
ultimelor evenimente din țară. Pre
zidiul C.C. al P.C.C. a dat o aprecie
re înaltă spiritului realist manifestat 
de majoritatea cetățenilor și a tine-

★

mitingul care a a- 
prilej au remis re- 
D. Vietnam mesa- 

și sumele de bani 
trei țări pentru aju-

ORIENTUL IRLANDA

Reuniunea Consiliului
ministerial al C.E.E

BRUXELLES 27 (Agerpres). — îeri 
B-a întrunit la Bruxelles Consiliul 
ministerial al Pieței comune, la 
care participă miniștrii de externe, 
ai finanțelor, economiei și agricul
turii ai celor șase țări membre ale 
organizației. Va fi examinată din 
nou disputata problemă a relații
lor dintre Piața comună și Marea 
Britanie Reuniunea va dezbate, 
de asemenea, planul unei reforme 
agricole în cadrul C.E.E., precum și 
problema reducerilor tarifare, o- 
biectul unor vechi divergențe între 
diferitele țări membre ale Pieței 
comune. Cercurile din Bruxelles re
latează că nu sînt de așteptat re
zultate deosebite, dat fiind că din
tre miniștrii de externe urmează să 
participe numai cei ai Franței și 
Belgiei, Michel Debrâ și Pierre 
Harmei. In afară de aceasta, do
cumentul întocmit de Comisia u- 
nică a Pieței comune în legătură 
cu problema-cheie ă reuniunii, re
lațiile comerciale dintre această 
organizație și Marea Britanie, este 
considerat de reprezentanții per
manent! drept „vag în chestiunile 
esențiale".

Economia
R. P. Bulgaria
în 1968

• SOFIA 27 (Agerpres). — La So
fia a fost dat publicității comuni
catul Direcției de stat pentru in
formații cu privire la dezvoltarea 
economiei bulgare în anul 1968. 
Anul trecut, se arată în comunicat, 
venitul național al țării a sporit cu 
6,5 la sută față de anul precedent. 
Productivitatea muncii a crescut 
cu 6,2 la sută. In domeniul pro
ducției industriale s-a realizat o 
sporire de 11,8 Ia sută. In cursul 
anului trecut, producția agricolă a 
fost mai mică față de anul 1967. 
S-a înregistrat, de asemenea, o 
creștere de 12,3 la sută în construc
țiile de locuințe.

La sfîrșitul anului 1968, populația 
Bulgariei era de 8 401 000 locuitori.

O ®

APROPIAT Â treia demisie

în cadrul

retului, care nu au permis să fie 
atrași în campania iresponsabilă spre 
ațîțarea căreia tindeau unele elemen
te extremiste. Prezidiul cheamă pe 
toți comuniștii să fie uniți și să 
sprijine eforturile depuse de condu
cerea partidului, de președintele re
publicii și de guvern pentru a re- 
instaura calmul.

★

CAIRO 27 (Agerpres). — Preșe
dintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, 
a avut duminică seara o întrevedere 
cu președintele Republicii Populare 
a Yemenului de sud, Kahtan Al 
Shaabi — anunță ziarul „Al Gumhu- 
ria“ Cei doi oameni de stat au dis
cutat situația din Orientul Mijlociu, 
precum și relațiile dintre cele două 
țări. Președintele Kahtan Al Shaabi 
a părăsit luni dimineața Cairo, ple- 
cînd în Uniunea Sovietică.

@ Ședința cabinetului is 
raelian

IERUSALIM 27 (Agerpres). — Du
minică a avut loc la Ierusalim o 
ședință a cabinetului israelian, în le
gătură cu problemele ridicate de 
situația din Orientul Mijlociu, a a- 
nunțat Secretariatul Președinției 
Consiliului de Miniștri. Cu acest 
prilej, vicepremierul Yigal Allon, 
care demisionase săptămîna trecută 
din mai multe comitete guvernamen
tale din care făcea parte, a revenit 
asupra hotărîrii sale.

