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în cursul zilei de 30 ianuarie 1969, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe ambasadorul extraordinar și ministru
plenipotențiar al Republicii Franceze la București, Pierre Pelen, care și-a prezentat scrisorile de acreditare. (Cuvîntărilc rostite — în pag, 
a V-a).
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APROVIZIONARE - ALE STATULUI

Marea Adunare Națională și consiliile populare

Vorbe de piatra
și vorbe de aur

Zaharia 5TANCU

ALES AL POPORULUI

anchetă social-poiitică

Victor BTRLADEANU

(Continuare 
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anii aceștia din construcției so- ai bătăliei în-

Foto : S. Cristian

înaltă bun acum

te și reducerea materiale, în productivității cheltuielilor de

mislite mințiEste paniei gate de rolul alesului poporului în întregul angrenai al vieții noastre sociale să preocupe masele de oameni ai muncii, care le dezbat cu un adînc sentiment al răspunderii civice. Se pun un șir de. întrebări. Care este în 
noile noastre condiții istorice — 
mai ales >n climatul de continuă perfecționare și lărgire a demo
crației socialiste instaurat de 
Congresul al IX-lea si de Con
ferința Națională a partidului — 
înțelesul noțiunii de ALES AL 
POPORULUI 7 Care sînt atribu
tele menite să definească sfera 
activității acestuia 7 Ce trăsături 
trebuie să caracterizeze profilul 
moral-politic al omului învestit 
cu o asemenea înaltă încredere T

cordate pe care o dă tot poporul pentru ciștigarea bunei stări, pentru întărirea patriei, pentru a- părarea ei. pentru păstrarea neștirbită ■■ a liber-

cimitir de speranțe, de făgăduieli, de dureri, de năzuințe".Toate aceste gînduri și fră- mîntări. venite din trecut pînă la noi ca niște patetice mesaje de aspirații neîmplinite, de idealuri batjocorite, răsună cu o rezonantă deosebită în aceste zile

în- pentru avem

RICHARD NIXON 
Președintele Statelor Unite 

ale Americii

Un tovarăș localnic a deschis ședința. Altul, căruia 1 s-a dat "uvîntul. a scos o hîftie din mapă. Vorbește si. din cînd în cînd. își aruncă ochii pe ea. Date. Cifre. Sătenii ascultă. Ascultă și ne privesc. Sînt obișnuiți cu ședințele. Cunosc limbajul datelor și ' al cifrelor. Sînt la zi cu viata politică a tării și cu viata politică internațională. Cînd drumurile sînt

dinîle de zarzavat udînd fiecare palmă de pă- mînt.După cîteva ore de mers, ne-am oprit în-

------------------------------------------------j----------------------------

(Continuare în pag. a Il-a)

lit pe tranșe de vechime înce- pînd de la 5 ani în sus.Pentru creșterea cointeresării salariaților în ridicarea eficienței economice a activității întreprinderilor, se vor acorda premii a- nuale (gratificații) legate de depășirea prin efortul propriu al colectivului respectiv a beneficiilor planificate. De asemenea, salariații care obțin rezultate deosebite în activitatea lor vor putea fi pre- miați și în cursul anului, dintr-un fond constituit special în acest scop.îmbunătățirea sistemului de cointeresare materială a salariaților în obținerea unor rezultate cît mai bune în activitatea lor creează condițiile necesare pentru larea, creșterii preocupării velor din întreprinderi în zarea rezervelor de care

gata de a da înapoi 
care au fost însărci- 

s-a sfirșit vremea pen
au primit-o".

stimu- colecti- mobili- dispun prin organizarea superioară a producției și a muncii, folosirea rațională a capacităților de producție și a timpului de lucru, aplicarea u- nor norme de muncă fundamenta-

lunga. îngusta șl săraca, odinioară. Vale a Călmă- tuiului. Sala căminului cultural, unde sîntem așteptați si în care abia pătrundem, e ticsită de oameni. Mulți, neavînd loc, au rămas afară. în

sespor în cote de 3—10 salariul tarifar, stabir-

că e cineva. Ce anume și pe cine reprezintă ? Nu-i răscoliți gunoiul din fundul conștiinței. Ați găsi intrigi de femei, protecții de fuste, traficuri de voturi, vînzări de credințe, duhoare de cîrciumi. si ați fi siliți să duceți batistele la nas... Ce spune? Nu fiți ironici! A- lesul Națiunii nu spune niciodată nimic. El vorbește... Cimitir de discursuri, dar mai ales

de clocotitoare activitate cetățenească in întâmpinarea alegerilor de la 2 martie. Radicalele prefaceri, care au metamorfozat substanțial, in ultimul sfert de secol. întreaga structură so-' cial-politică a societății românești. au deschis făgaș larg de împlinire — pe o treaptă incomparabil superioară — conceptelor si ideilor democratice ză-

rînduielile statului burghez. Sâ ne amintim corosivul portret de „ales al națiunii" pe care l-a gravat, cu apa tare a verbului său. necruțătorul pamfletar care a fost N. D. Cocea : „...El ■ își plimbă important și senin convingerea că reprezintă ceva si

tățli a suveranității și independenței naționale.Zăpada înaltă a acoperit cîmpurile. a îngreuiat drumurile, a îmbrăcat parcă satele cu straie noi. albe, de sărbătoare.— Zăpadă seamnă an recolte... Si nevoie de un an bun. Pe aici vara trecută a bîn- tuit seceta... Am salvat o parte din recolte si gră-

de cele mai luminat® ale trecutului.firesc ca, în toiul cam- electorale. problemele le-

Ori de cite ori revăd Valea Călmătuiului și satele înșirate de-a lungul ei sînt copleșit de adinei emoții si de amintiri vechi ce nu pot fi uitate. Tntr-unul din satele înșirate de-a lungul a- cestei văi m-am născut, aci am văzut pentru în- tîia oară lumina soarelui, aci am început să învăț, să cunosc viața, sâ aflu ce este munca și ce înseamnă asuprirea. Pe aci mi-am trăit copilăria si chiar o parte din tinerețe. De aci. de pe a- ceastă lungă. îngustă și săracă, odinioară, Vale a Călmătuiului. am cules faptele si mi-am ales e- roii pentru cele mai multe dintre cărțile mele. Aci m-am reîntors de nenumărate ori. Aci mă voi reîntoarce mereu. Si tot de aci mi-am luat — ca să zic așa — zborul în lume... Am zugrăvit în cărțile mele Valea Călmătuiului așa cum ara cunoscut-o acum cinci- zeci-saizeci de ani. am descris-o așa cum arăta după întîiul război mondial și chiar așa cum ni se înfățișa în primii ani de după cel de-al doilea, îmi rămîne încă întreagă sarcina de a prezenta această vale si oamenii ei în urmă, ai cialiste,

consumurilor de vederea creșterii muncii, reducerii producție și creșterii eficienței economice a activității întreprinderilor.Hotărîrea privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în întreprinderile din industria u- șoară, reprezentând o nouă dovadă a consecvenței cu care conducerea partidului și statului nostru aplică hotărîrile Congresului al IX-lea al partidului privind creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii, va constitui un puternic imbold pentru lucrătorii din industria ușoară în realizarea sarcinilor ce le revin din planul cincinal privind satisfacerea nevoilor de aprovizionare a populației și ale comerțului exterior cu produse industriale de larg consum, în cantitatea și calitatea corespunzătoare cerințelor consumatorilor.

în continuarea acțiunii de îmbunătățire a sistemului de salarizare și majorarea salariilor în conformitate cu Hotărîrea plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din octombrie 1967, Consiliul de Miniștri a a- doptat o hotărîre prin care a- probă, începînd de la 1 februarie a. c., generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în toate întreprinderile republicane din ramura industriei ușoare. în adoptarea acestei hotărîri s-a ținut seama, ca și în cazul industriei alimentare, de indicația conducerii partidului ca în eșalonarea acțiunii de majorare a salariilor să se acorde prioritate ramurilor în care se realizează în prezent salarii medii mai scăzute.Corespunzător acestei Hotărîri, salariile muncitorilor, inginerilor, economiștilor, tehnicienilor și funcționarilor din industria ușoară urmează să fie majorate în medie cu 11,5 la sută, ceea ce reprezintă anual un spor de salarii de circa 480 milioane lei ; împreună cu majorarea salariilor ,piici. „e^egțuată. .,nv anul....19.67., seasigură pe ansamblu o creștere în medie de 15,2 la sută în 1969. De această creștere a salariilor beneficiază un număr de peste 320 mii salariată, ale căror venituri vor fi anual mai mari cu aproximativ 600 milioane lei, față de cele realizate înainte de 1 august 1967.Principiile generale ale noului sistem de salarizare, care urmează a fi aplicate și în întreprinderile din ramura industriei u- șoare, ținînd seama de specificul acesteia și de rezultatele experimentării într-un număr de întreprinderi reprezentative, prevăd stabilirea salariilor în funcție de cantitatea, calitatea și răspunderea în muncă, legarea lor mai directă de rezultatele obținute de fiecare salariat, și de întreprindere în ansamblu, creșterea ponderii salariului tarifar în cîștigul total prin includerea în salariul tarifar a celei mai mari părți din actualele adaosuri din acord și premii. în vederea diferențierii salariilor în raport cu vechimea neîntreruptă în aceeași unitate și permanentizării cadrelor, se introduce un la sută la

curte. Vom vorbi și cu ei după ce adunarea programată va lua sfîrsit.— Au trecut patru ani de la alegeri... în tot a- cest timp...
grele, ca acum, ziarele a- jung Ia ei cu oarecare întârziere, dar posturile de radio si televiziunea își fac datoria la timp. Din nici o casă nu lipsește aparatul de radio și în multe, alături de a- paratul de radio, a fost instalat televizorul. Pe multi îi aud : -Te-âm ascultat la radio" sau „Te-am văzut și te-am ascultat la televiziune".Printre sutele de oameni din sală deslușesc chipul fratelui meu Ion, chipul unui nepot de soră și pe acela, dîrz și în parte consumat de vtrstă. al fostului meu coleg de bancă din clasele primare. Toți trei lucrează în cooperativa agricolă de producție din satul nostru. Au venit de departe și eu noaptea în cap ca să ne întâlnim și să schimbăm între noi cîteva vorbe... Vorbe de piatră și vorbe de aur. Altădată, pe vremea vechii stăpînirî, vorbele noastre erau numai de piatră. Acum folosim vorbe de piatră numai cînd ne referim la lipsuri, la acele lucruri pe care

zâ noua gara din Orșova

Excelenței Sale, Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaStimate Domnule Președinte,Vă mulțumesc pentru atentul și încurajatorul dumneavoastră mesaj, trimis cu ocazia instalării mele ca președinte al Statelor Unite. Anii ce urmează vor fi ani de încercare pentru noi toți. Sarcina noastră cea mai de seamă va fi făurirea unei păci adevărate și durabile pentru întreaga omenire. Administrația mea și-a luat un angajament solemn să urmărească realizarea acestui țel cu toată puterea și energia sa. Sper și sînt încredințat că, în căutarea unei lumi în care nici un popor să nu trăiască în izolare ostilă sau nedorită, căile de comunicare între noi vor rămîne deschise.
Al dumneavoastră sincer,

Năzuind cu ardoarea sufletului său de revoluționar spre „un 
stat de cetățeni liberi și egali 
sau deopotrivă unii cu alții, fără 
domnie si boierie", marele Băl- cescu definea acum mai bine de un veac, în vizionarele dialoguri intitulate „Manualul bunului român" concepția sa cu privire la relațiile ce trebuie' să existe. într-o orînduire democratică. între popor și aleșii săi : 
„Intr-o republică poporul nu as
cultă decît slujbașii aleși de dîn- 
sul. chiar cu treabă hotărîtă și 
pe vreme hotărîtă. Acești 
slujbași sînt deopotrivă, cu cei
lalți oameni. Ei poruncesc numai 
în numele poporului si sînt da
tori a lucra numai pentru dînsul. 
a.scultînd legea făcută de dînsii, 
supuindu-se la privegherea 
necurmată a cetățenilor și stînd 
totdeauna 
slujba cu 
nați. cînd 
tru careȘtim cu totil cum a fost terfelit si nimicnicit acest ideal de

în ultimii ani, printre noile 
construcții ale unor orașe — 
între care Constanta, Brașov, 
Craiova, Predeal — se nu- 
mârâ și cele ale gărilor. 
Fotografia de sus înfătișeo-

PRODUCȚIE-
DESFACERE

Să ne Imaginăm următoarea secvență : pe stradă, în rind cu alți trecători, pășește un cetățean. Pare normal. Și totuși... Face cîțiva pași și aruncă pe trotuar un pumn de bani. Vai face cîțiva pași, și mai aruncă un ,Jbmn de bani. Risipitor este puțin spus 1 Cineva ar putea justifica : „banii lui — treaba lui"... Și, cu toate acestea, ipoteza imaginată, dacă nu este reaiă în cazul unui om normal, am întîlnit-o materializată în unele întreprinderi cu mari cheltuieli ne- ecanomicoase — în joc fiind sute de mii și milioane de lei! „Izvorul" acestor pierderi este bine cunoscut: ele provin din rebuturi. întreruperi în producție, din deteriorări și lipsuri de materii prime, materiale și produse, din casări și declasări de valori materiale sau din dobînzi și penalizări. Adică, în marea lor majoritate aceste cheltuieli neecononii- 
coase sau neproductive au la bază 
numai cauze de ordin subiectiv, care 
califică, prin ele însele gradul de 
gospodărire a banilor statului. între- . prinderilor..respective -.nu-.K.^se-.^ot acorda circumstanțe atenuante, în- trucît cheltuielile neeconomico.ase nu se fac pe punga proprie a comitetelor de direcție — ca în secvența cu cetățeanul de pe stradă — ci pe punți^ statului.\!e pondere deține acest ..balast" tjri'a'nciar în cheltuielile de fabricație ? O informație în acest sens ne-a furnizat-o tov. Nicolae Prctorian, director în Banca Națională. După datele ce le deținea, în trei trimestre din anul trecut, la 1 000 lei costuri de fabricație, cheltuielile neeconomî- coase se ridicau Ia 13 lei în cazul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, la 11 lei în cazul Ministerului Industriei Construcțiilor, la 9 Iei în cazul Ministerului Industriei Metalurgice, la 4 lei — în cazul Ministerului Industriei Ușoare. Sumele ar părea neînsemnate. Aceasta numai la prima vedere. întrucît dimensiunea lor reală iese în evidență numai prin raportarea lor la miliardele de lei producție realizată în întreprinderile fiecăruia din ministerele amintite. Este vorba de 
multe milioane de lei, care ar fi pu
tut să întregească volumul benefici
ilor, al acumulărilor datorate buge
tului statului.Aminteam că, în general, cauzele apariției cheltuielilor neeconomicoase

sînt bine cunoscute. Cum se prefigu
rează lichidarea lor — prin prisma situației din. anul trecut — în între
prinderile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, care — așa cum am spus — au ponderea cea mai 
ridicată în volumul cheltuielilor neproductive ? Evident, este bine că în ultimii ani : 1966—1968. dinamica a- cestor cheltuieli, pe ansamblul întreprinderilor acestui minister,' a marcat o sensibilă scădere — de la 1.69 la sută, la 1,04 la sută din totalul cheltuielilor pentru producția marfă— Diminuarea ponderii acestor cheltuieli — a apreciat tov. Gheorghe 
Nestorescu, director în M.I.C.M. — dovedește posibilitățile existente în întreprinderi pentru reducerea și e- liminarea pierderilor. Mai ales că 
în 1968 — comparativ cu 1967 — mic
șorarea lor cu aproape 45 milioane 
lei a fost realizată în condițiile creș
terii producției marfă cu 11,8 la sută.Să ne oprim, deci, la unele din capitolele și cauzele ce își găsesc „acoperișul" sub termenul global de chel- 'taielt ■7reeednormcp8ijffAîMai~dntti:1'da- pierderile din rebuturi. Comparativ cu anul 1966, în 1968 aceste pierderi, pe totalul întreprinderilor ministerului, au scăzut de la 1.30 la sută din volumul cheltuielilor de producție, la 0,90 la sută Uzinele „Vulcan", „23 August” sau cea de mașini grele — toate din București — au reușit în anul trecut să consemneze un volum de rebuturi cu 29 la sută. 4 la sută și. respectiv. 17 la sută mai mic decît cel realizat în 1967. Alte întreprinderi. însă, au ținut să facă... opinie distinctă și au menținut ridicată media rebuturilor pe minister. Dintre acestea, semnalăm cazul uzinelor „1 Mai" șl „Fero- email“-Ploiești, unde, în același interval de timp, rebuturile au marcat sporuri consistente.Renunțăm la aprecierea generală, folosită adeseori, că amplificarea pierderilor din rebuturi s-ar datora lipsei de preocupare și răspundere în organizarea aprovizionării tehni- co-materiale. în ridicarea calificării cadrelor, în folosirea cu pricepere a metodelor moderne de producție. A- ceasta, deoarece nu ies deloc în evidentă factorii generatori ai unor astfel de situații anormale și nici cei vinovati de tolerarea pierderilor. Tn

Dan MATEESCU

v
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OBLIGATORII

ALES AL POPORULUI 2 000 de cetățeni.

ORA DE AUDIENTE
In termen

In întimpinarea Age Ar pentru

Marea Â dunăre Națională și consiliile populareAgendă electorală• Ieri în județul Hunedoara a fost încheiată acțiunea de desemnare datilor Frontului Socialiste pentru de la 2 martie. în entuziaste la care cipat peste 174 000 de oameni ai muncii, au fost propuși 12 candidați pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională, 209 pentru consiliul popular județean, 493 pentru consiliile populare municipale, 599 pentru consiliile populare orășenești și 2 585 de candidați

a candi- Unitătii alegerile adunările au parti-
pentru consiliile populare comunale.în prezent, la casele de cultură, la cluburile și căminele culturale din acest județ sînt organizate ample acțiuni cultural-educative închinate alegerilor. Printre acestea trebuie reținută ac- popularizare a obținute în construcțieitiunea de realizărilor det în anii cialiste.La căminele culturale localitățile Hărău. Vălișoara și altele au organizate întîlniri cu tinerii

ju- so-din Băita. fost

în măreațape tema : „Vot la 18 ani", prezență activă seri literare intitulate : „Te operă de înflorire a Româ- cînt, te slăvesc, Românie" și niei „Viata nouă a satelor noastre", jurnale vorbite, lecții de diapozitive si „călătorii pe hartă" înfățisînd realizările poporului nostru în anii socialismului.• Zilele acestea au ieșit de sub tipar primele materiale electorale în județul Harghita : pliante intitulate „La izvoarele culturii", „Stațiuni balneare și climaterice harghitene", precum și broșura „Județul Harghita —

’ i socialiste", toate fiind editate în limbile română și pro-' maghiară. De asemenea, au fost tipărite și distribuite o- rașeloi- și comunelor 10 chemări și afișe în peste 45 000 de exemplare. Consiliile populare orășenești și comunale au întocmit monografii ale localităților respective, în care sînt oglindite, prin fotografii, grafice și cifre, realizările obținute în ultimii ani în dezvoltarea economică și social-culturală.

o In orașele și satele din județul Arad au avut loc pînă acum peste 3 000 adunări electorale la care au participat circa 200 000 alegători. In numeroase orașe și sate s-au terminat propunerile de candidați pentru alegerile de la 2 martie.In cadrul întrunirilor au luat cuvîntul peste 11 000 de alegători, care au susținut cu căldură desemnarea candida- ților Frontului Unității cialiste.

(Urmare din pag. I)în cadrul prezentei anchete ne-am străduit să aflăm opiniile pe această temă ale unui măre număr de cetățeni din Timișoara — simpli alegători, candidați în alegeri (unii cu o mai veche experiență de deputați, alții candidînd pentru întîia oară), cadre didactice de la catedrele de științe sociale ale universității timișorene.— Dacă ar fi să reducem întreaga problemă la esența ei sociolo- gico-juridică — ne face cunoscută opinia sa conf. dr. Ioan Cornea, șeful patedrei de filozofie, prorectorul universității — am spune că. în contextul actual al societății 
noastre, deputatul reprezintă însăși 
democrația socialistă instituționaliza- 
tă și personificată. însuși vastul fundal social pe care s-au desfășurat propunerile de candidați — marile întruniri populare ce au strîns laolaltă sute de mii de alegători din toate orașele si satele tării — însăși calitatea candidatului de exponent al acestui atotcuprinzător organism național care este Frontul Unității Socialiste, conferă viitorilor deputați însușirea defini
torie de autentici aleși ai națiunii, 
de oameni care. în orice colt al 
țării s-ar afla, materializează con
știința unității de gîndire, aspirații, 
eforturi creatoare a întregului nos
tru popor.— Care este. în această ambiantă, trăsătura pe care o considerați dominantă în fizionomia spirituală a alesului poporului 7— Să ne amintim ceea ce spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu despre sensul major al democrației so
cialiste, care „se exprimă în spiritul de responsabilitate socială ae 
care trebuie să fie animat fiecare 
cetățean, in îndatorirea lui de a acționa în virtutea imperativelor supreme ale societății, ale națiunii". E limpede că, dacă fiecărui cetățean societatea noastră îi cere un asemenea simț de răspundere, deputatul trebuie să-1 posede în cel mai înalt grad, să fie întruchiparea lui vie. purtătorul lui entuziast în toate împrejurările, mari sau mărunte, ale vieții cotidiene.— Pornind de la premisa, verificată în majoritatea covîrșitoare a cazurilor, că deputatul dă dovadă de un dezvoltat sentiment al responsabilității. că e devotat trup si suflet cauzei socialismului, intereselor colectivității, considerați că a- ceasta e suficient pentru a justifica înalta titulatură obștească cu care e învestit 7— Firește, aceasta e o condiție primordială, o condiție sine Qua non, dar nu singura. Să nu uităm faptul esențial că deputăția nu consti
tuie, în viața societății noastre, o 
sinecură și nici un titlu pur onorific. Ea comportă anumite drepturi, a- tribuții și îndatoriri legate de participarea efectivă la conducerea treburilor statului, județului, municipiului. comunei, fiind — în sens larg social — o „a doua funcție", menită să valorifice un anume potențial latent de energii, anume înclinații și disponibilități. Caracterul 
ei strict obștesc nu trebuie inter
pretat ca o eventuală justificare a 
diletantismului, ca o invitație la „a- 
matorism". Alegerea de către obște 
reprezintă fundamentul unei 
reliefate obligații morale, și 
de a face față cu pricepere 
ruire atribuțiilor respective.— Aș tine să remarc că

precis anume Si dă-,___ ____ nimeninu se’naște cu însușiri determinate. codificate genetic, pentru funcția /ie deputat...— Neîndoielnic, și tocmai această realitate de netăgăduit face ca miile de candidați ai Frontului Unității Socialiste să fie propuși din rîndurile oamenilor muncii de toate profesiunile, din toate domeniile de activitate. Temeiul propunerilor îl constituie însă tocmai valențele lăuntrice de care vorbeam înainte, valențe manifestate, adesea, pe _ tă- rîm profesional sau în îndeplinirea altor însărcinări obștești. Dar nici nu trebuie scăpat din vedere că. ne- fiind înnăscute, calitățile cerute de activitatea specifică a deputatului pot și trebuie să fie formate. în primul rînd și înainte de orice, prin efortul asiduu al celui în cauză. Cu alte cuvinte, mandatul de deputat se cuvine onorat în permanentă printr-o activitate obștească corespunzătoare. Se știe că. în mecanismul psihologiei sociale, nu
mai realizarea unei depline con
cordanțe între status si rol cheză- 
șuiește definirea unei adevărate per
sonalități. Or, țelul spre care tinde democrația noastră socialistă este ca fiecare deputat să fie — sau să devină în procesul exercitării mandatului — o personalitate marcantă 
a vieții publice.Din discuțiile cu numeroși interlocutori s-a reliefat ideea prețioasă că mandatul de ales al poporului — fie în Marea Adunare Națională, fie în consiliile populare — semnifică, înainte de orice, o înaltă capacitare 
socială în procesul exercitării puterii 
de stat, în activitatea de conducere 
a obștei, că în acest mandat este con
cretizată însăsi ideea fundamentală 
a democrației noastre socialiste, gu
vernarea statului de către poporul 
însuși condus de partidul său comu
nist, ceea ce dimensionează structural personalitatea deputatului ne coordo
natele majore ale activității de con
cepție, de orientare.1 — Esențialul în accepția atribuită tot mai mult în ultimii ani mandatului de deputat — ne spunea tovarășul

Leonida Tamas, prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Timișoara —• constă în rolul esențialmente înnoit al deputatului, care este chemat nu numai să ducă o muncă limitată, în mijlocul circumscripției sale, dar să se ridice în permanență la altitudinea moral-politică de reprezentant al 
obștei în ansamblul ei, de militant 
înflăcărat pentru interesele generale 
ale întregii colectivități, pe toate 
treptele organizării ei: statul, ju
dețul, municipiul, comuna....Stînd de vorbă cu cîțiva alegători din noul cartier timișorean Zona Tipografilor, am auzit cuvinte de prețuire despre activitatea unor deputat! ca loan Doica și loan Ilincescu, candidați și în prezentele alegeri.L-am rugat pe tovarășul Ioan Ilincescu, de profesie muncitor constructor la Grupul I de șantiere Timișoara, să-mi dezvăluie „secretul" stimei de care se bucură în rîndul alegătorilor.— Totul e să nu socotești activitatea asta ca pe o treabă care poate fi făcută pe apucate, superficial, în necu- noștință de cauză — a ținut el să precizeze chiar de la început. A o lua în serios înseamnă, în primul rînd, a cunoaște temeinic problemele circumscripției electorale, și nu numai ale ei, ci ale întregului cartier, ale întregului oraș. Mai ales problemele urbanistic-edilitare. în felul a- cesta dobîndești acea competență 
care creează prestigiul necesar atît în ochii cetățenilor, cît și în fața 
organelor consiliului popular. Numai pe temeiul unei asemenea recunoscute competente poți căpăta plat
forma necesară ca să ridici stăruitor 
în sesiunile consiliului chestiunile 
cele mai acute și să atrenezi forțele corelate ale consiliului popular și ale alegătorilor la soluționarea lor. Cînd spun toate acestea, mă refer nu atît la munca mea de deputat, cît la aceea a tovarășului Doica, muncitor ca și mine, care a ajuns, prin cunoașterea aprofundată a problemelor gospodăririi cartierului și orașului, o adevărată autoritate în materie edilitară.Competența deputatului, aria ei 
de întindere, ca și necesitatea com
baterii empirismului rutinier, „cu
noașterii" de mîntuială, „după 
ureche", investigațiilor pripite, des
fășurate mai ales în preajma întîl- 
nirilor cu alegătorii — iată preocupări ce și-au găsit oglindirea în multe dintre cele relatate de interlocutorii noștri. Am desprins din aceste convorbiri tendința, după părerea noastră pe deplin îndreptățită, spre o pregătire mai temeinică, mai a- profundată, mai multilaterală a de- putatilor în vederea îndeplinirii la nivelul cuvenit a multiplelor îndatoriri ce le revin.— E vorba nu de acele obișnuite instructaje generale care se fac de- putatilor la începutul fiecărei noi legislaturi — opinează conf. univ. Dumitru Lazăr, de la Facultatea de științe naturale, membru în comitetul executiv al consiliului popular municipal, unul dintre cei mai vechi deputați din orașul Timișoara (se bucură de încrederea mereu reînnoită a alegătorilor săi încă din 1950, de la primele alegeri în sfaturi). în cadrul unor asemenea instructaje deputății află, bunăoară, că au anumite drepturi, printre care și acela de a interpela comitetul executiv în legătură cu unele probleme ale muncii consiliului. Dar pentru ca să poți interpela trebuie să studiezi problema, iar ca s-o studiezi e neapărat necesar, după opinia mea, să fii înarmat în prealabil cu unele cunoștințe indispensabile...

Un mare număr de interlocutori au susținut, cu argumente întemeiate, că se impune lărgirea orizontului deputaților pe asemenea planuri de importantă majoră : drept statal, ur
banism. sistematizare, probleme edi
litare, de gospodărie comunală, de 
organizare a deservirii. Conf. dr. loan Cornea a subliniat însemnătatea unei familiarizări a deputaților cu problemele de bază ale sociologiei ur
bane, oferind în această direcție sprijinul neprecupețit al recent înființatului laborator de sociologie din cadrul catedrei de filozofie a universității.— Nu cred — arată scriitorul 
Mircea Șerbănescu, candidat nou în alegeri — că această extindere a orizontului, a cărei necesitate nu o contest. ' s-ar cere făcută exclusiv prin cursuri speciale, printr-un fel de universitate populară destinată în mod special deputaților. După părerea mea e vorba, mai ales, de 
un mod nou de a privi întreaga ac
tivitate a consiliului și a comite
tului său executiv. Deși n-am fost deputat, am asistat la unele sesiuni ale vechilor sfaturi si am a- vut nu o dată impresia că atît materialele puse în dezbatere, cît și discuțiile propriu-zise, purtau pecetea unui anume practicism. Pentru a face educația corespunzătoare de- putaților s-ar cuveni ca aceste dezbateri. pornind de la înseși rapoartele prezentate, să fie pătrunse de 
un mai profund spirit științific. să se ridice la nivelul de gîndire * și 
perspectivă creatoare propriu în
tregii activități a partidului si sta
tului nostru în stadiul actual al 
construcției socialiste.