• încheierea vizitei de!e 
gației franceze în Liban

BEIRUT 27 (Agerpres). — Delega
ția militară franceză formată din 
trei ofițeri superiori, care s-a aflat 
într-o vizită oficială în Liban, a pă
răsit Beirutul pentru a se reîntoarce 
în patrie. în timpul convorbirilor pe 
care membrii delegației le-au avut 
cu oficialitățile libaneze, relatează 
agenția Reuter, au fost examinate o 
serie de aspecte privind posibilită
țile de sporire a capacității de apă
rare a armatei libaneze. A fost discu
tată posibilitatea unor livrări de ar
mament francez către Liban, precum 
și alte aspecte ale colaborării mili
tare dintre cele două țări.

BEIRUT 27 (Agerpres). ■— Michel 
Habib Deloncle, fost secretar de 
stat la Ministerul de Externe fran
cez, și-a încheiat vizita întreprinsă 
în Liban.

Surse oficiale din Beirut arată că 
a fost creată, cu acest prilej. Aso
ciația parlamentară de prietenie 
franco-libaneză, care grupează 35 de 
reprezentanți ai tuturor grupărilor 
politice 
din tară.

și comunităților religioase

© R. 
rește 
relațiile cu 
declară cancelarul Kiesin 
ger

F. a 
să

Germaniei do- 
restabilească 

țările arabe -

BONN 27 (Agerpres). 
occidentală dorește să 
bunele relații cu tarile arabe.

— Germania 
restabilească

!. a de-

clarat cancelarul Kurt Georg Kiesin- 
ger duminică, cu prilejul unei reu
niuni, la Goppingen, landul Baden- 
Wiirtemberg. După cum se știe, ță- . 
rile arabe au rupt relațiile diploma
tice cu Germania occidentală în a- 
nul 1965, după ce guvernul vest-ger- 
man a făcut schimb de ambasadori 
cu Israelul. Declarația cancelarului 
Kiesinger a fost precedată în ultimul 
timp de o serie de declarații oficiale 
vest-germane care subliniază 
R.F. a Germaniei este interesată 
restabilirea relațiilor diplomatice 
țările arabe.

cabinetului
C. A. E R.

că 
în 
cu

CAIRO 27 (Agerpres). — Ministrul 
de stat britanic la Foreign Office 
Goronwy Roberts, care se află în 
R.A.U., în cadrul unui turneu în O- 
rientul Mijlociu, a declarat dumi
nică la Ismailia. într-o conferință 
de presă, că vasele blocate în Ca
nalul Suez din iunie 1967, cu prile
jul războiului israelo-arab, trebuie 
să fie degajate, iar canalul trebuie 
redat circulației cît mai repede cu 
putință. Canalul Suez este indispen
sabil. a adăugat Roberts, și el va a- 
vea o importantă sporită o dată cu 
realizarea proiectului de lărgire a 
lui, ceea ce va permite trecerea unor 
cargoboturi de 240 000 tone. El ș 
precizat totodată că blocarea Cana
lului Suez a provocat Europei occi
dentale pierderi de circa 1,4 miliar
de dolari.

BELFAST 27 (Agerpres). — Minis
trul sănătății ain guvernul nord-ir- 
landez, William Morgan, a demisio
nat. Motivele demisiei constau în 
divergențele de vederi cu primul-mi- 
nistru, Terence O’Neill, în legătură 
cu modalitatea de rezolvare a cere
rilor prezentate de participanții la 
campania pentru drepturile civile. 
In scrisoarea de demisie, W. Mor
gan cere schimbarea conducerii gu
vernului și își exprimă nemulțumirea 
față de evoluția situației politice din 
Irlanda de nord.

Aceasta este a treia demisie în
registrată în ultimo vreme, după în
lăturarea ministrului de interne, Wil
liam Craig, și părăsirea guvernului 
de către vicepremierul Brian Faulk
ner Se așteaptă ca în curînd să aibă 
loc o întrunire a conducerii Partidu
lui unionist pentru găsirea unei so
luții în conflictul dintre premier și 
miniștrii demisionari.. Agenția U.P I. 
relatează că la Belfast se ia în consi
derație posibilitatea ca primul-mi- 
niștru O’Neill să opteze pentru di
zolvarea parlamentului și organiza
rea de alegeri generale în Irlanda 
de nord.