— A împărtăși deputaților proiectele. de viitor privind dezvoltarea o- 
rașului și cartierelor sale în urmă
torii ani — intervine în discuție inginerul Waldemar Zavadski, de asemenea nou candidat în alegeri — 
reprezintă numai o problemă 
nivel al dezbaterilor, 
orizontului, ci și una 
tuală: e limpede că ționa cu folos și cu zent dacă nu cunoști majore ale perspectivei.— Aș vrea să mai precizez un punct de vedere în legătură cu a- ceste probleme — tine să-și completeze ideile scriitorul Mircea Șer- bănescu. Se vorbește mult, și pe drept cuvînt. despre necesitatea ca deputatul să se afirme în viata publică ca o personalitate bine conturată, al cărui cuvînt și ale cărui inițiative să se bucure de rezonanta și autoritatea cuvenită. E un deziderat îndreptățit. Dar nu trebuie uitat un adevăr elementar și anume că la configurarea perso
nalității unui individ contribuie ho- 
tărîtor și personalitatea colectivului 
în care acționează. Cu alte cuvinte. 
personalitatea deputatului va purta, 
inevitabil, amprenta climatului în 
care se desfășoară activitatea con
siliului popular din care face parte.Rolul important al deputatului în angrenajul democrației socialiste, caracterul de mare complexitate al atribuțiilor și îndatoririlor ce îi incumbă au constituit obiectul unor interesante reflecții ale profesorului universitar Nicolae Apostolescu, șeful catedrei de psihologie-pedago- gie a universității timișorene.— Trăsăturile activității deputatului — sublinia interlocutorul nostru — trebuie deduse din unele cerințe obiective, care la rîn- dul lor decurg din esența funcțiunilor pe care e solicitat să le îndeplinească. Exprimînd în limbaj teoretic o

nu 
de 

de lărgire a 
practică, ac- nu poți ac- spor în pre- măcar liniile

problemă practică de

mare acuitate, as spune că activitatea deputatului reprezintă o sinteză activă a (deputatul e nentul masei ales) cu cel e chemat să ___________sele la înfăptuirea politicii partidului. să fie potentatorul energiilor colective în toate acțiunile de interes obștesc). Numai prin îmbinarea permanentă, prin osmoza organică a acestor laturi, legate dialectic între ele. deputatul se poate afirma ca un autentic om de stat, în sensul leninist al cuvîntului. în preocupările sale el trebuie să îm
pletească în mod echilibrat atît gri
ja pentru interesele generale ale în
tregii colectivități (statul, județul, j 
orașul) cit și grija pentru inte
resele. firește mai restrinse, ale 
circumscripției electorale în care a 
fost ales. Nu trebuie ocolit faptul că. în practica cotidiană, se poate întîmpla. la un moment dat. ca a- ceste interese să nu concorde, ba chiar. în unele cazuri, să se manifeste o anume contradicție aparentă între ele. în asemenea situații vor predomina, desigur, interesele generale, iar deputatul va ’ trebui să explice în mod gător alegătorilor, dintr-un larg cetățenesc, necesitatea predominante.— Aici intervine însă o mă importantă de psihologie socială : aceea a popularității deputatului. a creditului- moral de care se bucură printre cei ce l-au ales...— Fără îndoială ' Si un asemenea 
credit nu se cucerește decît prin fap
te, printr-o activitate -teobosiță pe 
tărîmul intereselor obștei. Fiindcă ati amintit problema popularității, aș vrea să subliniez o realitate, de însemnătate majoră pentru configurația spirituală a societății noastre : discreditarea și înmormîntarea definitivă a delirului demagogic .Politicianist care definea însăși instituția deputăției de odinioară. Deputatul de azi trebuie să posede, printre altele, și un ascuțit simț al realității, care să-i permită cîntărirca chibzuită a posibilităților reale de înfăptuire a cerințelor exprimate de alegători. Asta nu înseamnă nicidecum o sustragere de la efortul necesar, uneori deloc comod, pentru traducerea în faptă a dezideratelor reale, a doleanțelor îndreptățite. Realizarea lor cere nu o dată energie și com
bativitate în lupta cu scleroza 
de gîndire, cu inerția de care dau 
dovadă unii funcționari ai aparatu
lui de stat. Lipsa climatului care să favorizeze goana dună falsa popularitate nu denotă însă că deputatul trebuie să fie un taciturn, un „bronz" Impasibil. Ba aș spune că a fi deschis, comunicabil, sociabil e o calitate deloc de neglijat 1Precum reiese din răspunsurile la prezenta anchetă — răspunsuri care nu epuizează nici ne departe vastul evantai de aspecte si probleme pe care le implică funcția socială a deputatului — conceptul de ales al poporului a căpătat. în contextul realității românești de azi. o 
profunzime și o complexitate de 
semnificații fără termen de compa
rație în trecut. Esențialul constă în faptul că societatea noastră atri
buie deputatului în tot mal largă 
măsură — în pas cu procesul cu
prinzător de perfecționare a demo
crației socialiste — rolul' unui au
tentic om de stat, unui guvernant 
al treburilor publice, capabil să în
truchipeze în acțiuni concrete nese
cata vitalitate a democratismului 
socialist.

aspectului exponențial reprezentantul, expo- de cetățeni care l-au 
dinamizator (deputatul mobilizeze activ ma-

convin- unghi acesteiproble-

Am fost, nu cu multe zile în urmă, oaspeți ai Comitetului municipal de partid Ploiești, pe parcursul desfășurării uneia din obișnuitele sale activități — primirea în audiență a cetățenilor. Credem că este de prisos să insistăm asupra deosebitei importante pe care o au audientele — această formă de contact nemijlocit între organele de partid, de stat, economice și populație, după cum ni se pare firesc ca la Ploiești, anual mii de oameni să beneficieze de dreptul de audientă, exprimîndu-și direct solicitările, opiniile, într-un dialog cu dublu efect pozitiv : atît pentru cetățeni, cît și pentru comitetul municipal de partid.Exemplificînd, o analiză a modului de rezolvare a scrisorilor și sesizărilor, a organizării audiențelor, întreprinsă de biroul municipal de partid, constată că, în anul trecut, fuseseră primiți în audiență, numai de către comitetul municipal de partid, aproximativ “ ’La Comitetul municipal de partid Ploiești. o planificare judicioasă a avut drept urmare repartizarea celor aproape două mii de audiente ale anului 1968 între secretarii comitetului municipal de partid și ceilalți membri ai biroului care sînt activiști salariati de partid. Potrivit programului întocmit, audientele au loc de două ori pe săptă- mînă. Deci, un cadru organizatoric de natură a asigura cetățeanului certitudinea că în ziua stabilită va nutea discuta cu unul din activiștii cu muncă de răspundere ai comitetului municipal. Cum se desfășoară. însă, în practică dialogul cu cetățenii 7 în ce măsură'prevederile amintite sînt respectateIanuarie Oamenii și-au aflată discuta tetului anume, ferințe ., tura problemei — dar în orice caz. după cum prevede programul, cel care-i va primi este unul din secretarii comitetului municipal, așa că solicitarea lor. punctul de vedere pe care-1 vor exprima va ajunge, nemijlocit la conducerea organizației municipale de partid. Iată însă că. la ora începerii audiențelor, programul suferă unele modificări. Ocupat într-o ședință secretarul nu sosi decît mai tîrziu, așaaudiente acordă deocamdată instructor al comitetului municipal. Unii solicitanți așteaptă pînă se va termina ședința, dar alții nu au timp, asa că acceptă situația.Am expus episodul de mal sus nu fiindcă ne-am îndoi de solicitudinea manifestată față de cetățeni în a- tari împrejurări. Dispunem de fapte care o atestă din plin. Dar omul vine la comitetul municipal de partid știind că va fi primit de unul din secretari sau membri ai biroului. în- trucît o hotărire a conducerii partidului prevede cu claritate cine trebuie să acorde audientele. Și. cu toate că este primit cu grijă și atenție, va încerca o firească nedumerire constatînd că atît hotărîrea conducerii partidului, cît și programul de audiente nu sînt respectate întotdeauna. Firește. în activitatea cotidiană deosebit de complexă a unui comitet municipal de partid pot apare diferite sarcini neprevăzute, necesitatea unor acțiuni imediate care să solicite eforturile, timpul secretariatului, al biroului municipal. Considerăm, însă, că oricît de variate și neprevăzute ar fi aceste sarcini, printr-o eficientă distribuire a răspunderilor, o bună organizare a muncii, se pot găsi soluții ca desfășurarea zilei de audientă să nu fie stânjenită.Tn Ploiești, zilele de audientă la comitetul municipal de partid depășesc uneori în timp programul stabilit. Cele șapte ore se prelungesc cîteodată tîrziu în noapte. Participînd la o astfel de zi de audientă ești impresionat plăcut de încrederea cu care oamenii se adresează organelor de partid cu cele mai diverse probleme dar nu poți să nu-ți pui întrebarea : dP ce sînt totuși atît de numeroase solicitările adresate comitetului municipal de partid în probleme a căror rezolvare putea fi găsită fie la locul de muncă, fie de către consiliul popular municipal sau de unele organizații de masă 7 Ni s-a relatat că într-o asemenea zi de audiență s-a prezentat un tînăr care, după efectuarea stagiului militar, so-

viața

Orașul Pitești se numără printre acele localități ale țării care au înregistrat în ultimul deceniu o spectaculoasă creștere. în mod întemeiat calificată drept explozivă. Si așa cum straiele unui copil-minune. care crește într-o zi cît alții într-un an. devin peste noapte prea strimte, orașul subteran — incluzînd felurite rețele edilitare, de alimentare cu apă. canalizare, termoficare — s-a dovedit curînd neîndestulător pentru a astîmpăra tumultul orașului înnoit ce se înălța deasupra. înnoirea nevăzutelor rețele din adînc a început să figureze printre preocupările de căpetenie ale edililor argeșeni.Trei ample lucrări cu caracter de largă și stringentă utilitate rețin de mai multă vreme atenția piteștenilor : sînt cele de sporire a debitelor de apă. de căldură și canalizare. De realizarea acestor lucrări depinde creșterea gradului de confort într-un mare număr de locuințe și. în același timp, darea în folosință în grafic și buna funcționare a unor noi și importante obiective industriale. Ce au scos la iveală investigațiile noastre privind stadiile celor trei lucrări 7Mai întîi o precizare : pentru alimentarea cu apă a Piteștiului. statul a alocat 90 milioane lei. din care în prima etapă urmau să fie
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licita reîncadrarea în întreprinderea unde lucrase, fiind repartizat aci după ce terminase școala profesională. Tînărul se adresase, succesiv, șefului de secție, secretarului organizației de partid, președintelui sindicatului. Primise însă, de la fiecare, răspunsuri negative. în ultimă instanță, venise în audiență la comitetul municipal de partid. întrebată despre posibilitățile de rezolvare a cazului respectiv, conducerea întreprinderii a răspuns că era un bun muncitor și că are nevoie de el... De ce fusese nevoie să ceară audientă la comitetul municipal de partid, cînd întreprinderea putea să-i rezolve solicitarea 7O sursă a numeroaselor audiențe la comitetul municipal de partid o constituie răspunsurile pripite, lipsite de răspundere date oamenilor de către unele întreprinderi, consiliul popular sau organizații de masă. Deși analizate în ședința de birou amintită ca și în alta începutul anului

A SE FERI DE UME
ZEALĂ (? !)

de înșiși autorii lor 71969, Zi de audientă,care așteaptă după ce scris numele pe o listăla îndemînă. știu că vorcu unul din secretarii comi- municipal. Nu- știu cu care deși unii ar putea avea pre- justificate în funcție de na-

va că un

care avusese loc la trecut, neajunsurile în acordarea audientelor în întreprinderi, la consiliul popular, sindicate etc., nu au fost încă lichidate. Comparînd, de altfel, cele două analize e- fectuate de biroul municipal de partid, constați că observații critice similare se repetă cu monotonie, iar planurile de măsuri, aproape identice, au drept numitor comun aceleași Indicații generale, permanente, care nu obligă la acțiuni precise.în sfîrșit altă sursă a aglomerării audientelor la nivelul municipiului derivă din însuși felul cum este urmărită aplicarea soluțiilor stabilite de comitetul municipal de partid. Am cercetat acest aspect. Venit la comitetul municipal cetățeanul își expune solicitarea. Este ascultat cu atenție, i se dau îndrumări. Uneori cei care acordă audienta iau legătura, pe loc, prin telefon, cu instituția sau întreprinderea care trebuie să rezolve cazul respectiv. Conținutul solicitării este trecut apoi într-un registru, unde se menționează, în multe cazuri, „trimis la.„", „discutat cu.„“. Ce se întîmplă mai departe 7 în majoritatea cazurilor, calea de informare a comitetului municipal de partid asupra eficienței soluției indicate cu prilejul audienței este... o nouă audiență.Apare, așadar, evidentă necesitatea de a urmări materializarea soluției stabilite cu prilejul audienței. Expu- nînd aceste constatări secretarilor comitetului municipal, ni s-a spus că unii din ei. cu deosebire primul secretar. se interesează de evoluția rezolvării solicitării cetățenilor. Dar acest lucru trebuie să devină o practică sistematică a tuturor celor ce acordă audiențe, astfel ca ele să nu se transform^ într-o formalitate, im- punînd reluarea demersurilor la comitetul municipal. Cu alte cuvinte, ziua de audientă să nu se încheie o- dată cu terminarea ascultării cuvîntului cetățenilor, ci. într-un fel abia să înceapă din acest moment.Spuneam, la începutul acestor însemnări. că audientele constituie un dialog cu dublu efect pozitiv, atît pentru cetățeni cît și pentru comitetul municipal de partid. Nu de puține ori, prilejuiesc cunoașterea unor stări de lucruri în influențarea cărora organele de partid și de stat sînt datoare să intervină prin acțiuni cu un caracter mai general. La Ploiești, de exemplu, audientele ar fi putut sugera comitetului municipal de partid anumite concluzii privind necesitatea îmbunătățirii deservirii populației, intensificarea muncii e- ducative în spiritul ocrotirii familiei etc. Din păcate, deși cu prilejul dezbaterii în ședințele de birou, s-au formulat asemenea păreri, ele n-au determinat eforturi convergente în direcția respectivă.Pe agenda Comitetului municipal de partid Ploiești sînt înscrise, zi de zi. acțiuni de mare însemnătate, iar bogatul bilanț productiv din acest mare centru industria] al țării este un argument grăitor al rodniciei e- forturilor organelor și organizațiilor de partid în conducerea vieții economice și sociale. Insistînd, în rîndurile de față, asupra unui compartiment al stilului muncii de partid, o facem cu convingerea că, prin îmbunătățirea contactului nemijlocit cu masele, comitetul municipal de partid își va dezvolta și mai mult capacitatea organizatorică, forța de mobilizare a maselor în înfăptuirea politicii partidului.

încă din toamna anului 1968 stau pe rampa stației C.F.R. Bacău, cantități însemnate de îngrășăminte chimice destinate agriculturii. Beneficiarii — întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție din județul Bacău — nici nu se sinchisesc că aceste produse se degradează.în ziua de 19.1. a.c. se aflau în partea de nord a rampei, spre depou, în zăpadă și noroi, expuse intemperiilor, circa 10 vagoane de îngrășăminte chimice de diferite sorturi. Și, culme a ironiei, pe unele din aceste grămezi scrie : „A se feri de umezeală". Cine ? Pentru că îngrășămintelor chimice, după cum se vede, li s-a rezervat cu totul alt regim. Mai important de știut este însă : vor fi puși cei vinovați să plătească această pagubă 7
G. NICOLAESCU 
pensionar — Bacău

Platon FARDAU

BANI DA, CĂLDURĂ BAAcum, în toiul iernii, în mai multe blocuri de locuințe — numerele 10, 11, 12, etc. de pe strada Galați din Brăila — instalațiile de încălzire nu funcționează. întreprinderea de gospodărie locativă și amenajări în construcții Brăila, care nu a predat blocurile în stare de bună funcționare, nu se arată deloc îngrijorată de această situație. Are însă grijă ca atunci cînd a- chităm întreținerea să includă cu regularitate la plată și cota pentru încălzire și apă caldă, deși nu beneficiem nici de una, nici de cealaltă. Una dintre cauzele acestei situații. este existența unor instalații deteriorate, nerevizuite de ani de zile. Probabil că cei obligați să ne rezolve această problemă și care sînt plătiți pentru aceasta, așteaptă să vină vara ca să avem căldură în locuințe.
Un grup de locatari 
din Brăila

TĂCERE NEMOTSVATĂ

REACȚIA IN LANT“ A TERGIVERSĂRILOR
A

Am locuit anul trecut cîteva % luni de zile la o fiică a mea, $> în Slatina, strada Piteștilor nr.72. Din această cauză mi-am << transferat dosarul de pensie la << serviciul de pensii al județului \\ Olt. In luna august 1968 am re- % venit la domiciliul natal, în co- )> muna Șutești; județul Vîlcea. >2 Bineînțeles că am anunțat ime- << diat despre acest lucru serviciul << de pensii al județului Olt, ce- \\ rînd să-mi achite drepturile cu- SS venite pînă atunci și să retri- SS mită dosarul la Rm. Vîlcea. Deși (*» după modesta mea apreciere ce- C? rerea respectivă se putea re- -« zolva .imediat, a trecut mai bine << de o jumătate de an și eu n-am y> primit încă nici un răspuns. In- >> tre timp am mai făcut și alte demersuri către serviciul pensii amintit; un fiu s-a deplasat de 4 ori Slatina în acest scop, fără nici un rezultat, treb cum este posibil ales, cum își pot motiva funcționarii respectivi un asemenea mod de lucru cu publicul ?
de al meu pînă la dar tot Mă Inși, mai

Ioana F. IONESCU 
comuna Șutești, satul 
Mitrofani, 
judeful Vîlcea

DAR DUPĂ ANUL DE GA 
RANȚIE ?

ycheltuite 40 milioane lei, bani meniți să contribuie, pînă la sfîrșitul anului 1968, la creșterea cu 500 litri pe secundă a debitului de apă (din 900 litri pe secundă prevăzut! în final). Lucrarea constă dintr-o priză de apă situată lingă barajul a- flat în construcție pe rîul Argeș, punctul Bascov. precum și în realizarea u- nor statii de filtre și pompare. a diferite conducte de aducțiune și refulare etc. Această lucrare nu a fost dată însă în folosință la termenul stabilit. Iâtă ce.La început, in 1967. pierdut mult timp cu mersurile pentru obținerea diferitelor fonduri, avize și documentații, cu discuțiile la diferite ministere (industria ușoară, alimentară, a petrolului, economiei forestiere etc.) care, avînd u- nități industriale în raza o- rașuiui Pitești, urmau să contribuie la realizarea lucrării. In 1968, s-a pierdut mult timp pînă ce Ministerul Industriei Construcțiilor a determinat o unitate a sa. în speță întreprinderea 805. să preia execuția. După numeroase tratative, întreprinderea a preluat lucrarea, stabilind însă ca

des-a de-

ytermen 31 ianuarie 1969 și nu 31 decembrie 1968, cum ceruse beneficiarul, tlnînd cont de numărul mare de locuințe și întreprinderi ce urmau să fie date în folosință. Despre acest aspect am scris și noi în cîteva rînduri. Ce se mai poate consemna acum ? Din discuțiile avute cu ing. Dumitru Toma, directorul Direcției de gospodărie comu-

cipale, de care depinde soarta lucrării în ansamblu, au întîrzjeri între 30—40 de zile. Cauzele : ritmul neuni- form. lipsa de continuitate în conducerea șantierului, lipsa de materiale și forță de muncă, omisiuni proiectele întocmite I. P. I. U. București I.P.A.C.H. București, giversări în obținerea terenuri.
în de și ter- unor

însemnări edilitare din pitești

nală Argeș, rezultă că nici termenul stabilit de constructor n-a fost respectat. în primul rînd, pentru este de achizițio- mare număr în plus, se o serie de de- aparținînd constructo- (unități 2 insta- care în- montajul electrice.

că mai nat un utilaje, nalează ficiențe antreprizelor rului principal ale Trustului lății București), tîrzie nejustificat echipamentelor Dar nu numai atît. Lucrători ai sucursalei locale a Băncii de investiții formulează și ei un șir de observații : cîteva obiective prin

desem-sub-

Discutăm și la întreprinderea 805. cu inginerul șef adjunct A. Mărășescu. Ne este înfățișată o situație mulțumitoare.Dar situația de pe teren nu concordă cu cea din birou. Ing. I. Tănase, din partea beneficiarului (I.G O. Pitești), ing. Tr. Noian, șeful șantierului 2086, și ing. Petre Gheorghe. șeful lotului de instalații, se află într-o dispută serioasă. Instalatorul și constructorul se acuză reciproc pentru lipsa frontului de lucru, iar beneficiarul îi acuză pe amîndoi că nu-și organizează bine munca. La bazinul de sulfat

de aluminiu, care trebuia să fie gata, constructorul a întîrziat mult lucrările, din care cauză instalatorii au trecut tîrziu la montarea pompelor ; la pavilionul de pompare și dozare, deși constructorii au pus la dispoziția instalatorilor front de lucru, aceștia au stagnat munca pentru că nu au avut asigurate unele materiale.O situație identică este la stațiile de filtrare și pompare. Constructorul nu a predat aceste obiective complet la montaj în timpul planificat. „înseamnă — afirmă instalatorul — ca noi să punem utilajele în operă abia în luna mai. Iar beneficiarul este acuzat. pe bună dreptate, de instalator că n-a adus la vreme utilajele. Se desprinde clar că cei însărcinați cu realizarea acestei lucrări l-au desconsiderat importanta. au trecut cu ușurință peste nepredării greutăți în < sință a sute te și a mai industriale.Pentru celelalte lucrări — canalizarea si termofi- carea orașului — o serie de străzi din Pitești au

> consecințele ei în termen : darea în folo- de apartamen- multor unități

fost sparte de mai multă vreme. Dar și aici s-au înregistrat tărăgănări în respectarea graficelor. După trecerea unui an, trustul de construcții mai are încă de realizat o importantă porțiune din canalul colector principal ; rămîneri în urmă sînt și pe canalele menajer si pluvial, căror execuție s-a întreprinderea 805 strucții.Din păcate, nici crările de terrhoficare s-au respectat graficele, centrala termoelectrică de la uzina chimică n-a fost dată în folosință la termenul planificat, iar Trustul de construcții Argeș a întîrziat lucrările de racordare a blocurilor din zona de nord la punctul termic de aici.Iată utilități stringente pentru pitesteni. pentru realizarea cărora sînt investite de către stat multe zeci de milioane Se a ca terminate la timp. Conducerile întreprinderilor vizate, organele locale au datoria să ia măsuri pentru grabnica ieșire din impasul care s-a produs pentru înlăturarea efectelor generate de această „reacție în lanț" a tergiversărilor.

pare însă intrat „în lucrările să

de a ocupat con-la lu- nu

de lei. că aici tradiție" nu fie

Gheorghe CTRSTEA 
corespondentul „Scînteii'

M-am adresat de nenumărate ori Oficiului pentru construirea de locuințe proprietate personală sesizînd unele deficiențe de execuție și de funcționare a instalațiilor blocului A12 Titan. Urmare a ultimei sesizări s-a făcut o anchetă la fața locului și, prin adresa nr. 370 din 4.XI, 1968, mi se comunică faptul că s-au luat măsuri de remediere pînă la 15 oct. 1968. Scadența a trecut, dar defecțiunile n-au fost remediate — ne semnala pe la sfîrșitul lunii noiembrie inginerul Gheorghe Bogheanu. Am trimis sesizarea sa Oficiului pentru construirea locuințelor proprietate personală — București. Răspunsul primit confirmă faptul că reparațiile nu au fost făcute în termenul stabilit, constructorul fiind foarte aglomerat cu îndeplinirea planului de sfîrșit de an și precizează că ele se vor efectua „în cadrul anului de garanții, care se apropie de sfîrșit". Că anul de garanție se apropie de sfîrșit este sigur. Un singur lucru rămîne incert: ce „garanție" există că nu va trece și a- ceastă perioadă fără să se facă remedierile cerute 7
UN RĂSPUNS NEDORITInspectoratului silvic Botoșani i-a fost trimis de către redacție, la 28 septembrie 1968, un extras dintr-o sesizare (fără numele autorului ei) privind abaterile pădurarului Nencu Mihai de la Ocolul silvic Dorohoi (sustrageri de material lemnos din pădurea statului, imoralitate, comportare brutală față de cetățeni). Inspectoratul silvic Botoșani ne-a răspuns că „s-a verificat pe teren, de către organele noastre, sesizarea locuitorului Daria Vasile (sic !) din comuna Pomîrla, județul Botoșani, comunicîndu-vă că din cercetări a rezultat că cele sesizate sînt reale. S-au luat măsuri împotriva pădurarului". Toate bune, și la locul lor, în afara unuia singur : de unde cunoaște Inspectoratul silvic numele autorului sesizării trimise redacției 7 Și, mai cu seamă, în ce scop s-au făcut aceste investigații suplimentare care nu au nici o legătură cu rezolvarea propriu- zisă a sesizării ?

1
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CONTRASTE
• Jubileul 700!

beneficii suplimentare
acesttre- circa

agin economica
I.A.S. BREASTA

Măsuri care impulsionează 
creșterea eficacității muncii

în raiduri Ia fata locului, prin corespondente sosite Ia redacție 
ți scrisori primite de la oamenii muncii, ziarul nostru a relatat, pe 
larg, despre via satisfacție și interesul cu care colectivele între
prinderilor industriei alimentare au întâmpinat Hotărîrea privind 
generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majo
rarea salariilor în această ramură. Azi prezentăm asemenea cores
pondente din alte unități ale industriei alimentare care relatează 
că, în cadrul adunărilor generale ale salarîaților sau al unor întru
niri — muncitorii, tehnicienii, inginerii și economiștii acestor între
prinderi au analizat în profunzime prevederile noii Hotărîri, luîn- 
du-și angajamente și propunînd măsuri de ridicare și mai accen
tuată a nivelului eficientei activității economice.