BERLIN. — Corespondentul Ager
pres Șt. Deju transmite: La 27 ia
nuarie, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, Willi 
Stoph, a oferit o recepție în cinstea 
delegațiilor guvernamentale care au 
participat la cea de-a 22-a sesiune a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Printre oaspeți se află și delegația 
Republicii Socialiste România condusă 
de Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri.

Pe adresa președintelui R.S. Ceho
slovace, Ludvik Svoboda, continuă să 
sosească scrisori și telegrame in 
care cetățenii cehoslovaci își expri
mă încrederea în el și hotărîrea de 
a sprijini pe conducătorii de stat și 
de partid în îndeplinirea sarcinilor 
lor.

„Nu sîntem cîtușl de puțin de a- 
cord cu acțiunile acelor oameni care 
vă formulează dumneavoastră, re
prezentanții noștri, cereri ultimative 
sau își exprimă în mod fățiș protes
tele împotriva declarațiilor dum
neavoastră". se arată în scrisoarea 
constructorilor din orașul Ceske Bu
dejovice. Consiliul științific al Insti
tutului agricol din Praga exprimă 
sprijinul pentru tovarășii Svoboda, 
Dubcek, Smrkovski și Cernik, care 
„apără cu bărbăție și clarviziune in
teresele poporului nostru". „Noi tin
dem spre construirea unui stat so
cialist și democratic. dreDt. în care va 
trăi un popor liber și disciplinat" — 
se arată în scrisoarea 
muncii de la uzina de 
Studenka.

„Sprijinim cu tărie și 
tate pe președintele Svoboda și sîn
tem ferm hotărîti să îndeplinim 
necondiționat ordinele sale in cali
tate de comandant suprem al forțe
lor armate cehoslovace" — afirmă 
comuniștii din Ministerul Afacerilor 
Interne al R. S. Slovace. în scrisoarea 
Prezidiului Uniunii studenților din 
institutele de învătămînt superior din 
Slovacia se arată printre altele : 
„Sprijinim pe deplin cuvîntarea pre
ședintelui R. S. Cehoslovace. Ludvik 
Svoboda. Calea care duce spre reali
zarea telurilor noastre nu constă în 
crearea de situații de conflict".

Rezoluții, scrisori și telegrame în

care este exprimată 
de politica P.C. din 
fată de conducerea 
stat au fost adresate președintelui 
Svoboda de către lucrătorii Comite
tului național raional din orașul 
Dunaiska Streda, minerii din Nijne 
Slane, Comitetul orășenesc al Fron
tului național din orașul Vimperk, 
activul Miliției populare din regiunea 
Ceske Budejovice, comuniștii și 
membrii sindicatelor Combinatului 
de produse lactate din Cehia de sud 
și de alte colective de muncitori din 
fabrici și uzine.

încrederea fată 
Cehoslovacia și 

de partid și de

oamenilor 
vagoane din

în unanimi-

PAKISTAN

TENSIUNEA POLITICA
S-A ACCENTUAT

ZBORUL LUI „APOLLO-9"
0 INTERESANTĂ

ministru da externe și unul din li
derii opoziției, arestat în luna no
iembrie a anului trecut.

Plenara C. C. 
al P. C. din Finlanda

JAPONIA

Sesiunea

Die tei 

se anunță 

agitată
Ieri au început la Tokio lu

crările celei de-a 61-a sesiuni 
ordinare a Dietei japoneze. O 
perioadă de intense înfruntări 
politice a precedat acest eveni
ment. Partidul Komei și Parti
dul liberal-democrat, de guver
nământ, la convențiile lor națio
nale, partidul comunist, la a 
opta plenară a Comitetului Cen
tral, Partidul socialist din Ja
ponia, în cadrul congresului său 
extraordinar, și-au elaborat pro
gramul de activitate pe perioada 
următoare pronunțîndu-se asu
pra principalelor probleme po
litice care confruntă azi țara.