COMBINATUL
DE ZAHĂR Șl
ULEI PODARI

de salariați de la zahăr și ulei Podari-Aproape 300 Combinatul de ! raiova s-au întrunit în sala de festivități, unde mai întîi au ascultat informarea prezentată de tov. Ion Dragomir, directorul combinatului, în legătură cu Hotărîrea guvernului privind generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor. S-a evidențiat, cu acest prilej, nu numai sporul de 10,6 la sută cu cît vor fi majorate anul acesta, în medie, salariile lucrătorilor din industria alimentară, dar și rolul salariului tarifar în ansamblul veniturilor oamenilor muncii. Noul sistem de salarizare stimulează mai accentuat creșterea. în continuare. a calificării muncitorilor. în vederea obținerii unor rezultate superioare în producție, leagă mai strîns salariile de rezultatele în muncă ale fiecăreia și ale întreprinderii în ansamblul ei. Cu viu interes au fost ascultate exemplele de muncitori din diferite sectoare de activitate care vor obține cîștiguri sporite.în continuarea discuțiilor, numeroși vorbitori și-au manifestat de- pjina adeziune și bucurie fată de ni, iurile luate de partid si guvern pei tru îmbunătățirea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc. „Noua Hotărîre — a spus maistrul Virgil Petcu — vădește încă o dată grija față de om ce o manifestă partidul si statul nostru. Ce satisfacție mai mare poate să aibă un om al muncii cînd vede că efortul său. contribuția sa la dezvoltarea si întărirea economiei naționale sînt în permanență în atenția partidului și guvernului 7 Pentru mine personal, ca si pentru tovarășii mei de muncă, recenta Hotărîre constituie un puternic imbold în activitatea productivă și ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru a ne realiza sarcinile, să răspundem prin fapte si noi succese Hotărîrii".Luînd cuvîntul. ing. Gheorgho Bucur, energetic șef al combinatului, a spus, printre altele : „Actuala Hotărîre pe care o dezbatem acum este o nouă expresie a politicii partidului șl statului nostru fată de ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Ea va determina o atitudine plină de răspundere în muncă, va face să crească aportul fiecărui muncitor, al fiecărui salariat la realizarea prevederilor planului de stat. Aceasta, desigur, va atrage după sine o eficientă sporită a activității noastre. Noi vom face tot ce depinde de noi să reducem consumurile specifice, să realizăm produsele noastre alimentare — zahărul si uleiul — la un preț de cost cît mai scăzut. Numai în acest mod putem contribui la sporirea venitului național, sursă sigură a dezvoltării economiei naționale și creșterii nivelului de trai".Printre cei care au mai vorbit la întrunire și s-au angajat să nu cupetească eforturile pentru a punde prin fapte noii Hotărîri numără maistrul Vitali Stoian, Enescu, șef deîn încheiere, entuziasm și adoptată o C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu personal. în care, printre altele, se spune : „Aplicarea noului sistem de salarizare si majorarea salariilor vor crea condiții optime în vederea stimulării preocupării noastre pentru organizarea judicioasă a producției si a muncii, folosirea rațională a capacităților de producție și a timpului de lucru, gospodărirea mai bună a fondului de materii prime și materiale. în vederea creșterii productivității muncii. diminuării cheltuielilor de producție, aprovizionării populației cu produse alimentare de calitate superioară".Astfel de adunări au mai avut loc la Combinatul de industrializare a laptelui, la întreprinderea de industrializare a cărnii și la alte unităti de industrie alimentară din iudetul Dolj.

plan pe anul 1969 și măsurile pentru îndeplinirea lui exemplară, cît și Hotărîrea referitoare la generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în întreprinderile din ramura industriei alimentare. De fapt. în această u- nitate s-a experimentat încă din anul trecut sistemul îmbunătățit de salarizare și majorarea salariilor. Așa că. atît darea de seamă prezentată de tov. Georgeta Boghițoiu. directoarea întreprinderii, cît și intervențiile vorbitorilor au reliefat pregnant roadele acestei experimentări. Planul producției globale a fost depășit cu 5,4 milioane lei, livrîndu-se suplimentar însemnate cantități de produse zaharoase; sporul de producție s-a realizat în principal prin creșterea în plus cu 3 la sută a productivității muncii. Remarcabil este faptul că în anul trecut, prin creșterea livrărilor către unitățile comerciale. concomitent cu reducerea cheltuielilor de producție, s-au obținut acumulări totale peste cele scontate de 5,6 milioane lei.în continuarea dezbaterilor, parti- clpantii la adunarea generală a sa- lariațllor au insistat asupra soluționării unor probleme privind valorificarea integrală a potențialului tehnic, material șl uman de care dispune întreprinderea, pentru a răspunde concret, prin fapte, grijii partidului și statului de a ridica necontenit nivelul de trai al oamenilor muncii. Discuțiile interesante, purtate în spirit critic, deschis, tinîndu-se seama de activitatea de anul trecut, au scos la Iveală o serie de propuneri valoroase, extrem de utile, care se adaugă la măsurile preconizate de comitetul de direcție. Iată ce a spus ing. Natalia Antonescu :

— Nu considerăm că am realizat totul. Desigur, comparativ cu primul semestru al anului trecut, am reușit să reducem considerabil fluctuația cadrelor, să întărim disciplina în muncă — cerință înțeleasă de marea majoritate a salariatilor. Dar nu putem omite că pierderile de timp de muncă au însumat anul trecut 40 000 ore, din care aproape jumătate se datoresc învoirilor și absentelor nemotivate. Cred că în folosirea deplină a timpului de lucru constă o principală rezervă pentru creșterea producției și productivității muncii.Tehnicianul Carol Kiss s-a referit în cuvîntul său la unele probleme legate de eficiența economică a întreprinderii.— Știm cu toții — a spus el — că economisirea materiilor prime și a materialelor este la ordinea zilei în întreprinderea noastră. De aceea, am urmărit eliminarea risipei ca sursă principală de economii și am reușit să reducem consumul specific la zahăr, la glucoză, la amidon. Cred totuși că nu am făcut destul și probabil că și normele de cund „rezerve" pe analizat suficient. De rea lor va rămîne o pală pentru serviciulAlți vorbitori, printre care maiștrii Ion Georgescu, Ștefania Zărnescu, precum și șefii unor compartimente și servicii s-au referit la un alt capitol de probleme importante care trebuie să polarizeze preocupările comitetului de direcție în acest an. Este vorba de accelerarea expediției produselor finite, de înlocuirea unor mașini care au un înalt grad de uzură, de trecerea hotărîtă la îmbunătățirea proceselor tehnologice.Din analizele efectuate de comitetul de direcție și în urma propunerilor sugerate în adunare s-au stabilit măsurile ce trebuie luate în vederea îndeplinirii planului anual la toți indicatorii. Totodată, s-au definitivat angajamentele colectivului fabricii care prevăd depășirea în anul 1969 a planului la producția marfă vîndută și încasată cu 1 350 000 lei, livrarea suplimentară a 200 tone de produse zaharoase, realizarea prin efort propriu a 150 000 lei beneficii peste plan.
Corneliu CÂRLAN

consum as- care nu le-am aceea, revizui- sarcină princl- producției.

întreprinderea agricolă de stat Breasta- Dolj, cu cele 7 ferme ale sale, care însumează 8 420 ha, din care 5 122 ha arabile, a luat ființă prin unificarea gospodăriilor de stat Breasta, Brabova și parțial Mihăița. In perioada 1960—1967, unitățile din care s-a format I.A.S, Breasta fuseseră planificate cu pierderi, care însumau peste 27 milioane lei, iar bilanțul lor s-a încheiat, an de an, cu deficit în sumă totală de aproape 50 milioane lei. Această situație nu putea să încurajeze pe cei numiți la conducerea întreprinderii și a fermelor. Dacă amintim și faptul că cea mai mare parte din cadrele de conducere erau noi, deci nu cunoșteau bine nici oamenii cu care trebuiau să pornească la lucru și nici condițiile economice șl pedoclimatice, atunci avem o imagine și mai clară a situației grele în care ne găseam. Nu era ușor de pus pe roate o unitate, atît de mare, care să treacă de la pierderi de milioane de lei, la beneficii. Principiile noi de organizare a agriculturii de stat, hotărîrea șefilor de fermă și a celorlalți specialiști din cadrul întreprinderii ne-au dat curaj în acțiunile pe care urma să le întreprindem pentru sporirea și rentabilizarea producției.Chiar din primele zile de activitate, cu întregul consiliu de administrație, am căutat să descoperim mai întîi cauzele care au determinat ca fostele unități să obțină rezultate economice nefavorabile. Cunoscînd acest lucru, aveam posibilitatea să prevenim și să înlăturăm deficiențele. După o largă consultare a muncitorilor, a tehnicienilor și inginerilor care mai lucraseră în fostele gospodării, a oamenilor celor mai experimentați, consiliul de administrație și organizația de partid au ajuns la concluzia că, în afară de greutățile de ordin material specifice unităților a căror balanță financiară a fost an de an deficitară, avem de luptat cu acea mentalitate apatică ce pusese stăpînire pe unii lucrători și chiar pe unii specialiști. De asemenea, trebuia să schimbăm stilul și metodele de muncă, precum și atitudinea față de bunurile obștești.în primul rînd, am depistat șl blocat toate căile ce duceau la risipa de materiale și fonduri, obligînd toate sectoarele de activitate să se încadreze în consumuri normate, iar acolo unde nu au existat norme au fost sta-

bilite consumuri în funcție de nevoile reale ale locului respectiv de muncă. Posturile inutile au fost desființate, iar personalul disponibil a fost dirijat spre activități productive. Marea majoritate a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor au înțeles, din primele zile, să se încadreze în noul ritm și stil de muncă. Ilotărîrile și planurile de măsuri stabilite în comun, pe baza consultării și discutării în consiliul de administrație și pe ferme, stabilirea răspundeiilor personale începînd cu membrii consiliului de administrație și ter- minînd cu ultimul tractorist au dus la întărirea simțului de răspundere, la instaurarea disciplinei în ce privește îndeplinirea sarcinilor și obligațiilor de serviciu.La sfîrșitul anului 1967, consiliul de administrație a analizat cu mult simț de răspundere dotarea materială și potențialul de producție al fiecărei ferme. în funcție de aceasta s-au stabilit o repartizare rațională a sarcinilor de plan pe 1968 și fondurile necesare bunei desfășurări a procesului de producție. Din cele 11 ferme, una singură prevăzuse o pierdere de 50 000 lei. Am reanalizat din nou situația în consiliul de administrație și am găsit o soluție reală de rentabilizare a acestei ferme. După centralizarea planurilor de producție ale fermelor pe 1968 rezulta un beneficiu de aproape 400 000 Iei. Deși mică, această sumă reprezenta primii pași spre rentabilizarea întreprinderii.Chiar din primele zile ale anului 1968, am Insistat ca în toate fermele și sectoarele de activitate lucrările să se execute în conformitate cu planurile de producție și planurile de măsuri stabilite, Șefii de fermă, economiștii au analizat în permanență oportunitatea lucrărilor și eficiența cheltuielilor la flecare cultură. Aceste analize au avut darul de a face să crească simțul de răspundere față de sarcinile încredințate.Cu toate condițiile nefavorabile din anul 1968 — înghețul din primăvară, care a atins livezile și viile, seceta prelungită din primăvară — producțiile au fost superioare anilor anteriori. Important este că acestea au fost obținute și cu cheltuieli mult mai reduse. Prezentăm mai jos cîteva cifre privind nivelul recoltelor Ia grîu șl porumb și cheltuielile de producție așa cum s-au prezentat în decursul anilor.

Odată cu începerea noului an, colectivul uzinelor „Electropute- re“ din Craiova și-a mărit viteza de lucru, de îndeplinire a sarcinilor planificate. Zilele trecute, de pildă, se executau lucrări de finisare la cea de-a 700-a locomotivă Diesel electrică fabricată aici, dar în avans față de grafic. Această a 700-a purtătoare a ștafetei progresului tehnic a trecut cu succes toate probele, atît cele de „casă" — în hala

de montaj a uzinei —• cît și probele de parcurs, pe panta de la Balota șl Tr. Severin. După încheierea tuturor acestor pregătiri, a ultimelor verificări, cea de-a 700-a locomotivă Diesel electrică a fost livrată la export. Este primul moment jubiliar din an, perioadă în care uzina craioveană buie să fabrice 140 asemenea locomotive — din care jumătate sînt destinate exportului.
® Nepăsarea na „iese

Iu spălat"Este cunoscut că,într-o vreme, gospodinele au reclamatdispariția temporară din magazine a unor sortimente de deter- genți. Ceea ce nu se cunoaște e faptul că mult timp aceste produse s-au aflat stocate la una din unitățile producătoare - zur" Timișoara, vînd o mașină corespunzătoare de ambalat, întreprinderea nu
„A-Nea-

potcovit

Cultura Producția la ha/kg Cheltuieli pe ha/lei1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968Grîu Porumb 12701720 15602100 1720 2300 18652974 23702900 26182400 249225Q0 21482250Sporirea producției și reducerea prețului de cost al produselor au contribuit ca, anul trecut, I.A.S. Breasta să-și încheie activitatea cu un beneficiu de peste 2,5 milioane lei.Departe de noi gîndul că am epuizat toate posibilitățile și rezervele existente. Chiar și în condițiile unui an vitreg, cum a fost cel care s-a încheiat, se puteau obține rezultate mai bune. Ele constituie totuși un prim pas pe calea creșterii rentabilizării fermelor și a întreprinderii.
S3

fire și fibre sintetice din SâvineștiUzina de (Foto : Gh. Vințilă)

Sarcinile de plan pe anul care a început prezintă creșteri între 10—20 la sută față de media realizată pe ultimii 3 ani. La grîu ne-am propus să obținem un spor de 250 kg la hectar, la porumb boabe, pe suprafețele irigate, sporul va fi de 1 500 kg, la struguri — de 1 400 kg la ha. După o temeinică analiză a posibilităților de care dispunem, ne-am angajat să livrăm, peste plan, 97 tone grîu, 195 tone porumb boabe, 1,2 tone lînă, 104 tone fructe etc. Față de anul 1968, producția marfă prezintă o creștere de peste 2 milioane lei. La baza acestor angajamente stă modul exemplar în care au fost executate lucrările în campania însămînțărilor din toamna anului trecut, precum și acțiunile ce se întreprind în prezent. Acum se execută reparații la tractoare și mașini agricole, iar în cîmp, culturilor de grîu li se administrează îngrășăminte suplimentare. In livezi se desfășoară din plin stropitul pomilor. Animalelor le-au fost asigurate adăposturile șl furajele necesare. întregul personal ia de asemenea parte la instruirile ce se fac în vederea bunei desfășurări a campaniei agricole de primăvară.întreprinderea agricolă de stat Breasta dispune de rezerve încă neutilizate. Conti- nuînd să ne îmbunătățim în permanență stilul de muncă atît în procesul de producție, cît și în .consiliul de administrație, avem ferma convingere că bilanțul pe 1969 va fl superior celui de anul trecut, că ne vom îndeplini cu cinste angajamentele luate privind depășirea producțiilor planificate, care vor fi obținute la un preț de cost cît mai scăzut.
Ing. Constantin POTÂNC
director I.A.S. Breasta, 
județul Dolj
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■pre- răs- se Ilieserviciu, și alții, într-o atmosferă însuflețire, a telegramă adresatăde fost (Urmare din pag. I)

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii"

FABRICA 
DELICIA“

BUCOREȘTI
La întreprinderea „Dellcia" dinBucurești, adunarea generală a sala- . riatilor a dezbătut atît sarcinile de

schimb, localizăm analiza asupra u- nui exemplu pe cît de concret pe atît de semnificativ : întreprinderea „Feroemail“-Ploiești.mult timp, o echipă specializată de control din M.I.C.M. a constatat următoarea stare de lucruri: în 9 luni din 1968. rebutat, peste 91 lor. Ce dere 7Ca o tentată scăzut dispune. Dar oare aceasta reprezintă totul 7 Activitatea din fabrică se desfășura corespunzător ? Nici vorbă ! Constatările verificării amintite au relevat că determinante au fost gravele deficiențe organizatorice, de execuție și control existente pe întregul flux de fabricație. Recepția materiilor prime și materialelor se efectua formal și sporadic, probele de laborator adesea nu erau luate în seamă, iar abaterile calitative se' treceau ducția, defecte vrarea . . .ile de prelucrare. în uzină nu funcționa o comisie care să analizeze defectele de fabricație, ale cărei constatări să fie corelate cu evidenta C.T.C, în vederea eliminării cauzelor primare ale rebuturilor, iar reclamati- ile de la beneficiari riu deranjau pe nimeni — produsele refuzate fiind readuse în fabrică pentru recondi- ționare și înlocuite cu altele corespunzătoare.

Aici, nu de
8,4 la sută din producție s-a iar din totalul rebuturilor, la sută revenea radiatoare- a determinat această pier-justificare, întreprinderea era să invoce „nivelul relativ de dotare tehnică11 de care

cu vederea. Cit privește pro- 60 la sută din produsele cu erau depistate abia după Iilor din turnătorie în secti-

— După cum ușor se poate vedea, e vorba de factori de ordin subiectiv, a căror înlăturare cît mai grabnică stă în întregime în posibilitățile și capacitatea întreprinderii ploieștene — a subliniat tov. ing. Ion Vulescu, de la Oficiul pentru controlul calității produselor, din M.I.C.M.Va evita în acest an întreprinderea ploieșteană aceste neajunsuri ? Depinde totul de seriozitatea cu care comitetul de direcție, organizația de partid și comitetul sindicatului vor antrena colectivul întreprinderii pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate, așa cum s-a procedat, bunăoară, la U.C.M. Reșița, unde, pînă nu de mult, problema rebuturilor dădea comitetului de direcție bătaie de cap. Aici, în urma unei analize întreprinsă împreună cu delegați compe- tenți ai ministerului — soldată cu măsuri hotărîte, eficiente' — la sfîr- șitul anului trecut procentul de rebut s-a redus cu circa 40 la Este de roemail" Uzina de viște să acestor pierderi care încarcă în mod nejustificat și neeconomicos prețul de cost.însă cheltuielile neeconomicoase se datoresc și nerealizării integrale a planului de producție, neritmici- tății fabricației și desfacerii produc- ției-marfă, precum și abaterilor de la disciplina de plan în aprovizionarea tehnico-materială — întrucît în urma acestor neajunsuri apar, inevitabil, împrumuturi bancare purtătoare de dobînzi penalizatoare, penalizări pentru nerespectarea contractelor, locații. La începutul acestui an. la

sută, dorit ca și uzinele „Fe- și „1 Mai" din Ploiești, utilaj petrolier din Tîrgo- bareze cît mai mult calea

aprovizionare-producție-desfacere
U.C.M. Reșița, — cum se vede, aici, experiența bună în micșorarea pierderilor din rebuturi nu are aplicare și pentru evitarea altor cheltuieli neeconomicoase — „Unio“-Satu Mare sau Uzina de piese auto-Colibași, stocurile supranormative necreditate— consecință directă a cauzelor mai sus amintite — însumau zeci de milioane lei, iar dobînzile penalizatoare— cîteva milioane lei. Și aceasta, în condițiile în care la alte uzine similare, cu o organizare judicioasă a producției, a ciclului aprovizionare- producție-desfacere asemenea deficiențe sînt pe cale de dispariție. Un exemplu : la uzina „Vulcan" din București — puternic angrenată în acțiunea diminuării și lichidării cheltuielilor neeconomicoase — anul trecut volumul împrumuturilor restante a scăzut cu mai bine de 50 la sută, dobînzile aferente redueîndu-se în mod corespunzător, cu implicații deosebit de favorabile asupra prețului de cost și beneficiilor. Avantajele eco- nomico-financiare ale unei activități de aprovizionare-producție- desfacere realizate după o conduită cît mai gospodărească se remarcă și în cazul uzinei „23 August" din București. Aici, la începutul acestui an, stocurile supranormative erau cu 40 la sută mai mici decît cele ce figurau în evidentă cu cîteva luni mai înainte.' în fine aprovizionarea cu materii prime și materiale în neconcordanță cu cerințele planului, fabricarea u- nor produse fără desfacere asigurată. depozitarea necorespunzătoare a acestora, sînt tot atîtea cauze care provoacă degradarea unor mărfuri.

declasarea sau casarea lor, deci apariția unor însemnate pagube. Anul trecut, în trei trimestre, unitățile e- conomice din cadrul Direcției generale utilaj chimic și rafinării, din Direcția generală utilaj energetic, metalurgic și de construcții și din Direcția generală autocamioane, tractoare, rulmenți — au înregistrat astfel de pierderi, de circa 12 milioane lei.Așa cum s-a desprins din investigațiile noastre, înlăturarea unor a- tari situații este pe deplin posibilă. Pentru aceasta, însă, trebuie ca în fiecare întreprindere — indiferent de mărimea ei — să se acorde importanța cuvenită gospodăririi judicioase a fondurilor statului. Corespunzător prevederilor planului de stat pe 1969, în acest al patrulea an al cincinalului eficienta activității economice capătă noi contururi, semnătate cu totul deosebită. Iar e- ficiența — așa cum se știe — depinde și de înlăturarea cheltuielilor neeconomicoase.Revenind la ipoteza Imaginată la începutul anchetei, nici în cazul unui individ izolat pierderea intenționată a unor sume nu poate fi trecută cu vederea. în ceea ce privește fenomenul apariției în întreprinderi a cheltuielilor neproductive, prevenirea lor ține de modul în care se dirijează procesele intime ale activității economice. Posibilități pentru preîntâmpinarea acestor anomalii financiare există. Cum își propun comitetele de direcție din întreprinderile constructoare de mașini să fructifice în practică aceste posibilități și resurse interne — pentru a bara apariția cheltuielilor neeconomicoase 1

o în-

a putut, pur șl simplu, să livreze ritmic comenzile. Adevărul este că în fabrică exista o mașină modernă de ambalat. Ea a fost a- chiziționată din import în 1967, dar s-a programat să fie montată în... trimestrul III 1969. Pînă atunci, 432 000 lei valută — a- tît a costat mașina — stau imobilizați în lăzi. O nepăsare care nu „iese la spălat" I

Ziarele au publicat o știre referitoare la folosirea maselor plastice... la potcovitul cailor. Peste copită se aplică un strat de material plastic, foarte rezistent, care ține loc de potcoavă. Metoda este, deocamdată, o curiozitate. Dar se pare că unii au luat-o în serios. Ca urmare, s-a redus considerabil producția de. calele. „Avem cîteva sute de cai — povestea necăjit, și pe bună dreptate, președintele cooperativei agricole din Alțîna, județul Sibiu.

O bună parte din ei nu pot fi folosiți fiindcă nu sînt potcoviți. Lipsesc caielele. Așa că îngrășămin- tele pe care trebuie să le transportăm pe cîmp acum, iama, continuă să stea lîngă grajduri. Toate astea din cauza unor... cuie". Asemenea necazuri au și alte cooperative a- gricole care nu găsesc în bazele de aprovizionare cantitățile solicitate de calele. întrebarea : de ce nu sînt „potcoviți" cei din vina cărora lipsesc caielele 7
• Ce urmează după 

„conservare" ?C.I.L. Suceava produce o gamă variată de sortimente, prin prelucrarea lemnului. De Ia un timp, însă, produce și... pierderi. Practic, 6 utilaje în valoare de circa 1,4 milioane lei stau inactive, ruginesc și încarcă prețul de cost cu amortismente de zeci și sute de mii lei. „Vedeta" o constituie o linie Kăhrs, de încleiat lamele ce servesc — adică au... servit — la confecționarea tocurilor pentru ferestre. Linia nu a funcționat decît 800 de ore, întrucît ferestrele respective au fost refuzate în totalitate, nefiind solicitate beneficiari.în inactivitate, doi ani. se mai la C.I.L. Suceava și un circular pentru for- matizat placaj (livrat
dede află

cu defecte de între- <prinderea mecanică >Roman), iar din 1961 o >linie de impregnat Z*P.F.L. cu ulei, desti- <nată a produce plăci s,fibrolemnoase extra- dure. în cei aproape 8 >ani, linia respectivă nu >a funcționat decît <£circa 1 300 ore ! Altă €instalație — presa cu Cvacuum pentru furni- >ruit suprafețe curbe >— în aceeași perioadă <a „mers" și mai pu- «țin : circa 100 ore. CPentru noul an. presa »a fost trecută în... £conservare. Nici tu credistribuire, nici tu Creactivare 1 Și după >„conservare" ce ur- >mează ? Casarea 7 Are... dispensă Minis- yterul Economiei Fo- >restiere să se abată de «la îndatorirea de a nu >permite irosirea va- £lorilor materiale 7 <

electrocutat„Scurt circuit la I.R.E.B." — nota critică publicată sub a- cest titlu la rubrica „Contraste" din „Scîn- teia" nr. 7907 — se pare că nu a scuturat îndeajuns pe cei ce se ocupă cu distribuirea energiei electrice. S-au înfășurat în material izolant... în amintita notă se arăta că deși cooperativa agricolă din comuna Grivița, județul Ialomița, a virat de peste doi ani 75 000 lei pentru un racord și un post de transformare, lucrarea n-a fost executată. în răspunsul _pri- mit de la semnat de tov. ing. Gh. Stoica, general, nu Se neagă acest fapt, ci se scuză aruneîndu-se vina pe cooperativă. Se arată că în planul de execuție pe 1967 nu s-aif putut include lucrările necesare coonerati- vei agricole Grivița, deoarece aceasta abia la 4 aprilie 1967 a asigurat suma necesară de 75 000 Iei. în această situație. pentru executarea lucrărilor în 1968 trebuia să se încheie un nou con-

I.R.E.B.,director

tract între I.R.E.B. șl cooperativa agricolă. La propunerile de plan pe 1968, Uniunea județeană Ialomița nu a cerut înscrierea în plan a lucrărilor necesare cooperativei a- gricole Grivița. Strașnică treabă 1 Faci la începutul anului 1967 contract cu I.R.E.B.-ul, în aprilie îi virezi și banii în cont, ca în1968 întreprinderea să uite și de contract, și de cei 75 000 lei. „Cunoscînd importanta acestei lucrări pentru desfășurarea în condiții optime a activității C.A.P. Grivi- ța — se arată în răspuns — deși organele județene n-au cerut aceasta, la propunerea noastră am inclus în planul lucrărilor pe1969 construirea racordului și a postului de transformare cu termen de execuție în trimestrul I 1969." Ce oameni de inițiativă cei de la I.R.E.B. 1 Dar de ce n-au făcut treaba asta cu un an în urmă ? Este limpede că nu-i vorba de uitare, ci de cu totul altceva, care se pare că se cheamă dezinteres.
►J
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cît mai datoria, eficiente

Fiindcă exemplul 
încrederea copiilor în 
educator constituie baza 
clădește sistemul educa-

VIS Șl REÂUTA TL.
X« pregătim să dezbatem, peste numai cîteva zile, în cadrul Conferinței naționale a cadrelor didactice, probleme fundamentale ale dezvoltării și modernizării școlii românești, coordonatele majore ale activității profesorale, căreia conducerea partidului și statului nostru îi oonferă îndatoriri de cea mai mare răspundere cetățenească, etică, profesională. Un asemenea eveniment important, pe care Conferința națională a cadrelor didactice îl reprezintă în viața școlii și a slujitorilor «i este un minunat prilej de a sublinia, o dată în plus, unele atribute esențiale pe care cei care s-au dedicat misiunii de educatori ai tinerelor generații sînt chemați sâ si Ie dezvolte, să și le cultive.Se afirmă de multe ori, după părerea mea în mod întemeiat, că succesul muncii profesorale este determinat într-o mare măsură de autoritatea științifică și morală a membrilor corpului didactic. Evident, a- ceastă autoritate a omului de la catedră — mai mult decît in alte profesii—depinde nu numai de pregătirea lui științifică de specialitate, de măiestria pedagogică personală, ci și de calitatea, de personalitatea sa. Lui i se cere să aibă nu numai inteligență, ci și conștiință, talent și dăruire de sine, dragoste și înțelegere față de copii, față de profesia pe care o onorează. Numai o gîndire creatoare și idei născute din inimă, din inteligentă și conștiință cetățenească dau muncii profesorului căldură, culoare, rodnicie, perspectivă clară în realizarea misiunii sale. în mîinile lui este încredințat de societate tînărul care se instruiește, de Ia vîrsta cea mai fragedă, pînă în pragul maturității. Pentru aceasta însă se cere exigentă deosebită în muncă, în întreaga noastră viață personală și socială. — • • - 

personal 
profesor 
pe care 
țional.Nu pledez, firește, pentru o conduită șablon, care să nu reflecte particularitățile individuale, calitățile deosebite, înclinațiile pentru una sau alta din laturile activității noastre. Ceea ce se cere profesorului, învățătorului, educatorului în general — fie el la catedră sau în familie — «ista să fie permanent conștient că prin faptele și acțiunile sale, intentional sau nu, reprezintă un exemplu pentru copii și tineri. Desigur, imperativul moral este cel mai prețios bun al omului și i se cere profesorului ca viața, comportarea lui să nu facă să dispară respectul părinților și al elevilor față de el. ci, dimpotrivă, să servească de exemplu atît pentru unii cît și pentru ceilalți. Nimic nu poate să aducă un prejudiciu mai mare cauzei învățămîntu- Iui și educației, decît faptul că profesorul, prin conduita sa, dă loc la discuții.