Dincolo de problemele secu
rității țării. Okinaivei. relațiilor 
cu R. P. Chineză și o serie de 
probleme sociale — teme care 
figurează pe primul plan al 
preocupării tuturor forțelor po
litice — între partidele amin
tite se dă o luptă susținută

CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO 

DE LA FLOREA ȚUIU

intensificării demon- 
antiquvernamentale, în 
tensiunea politică 8-a 
brusc. Țara este zgu-

o criză politică majoră, 
avea consecințe

WASHINGTON 27 
(Agerpres). — Zborul 
cabinei spațiale 
polio—9“. care va 
mine pe o orbită 
cumterestră timp 
10 zile va fi. cel 
țin în prima sa parte, 
cel mai complicat din 
întreaga istorie a as- 
tronauticii americane. 
In cadrul unei confe
rințe de presă, ce a 
avut loc la Bethpage 
(statul New York), co
lonelul James McDi-

„A- 
ră- 

cir- 
de 

pu-

vltt. comandantul de 
bord, colonelul David 
Scott și Russell 
Schweickart. care vor 
alcătui echipajul lui 
„Apollo—9“ au insis
tat asupra faptului că 
primele cinci zile ale 
programului de zbor 
vor fi cele mai încăr
cate. în această primă 
fază va fi experimen
tat. pentru prima oară 
la peste 200 km alti
tudine. modulul lunar 
cu două locuri. la

bordul căruia primii 
cosmonauți americani 
vor debarca pe Lună 
în următoarele cinci 
sau șase luni. Faza 
cea mai spectaculară a 
zborului va fi. fără 
îndoială, cea în cursul 
căreia Schweickart va 
petrece aproximativ 
două ore în spațiu cu 
picioarele prinse în 
doi „saboți de fixare" 
amplasați în fata sin
gurei ieșiri a modu
lului lunar.

CARACI 27 (Agerpres). — în Pa
kistan continuă demonstrațiile an
tiguvernamentale, în ciuda inter
dicției circulației și mitingurilor și 
intervenției trupelor șl poliției, 
cate deschide focul asupra de
monstranților, Ciocniri violente au 
avut loc duminică intr-o suburbie 
din Caraci, între 10 000 de pescari 
și 200 de polițiști.

In urma 
strațiilor 
Pakistan 
accentuat 
duită de
care ar putea 
incalculabile, scrie ziarul guver
namental „Morning News" Se a- 
preciază că cel puțin 16 persoane 
au fost ucise în ultimele trei zile, 
cînd polițiștii au deschis focul a- 
supra manifestanților In semn de 
protest față de reprimarea de
monstrațiilor (la care participau și 
numeroși publiciști), ziariștii din 
Lahore și Rawalpindi au început 
luni o grevă de 24 de ore. Pe zi
durile clădirilor celor mai mari 
orașe din țară au început să a- 
pară manifeste în care se cere eli
berarea lui Zulficar Aii Bhutto, fost

HELSINKI 27 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc o plenară a Co
mitetului Central al P.C. din Fin
landa. Plenara a dezbătut raportul 
prezentat de Viile Pessi. secretar ge
neral al partidului, referitor la situa
ția politică din tară, și raportul pre
ședintelui Aarne Saarinen despre 
sarcinile partidului pentru perioada 
următoare si proiectul dării de sea
mă asupra activității partidului după 
Congresul al XIV-lea. Au mai fost 
analizate probleme legate de pregăti
rea Congresului al XV-lea al narti- 
dului, care urmează să aibă loc în 
luna aprilie.

Plenara a adoptat o declarație prin 
care se pronunță împotriva intrării 
Finlandei în „Nordec". organizație de 
colaborare economică a țărilor nor
dice. care are ca scop atragerea a- 
cestor țări, inclusiv a Finlandei. în 
Piața comună. Partidul Comunist din 
Finianda. se spune în declarație, este 
împotriva intrării Finlandei în a- 
ceastă grupare suprastatală cu ca
racter evident politic.