S-a spus, și pa bună dreptate, că eele mai nedorite raporturi dintre profesor și elev Be creează atunci etnd se ivește. în mintea elevului, îndoiala fată do cunoștințele profesorului. Dar mi se pare cel puțin tot atît de gravă și incertitudinea elevului cu privire la calitățile morale 
als profesorului. în astfel de situații, cuvîntuL sfatul, observațiile, chiar și lauda profesorului îsi pierd efectul educativ. Unii dintre acești „pedagogi" fac disciplină cu „nota", alții cu o exigentă rău înțeleasă, transformînd-o într-o „severitate" ca ne o bîtă. gata în orice clipă să lovească. O astfel de comportare duce 
la cele mai multe rezultate nedorite. Și în acest caz elevii acordă profesorului un fals respect. Un bun si adevărat profesor si educator trebuie să fie convins că influenta educativă a personalității profesorului (învățătorului) asupra elevului poate fi înlocuită de nici un fel mijloace de educație. Pregătirea meinicâ de specialitate, tactul măiestria pedagogică, priceperea străduința de a crea în clasă, școală, o atmosferă favorabilă pentru îndeplinirea conștiincioasă si cu inițiativă de către elevi a regulilor stabilite, sîrit de neînlocuit. îndrumarea atentă, constantă, educarea plină de răbdare a profesorului — iată ce este important pentru eficienta acestei munci. Respectînd si ocrotind natura umană a copilului si tînărului. avînd grijă de dezvoltarea ei vom reuși să facem ca școala să integru moral, nu din conștiință și

tor. cî este determinată de cunoștințe adînci și temeinice, de măiestria cu care Ie transmite elevilor, de dragostea adîncă si sinceră. îmbinată cu o mare exigentă fată de personalitatea elevului. Sintetizînd practica școlară a celor mai buni profesori. putem să afirmăm că. cu cît acțiunile corpului profesoral sînt mai bine coordonate, cu conștiincios îsi fac aceștia cu atît mai evidente, „ mai vor fi rezultatele. De aceea, colecti- 5»vul de profesori al fiecărei clase. <precum si întreaga scoală trebuie să < lupte pentru unitatea de acțiune în < munca de instruire si educație a co- > piilor sî. Prin urmare, si pentru uni- > tatea de acțiune în cucerirea auto- >rîtătiî si a respectului. <Directivele conducerii partidului sî >statului nostru cu privire Ia dezvol- >tarea învătămîntuluî de toate gra- <dele, noua legislație școlară scot Spregnant în evidentă cerințele de or- >dîn educativ sî etic pe care societa- <tea noastră socialistă le înscrie pe yfrontispiciul școlii noastre, modali- >tătile concrete prin care, membrii <corpului profesoral își pot îndeplini >cu cinste înaltele atribuții de a pre- <găti pentru viată sî de a educa noile <generații de cetățeni ai tării. Școlii >îi revine ca o îndatorire principală Zrealizarea acestui proces formativ <de capacități intelectuale si constiin- >te cetățenești înaintate ea este cea <chemată să transmită tinerilor du- <ternîce convingeri comuniste, natrio- >tice. dorința de a contribui cu toate >forțele la înflorirea materială si soi- <rituală a națiunii noastre socialiste. yRealizarea acestei înalte îndatoriri >implică obligația ca fiecare profesor <sau institutor să servească drept <exemplu de competentă si probitate >profesională si morală, de conștiință <cetățenească manifestată în viata yșcolară si socială. >în repetate rînduri conducerea <partidului sî statului nostru a aure- Scîat munca plină de abnegație si dă- >ruire a corpului profesoral, a sub- Zliniat aportul său important la edi- yficarea României socialiste. Este o Zapreciere si prețuire care ne obligă <șî no înflăcărează în munca noastră. 5

e Feldmareșala : PATRIA
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15. BUCU
REȘTI - 3,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
21, MELODIA ~ 9 : 11,15 J
16 ; 13.30 ; 20,45.
@ Un om pentru eternitate 
PUBLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 î
18.45 ; 21,15. SALA PALATULUI -
17 (seria de bilete — 2703) ; 30,15 
(seria de bilete —- 2707)
® Pantoful cenușăresei î VICTO
RIA — 9 ; 11 : 13 ; 15 : 17 : 19 ; 
20,45.
• Marele șarpe : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45, 
FESTIVAL - 9 î 11.13 J 13.30 ; 16 :
18.30 ; 20.45.
e Expresul colonelului von Kyan: 
FEROVIAR - 8,30—16 în conti
nuare ; 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 : CAPI
TOL — 9,30 ; 11.30 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Becket : GLORIA — 5 ; 12,30 ; 
16 ; 19,30. FLOREASCA — 9.30 :
13.30 ; 16,43 ; 20.
• Strigătul : CENTRAL — 8.30 : 21.
• Aventura : CENTRAL — 11 ;
13.30.
• Noaptea : CENTRAL — 16 ; 18.30. 
« Nikolai Bauman : LUMINA — 
9,15—16 în continuare ; 18,30 ; 20,43.
• Vera Cruz : DOINA - 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
« Acuzatul : UNION - 13.
> Eu, eu, eu... șî ceilalți : UNION
— 15.30 ; 20,30.
e Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în județele L’araș-Se- 
verin, Timiș și Arad ; Dacă treci 
Podul Ponoarelor : TIMPURI NOJ
— 9—21 în continuare.
e Un delict aproape perfect : 
GRI VITA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ;
18 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,13 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS - 
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Neînțelesul : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — ) 15.15 ;
17.45 ; 20.
• Duminică la New-York : CINE
MATECA - 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16.30.
• Ziua în care vin peștii s BU-
ZEȘTI — 13,30 ; 18. ’ /
> Haiducii : Buzeștî — 20.80.
• Profesioniștii : DACIA — 3.43—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,43.
• împușcături sub spînzurătoare: 
BUCEGI — 9—15,43 în continuare ;
18.15 ; 20,45.
• Planeta maimuțelor :
— 15,30 ; 18.
• Răpirea fecioarelor 5
— 20,15.

Trei copii ,.minune41 :
15.30 ; 13 ; 20,15.
• Drumul spre Saturn ; Sfîrșîtuî 
Saturnului : GIULEȘTI — 15,30; 19. 
9 Ea va rîde ; Inimă nebună, ne
bună de legat : COTROCENI - 
15 30 ’ 19.
*’viva Maria s PACEA — 15.89 î 
18 ; 20,30.
• Judoka, agent secret: CKtN- 
GAȘI — 15,30 ; 18.
• Telegrame : CRÎNGAȘI — S0,30.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul : VOLGA
— 15,30 ; 19, FLACARA — 15,39: 10. 
« Veșnicul întîrziat : VIITORUL
— 15,30 ; 18.
• Tunelul : VIITORUL — 20.3».
• Urletul lupilor : MIORIȚA
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,43 ; 19,15 ; 20.30. 
Hombre : MOȘILOR - 15.30 ;

COSMOS — 15,30 : 18 ; 30,15.
• SuperautomatiiI : MOȘILOR —
20.30.
• Piramida Zeului Soare « POPU
LAR - 15.30 ; 18.
• Heroina : POPULAR - 20,30.
• Columna (ambele serii) : MUN
CA — 16 ; 19.
• Astă seară mă distrez : ARTA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18 ; 20,13. 
FLAMURA — 9 : 11.13 : 13.30 1 16 : 
18,15 ; 20.30.

La Iași, în sala „Victoria", a fost deschisă, sub patronajul revistei „Cronica", expoziția intitulată „Vis și realitate". Rezultat al unei initiative menite să facă tradiție, această expoziție tindea să se înscrie în viata artistică a lașului ca un eveniment major, de natură să facă evidente nu numai resursele creatoare tăinuite în atelierele de pe Bahlui, ci și, poate chiar în primul rînd, intențiile programatice în materie de artă ale colectivului de redacție al revistei „Cronica".Este, fără îndoială, o idee bine venită și meritorie, aceea de a organiza anual, într-un vechi centru de cultură cum este lașul, un salon de artă plastică axat în jurul unei tematici de rezonanță contemporană și polarizînd forțe artistice, reprezentative pe plan republican. Cum era și de așteptat, salonul „Cronicii" — 1968 a suscitat interes. în expoziție sini prezente nume de prestigiu ale plasticii noastre, în frunte cu maestrul H. H. .Catargi. Au răspuns, de asemenea, solicitării artiști apreciați din generațiile de mijloc, printre care Aurel Cojan, Ion Nicodim, Ion Pacea, Ion Bițan, Ion Sălișteanu, precum și mulți din cei mai cunoscuti pictori, graficieni și- sculptori ieșeni — Dan Hatmanu, Corneliu Ionescu, Valerian Gheorghiu, Dimitrie Gavrilean, Frăncisc Bartok ș.a. Trebuie spus că unele lucrări expuse oferă prilej de satisfacție estetică privitorului. Expoziția se remarcă astfel printr-un șir de prezențe de reală calitate, destule pentru a o face interesantă. In același timp, ea ridică un șir de probleme în ce privește criteriile organizatorilor, măsura în care cele circa optzeci de lucrări răspund titlului atît de anga- jant adoptat, modul în care ele reflectă raportul dintre vis și realitate.Pentru edificare, vom încerca un scurt, film al simezelor, așa cum se prezintă în mod normal vizitatorului. cu foarte puține decupări.Graficianul Ion Petrovici prezintă trei lucrări în tehnică mixtă, fign- rînd cu o sensibilitate calmă și egală motive florale, fructe si păsări. Desenul, redus la schemele fundamentale. este învăluit în membrane translucide de culoare cu acorduri minore. Xilogravurile lui Petru Petrescu, deși uzează de contraste puternice de negru si alb, sînt destinate șî neconcludente, încercările de antropomorfizare a vegetalului fiind de-a dreptul stîngace. Sculpturile în lemn semnate de Nicolae Păduraru, ca și micile picturi pe sticlă expuse de Frăsina Vlad țin mai degrabă de domeniul artizanatului, penibil de săracă în calități plastice fiind si 
„Constelația" lui Dumitru Căileanu. Deși încearcă să se deghizeze în veștminte . împrumutate .din sculptura lui Moore. Lucretia Filioreanu Dumitrașcu nu se poate degaja de o concepție naturalistă care îi determină în ultimă instanță fiecare lucrare. Mai departe înregistrăm prezențele unor graficieni nu lipsiți de calități, dar care nu reușesc să redimensioneze în mod concludent nici visul, nici realitatea (Mihai Mădescu, Aneta Covrig, Constantin Ciosu — cu șapte desene satirice care, oricum. îl recomandă atenției, Vigh. Istvan) Văzînd acuarelele lui Constantin Radinschi. corecte șî în buna tradiție a acuareliștilor ieșeni, ne putem întreba de ce lipsesc remarcabilii Mihăilescu Craiu, Mihaî Cămăraț sau Adrian Podoleanu, prin a căror activitate acuarela ieșeană și-a demonstrat vitalitatea.în sectorul de grafica îl întîlniro si pe bucureșteanul Aurel Cojan cu trei acuarele în care modalitățile de limbaj ale impresionismului se în- tîlnese cu o sensibilitate dilatantă.

receptivă la universul de forme al expresionismului. Mai mult decît oricare altul, dintre expozanții întîl- niți pînă aici. Aurel Cojan își proiectează reveriile în materia colorată. reverii în care realitatea se ascunde ca într-o ceată : o lume de solilocvii familiară acestui binecunoscut artist, dar cele trei lucrări nu sînt dintre cele mai reprezentative ; Dan Hatmanu a tinut să-și valorifice două lucrări realizate Ia Paris în 1965 : o facilă interpretare cu cioburi colorate a unui peisaj de Van Gogh și o aglomerare de vignete colate pe o suprafață de plastic. Mai concludent, portretul de femeie ră- mîne totuși debitor unor nedigerate

încercat să rezolve aici o reprezentare antitetică între recea perfecțiune a idealului clasic și arderea zbuciumată a realității. Sugestiile lui Magritte nu sînt de neglijat,_ important este totuși că artistul știe să fie consecvent propriului limbaj, impri- mînd lucrării un timbru de necon- fundat. Urmează apoi cîteva lucrări semnate de artiști bucureșteni: Ion Bițan cu două peisaje gestualîst- abstractizante, Ion Sălișteanu eu un motiv folcloric supradimensionat. Ion Nicodim cu o notație lirică din grădina Borghese. Ion Pacea cu un joc de elemente decorative inspirate de ceramica neolitică. Ion Gheorghiu cu un peisaj în care se transpun suges-

teatre
„George 
Concert 
Charles 

Liana

• Filarmonica de stat , 
Enescu" (sala Ateneului) : i 
simfonic — 20. Dirijor : 
Dutoit (Elveția). Solistă : 
Șerbescu.
e Opera Româna : Povestirile Iul 
Hoffmann — 19.30.
• Teatrul de operetă.: My fair 
lady - 19,30.
• Teatrul Național „1. L. Cara- 

— 19.30 : (sala Studio) : Orașulgiale" (sala Comedia) : Enigma Otiliel 
nostru — 19,34.
• Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bei. Schitu Măgureanu) : 
Victimele datoriei — 20 ; (sala din str. Alex. Sabia) ; Dansul morții — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie în crengile tie sassa
fras — 19,30 ; (sala Studio) : Fedra — 20.
• Teatrul Mie : Tango — 20.
• Teatrul Ciulești : Visul unei nopți de larnfi — 19.30.
• Teatrul .,Barbu Delavrancea* : Kathleen — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Mușchetarii... măgăriei sale ! — !5.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : R.U.R. - 19,30.
• Teatrul de Nord Satu Mare — secția română — (în sala Teatrului de 
Comedie) : Un loc rămas liber — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19.30 : 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Varietăți pe portativ — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Prometetada — 20.
• Circul de stat: Rapsodia acrobatică — 19.30.