I

agențiile de presă transmit:
Todor JÎVfcOV, președintele 

Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, care a făcut o vizită de șase 
zile în India, a părăsit luni New Delhi, 
în cursul vizitei, Todor Jivkov a avut 
întrevederi cu președintele Republicii 
India, Zakir Hussain, cu primul-mi- 
nistru, Indira Gandhi, și cu membri ai 
guvernului. Agenția B.T.A. precizează 
că au fost discutate probleme interna
ționale, precum și probleme ale cola
borării dintre India și Bulgaria.

Președintele Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, Mika ?Piliak> 3 pri
mit luni pe ministrul afacerilor ex
terne al Marocului, Ahmed Laraki, 
care se află într-o vizită oficială în 
Iugoslavia. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire cu privire la dezvolta
rea continuă a colaborării dintre cele 
două țări. De asemenea, au fost a- 
bordate principalele probleme ale si
tuației internaționale actuale.

Un grup de exilați spa
nioli an participat la o de
monstrație de protest împotriva
regimului franchist în fața ambasadei 
Spaniei din Londra. Poliția a interve
nit, arestînd patru persoane.

La Frankfurt pe Main, Germania oc
cidentală, numeroși cetățeni spanioli 
au desfășurat duminică o demonstra
ție de protest împotriva situației ac
tuale din Spania, unde a fost insti
tuită starea excepțională, relatează a- 
genția United Press International.

Detașamentele de parti
zani și-au intensificat ac
tivitatea îo regiunea de nord-est 
a Tailandei — a' anunțat șeful gu
vernului de la Bangkok, Thanom Kit- 
tikachorn. Ciocniri între trupele gu
vernamentale și grupurile de partizani 
au avut loc la 400 kilometri nord de 
Bangkok, în apropierea unui post al 
poliției tailandeze. Avioane de tip 
„T-28" ale forțelor guvernamentale 
au efectuat mai multe raiduri, bombar- 
dînd cu napalm regiunea unde parti
zanii dețin poziții fortificate.

Seminarul consacrat fo
losirii mijloacelor de infor
mație în SCOPU1 răspîndirii învăță- 
mîntului și culturii în regiunile urbane 
din Africa s-a deschis la Dakar Reu
niunea, organizată sub auspiciile 
UNESCO, urmează să-și încheie lucră
rile la 1 februarie.

Comitetul interministerial 
italian pentru programarea econo
mică a hotărît ca Italia să participe 
în continuare la activitățile E.L.D.O., 
organism vest-european de cercetări 
spațiale. In luna decembrie, Italia 
refuzase, împreună cu Marea Britanie, 
să voteze bugetul E.L.D.O. pentru a- 
nul 1969.

Memoriile fostului pre
ședinte al Statelor Unite, 
Lyndon Johnson, vor fi publicate cu 
începere din anul 1970 de editura 
„Hoit, Rinehart and Winston Incorpo
rated". Primul volum al memoriilor 
va fi pus în vînzare peste 18 luni, 
urmat de alte două sau trei volume 
la interval de 12 luni.

Partidul politic „Noua 
acțiune publică",care ^ p™- 
pus să sprijine candidatura președin
telui Băncii interamericane pentru 
dezvoltare, Felipe Herrera, la alege
rile prezidențiale din anul 1970 a 
fost înființat în capitala chiliana.

Festivitatea ridicării pa
vilionului românesc Pe nava- 
trauler de pescuit „Delta Dunării" a 
avut loc la șantierul naval din 
Gdansk. Este cea de-a doua navă 
de pescuit construită la șantierele 
navale din localitate pentru flota de 
pescuit oceanic a Românie’

Din inițiativa Asociației de prietenie Japonia — România, la Tokio s-a des
chis recent o expoziție de fotografii prezentînd aspecte ale României con

temporane

Comemorarea a 50 de ani de la încetarea din viață 
a poetului fîdy Endre 3 avut 'oc 'a Budapesta. Cu acest prilej, la cimi 
tirul Kerepesi și la monumentul închinat poetului din Piața Ferenc Liszt au 
fost depuse coroane de flori din partea organelor centrale de partid și de stat, 
a unor organizații de masă, uniuni de creație și instituții centrale. Au fost 
depuse, de asemenea, coroane de flori din partea Uniunii scriitorilor din Repu
blica Socialistă România Seara, în sala Teatrului Național din Budapesta a 
avut loc o adunare comemorativă în cadrul căreia despre viața și creația poe
tului Ady Endre a vorbit profesorul universitar Kiraly Istvan. La adunare a 
luat cuvîntul, în numele delegației Uniunii scriitorilor din România, acad. 
Mihai Beniuc. .

„Guvernele Turciei și Ior
daniei au hotărît să consti
tuie grupuri de lucru în ve- 
derea întrajutorării mutuale în dife
rite domenii ale dezvoltării econo
mice, precum și pentru realizarea unor 
proiecte de investiții comune", se 
spune în comunicatul publicat luni la 
Ankara, Ia încheierea vizitei în Turcia 
a lui Nizam Sharabi, ministrul eco
nomiei al Iordaniei.

La Conakry a avut loc o
SOdînță 3 corn,s>e> administrative

a Conferinței naționale a oamenilor 
muncii din Guineea, consacrată rezul
tatelor sesiunii Consiliului Național al 
Revoluției, organ suprem al Partidului 
democratic din Guineea, care s-a în
cheiat săptămîna trecută. Principala 
problemă de pe ordinea de zi a se
siunii Consiliului Național al Revolu
ției a fost examinarea noului statut al 
partidului, conform căruia sindicatele 
guineeze devin parte integrantă a 
partidului și se conduc după statutul 
acestuia.

pentru câștigarea de poziții în 
căzui unor eventuale alegeri ge
nerale. Eventuale, pentru.că li
nii dintre liderii P.L.D., inclu
siv premierul Eisaku Sato. au 
afirmat că nu consideră abso
lut necesară organizarea noilor 
alegeri înainte de iunie 1970 
(cînd expiră termenul de vala
bilitate a tratatului de secu
ritate japono-american) pentru 
a sonda atitudinea opiniei pu
blice față de alianța militară cu 
S.U.A., intrucît — spun ei — 
votul din iulie anul trecut, cu 
prilejul alegerilor parțiale pen
tru Camera consilierilor, repre
zintă deja un test al opiniei 
publice. ..In realitate — scrie 
ziarul ..The Japan Times" — 
Sansa liberal-democratilor de a 
se eschiva de la alegeri generale 
în acest an este foarte mică"

Soarta tratatului japono-ame
rican este o temă în legătură 
cu care confruntarea are loc 
exclusiv între opoziție si parti
dul de guvernământ.

în rîndul opoziției, numai două 
partide — comunist si socia
list — au o atitudine similară 
cerînd abrogarea tratatului ia- 
pono-american. desființarea ba
zelor militare americane si re
trocedarea imediată si necon
diționată a Okinawei. Komeito 
și-a reafirmat, la convenția sa 
cererile de renunțare treptată 
la alianța cu S.U.A. prin redu
cerea în etape a bazelor mili
tare. Ca și socialiștii si comu
niștii. partidul Komei propune 
neutralitatea Japoniei și resta
bilirea relațiilor cu R. P. Chi
neză.

Cu toate că partidele din o- 
poziție au în vedere căi dife
rite de abolire a tratatului, toa
te sînt împotriva menținerii lui 
nelimitate si de aceea vor for
ma în Dietă, potrivit noilor lor 
programe politice, un front unit 
de împotrivire față de politica 
guvernului în această problemă 
capitală pentru viitorul politic 
al țării. Sesiunea Dietei, ale că
rei lucrări au început ieri, se 
anunță de aceea a fi deosebit 
de agitată.

în cuvântarea rostită ieri. în 
fața celor două camere ale parla
mentului. premierul Sato a afir
mat hotărîrea guvernului de a în
treprinde anul acesta nași im
portanți în direcția retrocedării 
Okinawei : în acest scop el va 
face în noiembrie o vizită la 
Washington, unde va avea con
vorbiri cu presed!ntelo Ni.ron 
Cît privește tratatul de securi
tate. el a declarat că Japonia 
îl va menține după 1970.
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