(Urmare din pag. I)

formeze un om din obișnuință, ci convingere.Aș mai adăuga mea. la întărirea

nu de teși si în

că. după părere» _____________  și creșterea autorității fiecărui profesor si învățător al scolii, la întărirea sub aspect profesional si etic a fiecărui colectiv școlar, un cuvînt greu de spus are 
Si directorul scolii. E știut : cu cît mai trainică si mai temeinică este autoritatea directorului, cu atît este mai mare si autoritatea colectivului de profesori. Avînd fată de fiecare cerințe ferme cu privire la ridicarea calității contribuției personale la buna desfășurare a procesului in- structiv-educativ. directorul e obligat nu numai să dea dovadă de tactul pedagogic necesar pentru a nu slăbi autoritatea unui profesor, ci să facă tot ce-i stă în putere pentru a-1 ajuta să înțeleagă căile șl mijloacele de cucerire a autorității printre elevi și părinții acestora, să se convingă că adevăratul prestigiu nu se formează 
sî nu creste numai De baza funcției de cinste si de mare răspundere, ne• ocupă ea profesor si educa-

le-am fi putut face și pa care din motive întemeiate (iar uneori și neîntemeiate) nu le-am făcut. Timpul o dată trecut nu se mai întoarce. Să planificăm munca noastră în așa fel. îneît niciodată să nu pierdem timpul. Poporul, cu minunata lui înțelepciune, a născocit zicala : „Nu amîna pe mîine ceea ce poți face azi".întreaga Vale ă Călmă- țuiului se află în fierbere. Alegeri... Alegeri... Alegeri... Alegeri de deputati în Marea Adunare Națională, a- legeri de deputați în consiliile populare județene, municipale, orășenești si comunale... De fapt, întreaga tară se află în fierbere. Mii și mii de adunări. Mii de candidați, zeci de mii. sute de mii și, pînă la urmă, milioane de participanți la aceste adunări la care oamenii discută deschis — și aprobă în întregime — politica internă și externă a Partidului Comunist Român și a guvernului tării noastre și își aleg deputății- Procesul de democratizare a vieții noastre făcut și face un important pas î Frontul Unitățiiadună laolaltă tot ceea ce înseamnă. în țară, forță în uriașa muncă de construcție socialistă. în viata politică a statului român astăzi. Scopul nostru prem este construcția cialismului, construcțiatemeliile> Științei Prin so- comunism

politice a mare si înainte. Socialiste
de su- so- co-munismului, pe nepieritoare ale marxist-leninlste. cialism. prin < vom ajunge la bunăstare la mulțumire fericire. România socialistă a început să urce — sî va continua să urce -- cu tot mai multă vigoare, cu toi mai multă încredere în vîi-

deplină, la

tor, acele trepte care duc pe culmea celei mai bogate culturi, pe culmea celei mai înalte civilizații materiale și spirituale. Acum întregul popor român este adînc convins că numai prin construirea socialismului, a comunismului, poate ajunge la bunăstare, la fericire, că numai socialismul îi poate asigura viitorul. Lumea merge spre socialism, spre comunism. Cale de întoarcere Ia ceea ce a fost cîndva nu există și nu poate exista.Mă gîndesc la această .(si atît dea carelungă. îngustă săracă altădată) Vale Călmătuiului pe tn-am apucat acum. în plină iarnă, s-o colind (pentru a cîta oară ?) și pe care cu multă durere sî cu ne- sfîrșită tristele am zugrăvit-o în aproape toate cărțile pe care le-am scris.Mă. gîndesc la ceea ce am văzut eu odinioară pe aici si. fără să vreau, compar ceea ce am văzut cu ceea ce văd acum : case frumoase, confortabile. încăpătoare. bogat mobilate, cu aparate de radio, cu televizoare. cu mari oglinzi înrămate....— Cînd ați clădit casele ?“Oamenii rîd de întrebarea mea. care ti se pare a fi coDilăreas"ă. — Cum cînd ? în anii din urmă, după ce am întemeiat în comună coonerativa , noastră de producție.— Merge tiva ?— Merge, cut a mers za secetei, a fost neiertătoare.— Știu.- Nu ti știut într-adevăi stăteau venii nii.eroictrupămint cu pîr.ioluJ soare-

bine coopera-Dar. anul tre- greu. Din cau- Pe aici secetaștiți. Dacălucrurile i vedeți s-au bătut palmă
săMultiS-au fiecare

ațl curo ați fi oame- otirfai oen-de

sugestiî expresioniste. Sabin Bălasa participă la salonul „Cronicii" cu două compoziții de inspirație simbolistă cu un pronunțat coeficient de literaturizare.Prezenta cea mai puternică dîn expoziție este a tînărului pictor Dimi- trie Gavrilean, cunoscut și publicului bucureștean prin valoroasa sa participare la bienala '68. In opiniile apărute în revista „Cronica" pe marginea salonului ieșean, pictura lui Dimitrie Gavrilean este anexată onirismului, fiind comparată cu un ,,furnicar fantastic", „un coșmar fără ieșire". Nimic mai neadevărat. Cobo- rîf.or din lumea de legende a Voro- nețului natal, Dimitrie Gavrilean aduce în pictură fantasticul basmelor si credințelor populare, fantastic pe care-1 stăpînește cu mijloacele unei picturi riguros organizate, străină ilogicii și confuziilor onirice, încărcată de simboluri, pictura lui Gavrilean este mai degrabă o antologie a înțelepciunii populare transpusă în mit, înțelepciune pe care fantasmele și eresurile o amenință dar nu reușesc să o surpe. Mărturie sînt. în expoziție, evocatorul portret al grădinarului sau compoziția „Noaptea Mirilor", un adevărat omagiu adus vieții care se naște prin dragoste, netulburată de cortegiile de vrăjitorii și de moarte.- Mai puțin bine reprezentat decît în Bienala bucureșteană sau în expoziția județeană de la Iasi, Valerian Gheorghiu se dovedește o dată mai mult un colorist subtil, un interpret liric al realității. Pretențios, și confuz. Doru Maximovicî expune „Somnul statuilor", compoziție de stîngace inspirație abstracționistă.Corneliu Ionescu, cu o sîngură lucrare. pare să fi fost totuși în centrul atenției, titlul tabloului său i- dentifieîndu-se cu al întregii expoziții : „Vis șî realitate". Cunoscut ca bun portretist. Corneliu Ionescu •
11,09 — Limba rusa, lecția 39 (re

luare). 11.30 — Limba spaniolă. 
Lecția 43. 12,00 — Închiderea emi
siunii de dimineață. 17,30 — Te
lex T V. 17,35 — Actualitatea in 
agricultură • Plenara Consiliului 
Uniunii naționale a cooperative
lor agricole de producție. Inter
viu cu Irig. C. tftode. vicepre
ședinte. Sarcinile imediate care 

revin cooperativelor privind organizarea și desfășurarea adunărilor gene-

t v

rale.,® Cronică electorală « Ecran internațional agricol. 17 50 — Actuali- 
MiemSvnemifUl»^ * .R.ltn?ici,atea, !n Producție (interviu) » Brevetarea unei 
noi Invenții. 13.05 — Limba spaniolă. Lecția 43 (reluare). 18,30 — Emisiunea 
pentru tineret. „La porțile cunoașterii*. „Laboratorul uzinal" - Emisiune 

4hn.C‘S U-, BucureS«- 19.00 - Telejurnalul de seară. 19,30 - Tara 
Baschet* feminin freP°rtale din campania electorală. 19.45 -

femlnl“ 1 Politehnica București-Academifc Sofia repriza a il-a 
p, °,r europeni)- 20'13 - Teleglob - emisiune de călătorii 

geografice. Insulele Azore. 20.30 Studioul muzical. Magia arcușului (II). 
Prezintă prof. univ. George Mano!iu. 21.00 — Reflector. 21.15 — Muzica 
ușoară. 21,30 — Film artistic î „Casa sufletelor pierdute0, producție a stu
diourilor cehoslovace. 23.05 — Telejurnalul de noapte. 23.15 — închiderea 
emisiunii.

tiile cromatice ale icoanelor pe sticlă.Un popas mai lung îl reclamă însă Frăncisc Bartok, cu patru lucrări. Ca și Corneliu Ionescu, Bartok s-a impus atenției ca portretist, calitate demonstrată atît în expoziția personală cît si în recentele participări de la București și Iași. în salonul ..Cronicii" el a fost elogiat pentru trei lucrări ale căror titluri pretențioase („Germinație, „Sacrificiu". „Laokoon") nu pot ascunde paupertatea problemelor de conținut și limbaj. Singură lucrarea „Mirii" reușește să închege simbolul, unui sărut cosmic servit cu mijloace plastice subtil decantate. Dincolo de orice “subiectivism, ne putem întreba care sînt argumentele ce pot valida afirmația făcută în „Cronica" de George Popa, potrivit căreia participarea lui Bartok la salonul revistei este mult mai substanțială decît aceea la expoziția interjudețeană. Precizez că am avut posibilitatea unei confruntări directe (portretele prezentate la interjudețeană se aflau încă într-o debara a sălii „Victoria"), confruntare deloc avantajoasă pentru recentele experiențe timid abstractizante ale tînă- rului și talentatului pictor. în fața lucrărilor lui Nicolae Constantin (expune. între altele, o compoziție în tehnică mixtă bazată pe efecte de „pop") a trebuit să mă întreb din nou în ce direcție se orientează în definitiv artistul. La Bienala bucu- reșteană trimisese șase lucrări : trei într-o manieră, trei în alta, la Iași alte trei, fiecare bazată pe altă concepție plastică. Fără îndoială Nicolae Constantin este un îndemânatic, dar în asemenea condiții mai poate fi luat în serios ? Compoziția lui Gheorghe Mattel („Joc cu smenl") este caldă ca viziune si susținută plastic, ceea ce nu se poate spune despre nocturna lui Constantin Ciu- botaru, un vis dulceag cu bufnită și lună.Expoziția se încheie cu o natură statică de H. H. Catargi. Monumentală, exprimînd plenitudinea creatoare a unui maestru care știe să se bucure de zestrea de aur a senectuții: această lucrare reprezintă o adevărată lecție de probitate artistică, de vis lucid trăit în realitate, în fața lucrării lui H. H. Catargi, cu aparență simplă, deloc ostentativă, simți noblețea creației autentice care se refuză trucurilor șj efectelor de paradă. Construită cu robustețe, i- maginea se proiectează în realitate, pe al cărei ecran visul creator al pictorului se țese echilibrat si senin.După cum se vede, alăturarea unor creații valoroase și a altora slabe, și mai ales lipsa de omogenitate a concepțiilor. artistice, dau expoziției mai degrabă aparența unei manifestări ocazionale, cu caracter eteroclît. Organizatorii nu au tinut seama de necesitatea unor criterii clare în selecția lucrărilor. Or. scopul unei manifestări de acest gen este, evident, în primul rînd acela de a exercita o influentă activă. îndrumătoare asu

pra creației, de a promova o direcție fertilă de dezvoltare, de a stimula interesul și preocuparea artiștilor .pentru anumite aspecte esențiale ale timpului nostru.Dar dacă expoziția „Vis și realitate" nu reușește să ilustreze convingător visul sau realitatea societății noastre, ea rămîne în același timp departe de intenționalitatea programatică pe care i-o atribuie cele două1 articole publicate în numărul din 18 ianuarie al revistei „Cronica". „Extrem de diferențiali ca viziune coloristică, tehnică a desenului, artiștii și-au propus de data aceasta un domeniu de interpretare supra- obiectual — universul oniric", citim în revistă sub semnătura lui Radu Negru, Tema centrală a .expoziției ar fi așadar starea de subconștientă a oniricului. în mod cu totul neașteptat, autorul încearcă să stabilească o identitate între vis. ca stare a somnului, și visare, ca act al fanteziei, al conștiinței înaripate. Pornind de la această confuzie, el se lansează într-o adevărată filipică împotriva acelor „superficiali" și „insensibili" care nu înțeleg că suprarealismul este o artă „activistă" pusă în slujba unui „ideal încă neîmplinit". Nu este locul să întrebăm aici despre care ideal este vorba, dar mărturisim că ne este greu să înțelegem criteriile cronologice și valorice care au prezidat a- firmatiile din fraza ce urmează : „Considerăm experiența suprarealistă, cea. care a exaltat tematica onirică în artă, o direcție de creație valorică cel puțin tot atît de importantă ca pagina tonîtzîană (sublinierea noastră), impresionistă si postimpresionistă din istoria culturii noastre plastice".„Somnul rațiunii zămislește monștri" — așa comentase Goya, acum un veac și jumătate, dezastrele războiului din Spania, implicînd 1n acest comentariu o invitație la veghea activă. Ia prezența fermă și angajată în realitate. O asemenea atitudine, pe care o promovăm și astăzi cu hotărî re, nu este potrivnică visării, salturilor spre înălțimile fanteziei, transfigurărilor complexe și creatoare. Dimpotrivă, se poate spune că visarea, ca formă a dialogurilor interioare cu lumea înconjurătoare, este conținută necesar în fiecare operă de artă, contribuind la dimensionarea originalității. Cine ar putea nega prezența visării în peisajele tui Luchian, în reprezentările de nuduri din pictura lui Pallady, în „măiastrele" lui Brăncu.și sau în florile lui Ghiață ?Părăsind salonul revistei ieșene rămînem cu regretul că o inițiativă lăudabilă și-a estompat strălucirea în spatele unei draperii, unei demonstrații verbale care nu slujește nici realitatea, nici visul artiști -, De altfel, un amplu articol a<X -t recent în ziarul „Flacăra lașului", organ al Comitetului județean Iași al P.C.R. și al Consiliului popular județean provizoriu, subliniind caracterul pronunțat eclectic al expoziției. supune unei analize critice opiniile publicate în revista „Cronica", eroarea de a lipi eticheta suprarealistă asupra întregului salon si de a legitima suprarealismul ca modalitate proprie artei contemporane românești.Programul „oniric", aplicat ulterior unui grupaj de lucrări care nu-l reclama, pare să rezulte din dorința de a conferi salonului ieșean un rol — cum spune G. Popa — de promovare a „unei arte cu o viziune modernă, avangardistă".Ne îngăduim să credem că în societatea noastră avangarda nu se redescoperă în somn, ea este prezentă în realitatea monumentală a șantierelor socialismului, în efortul întregului popor de a construi o viață nouă, larg deschisă viitorului, în tot ceea ce are el mai îndrăzneț. Nu este de prisos sii reamintirt aă prin tot ceea ce are mai bun și reprezentativ, arta românească feste expresia unei legături directe, necontrafăcute. cu viața, cu realitatea. De aici decurg calitățile ei de profund umanism, forța sa de convingere șî emoționare. structura sa de o robustă construcție interioară. Vlăstar de frumusețe șî luminoasă spiritualitate a unei epoci de împlinire, cînd întregul popor se dăruiește cu entuziasm luptei pentru o viată mai bună, bogată în substanța umană, generoasă în bucurii, arta noastră contemporană trebuie să traducă în mod potential noua dimensiune istorică a omului, măreția sa caldă si cutezătoare.Iată ce dorim artiștilor ieșeni :. nu vise călduțe, strecurate prin somnul aromitor al dimineților tîrzîi, ci visuri curajoase, crescute pe schelele realității, opere de plenară vitalitate șî robustețe care să-i exprime deplin ca artiști și cetățeni.
lui. Șî au învins, atît cît se putea învinge. Sînteti scriitor. nu ? Scriitor de-ai noștri, chiar de De aceste meleaguri.— Da. spun cu gura pe jumătate.— Dacă ați fi venit șî ați fi văzut ce-am văzut noi vara trecută, ați fi scris o carte, nu v-ar fi lăsat inima, tovarășe, să n-o scrieți.

te. Mă uit la ei trei si mă uit Ia toți ceilalți săteni de acolo. Calcă zăpada în picioare si îsi freacă mîinile una de zească. tuturor seste-- Ei. votării, deputat, să ne ajuți să ne rezolvăm problemele ?

alta să si le încăl- Gerul ne obrajii sl muscă ni-i ro-tovarășe.o să tedar dumneata oo să te alegem

au aprobat programul de desăvîrșire a construcției socialiste elaborat de cel de-al IX-lea Congres al partidului și au pornit — în sectoral lor de muncă — Ia împlinirea lui.— Școlile merg bine. Profesorii îsi fac datoria. Mai înainte, din satul nostru se duceau la oraș, la învățătură, cel mult patru- cinci eonii. Acum mere cu

de zarzavaturi. Amguri șiudat fiecare cuib de roșii cu cana... Ne-am gîndit că era vorba de viata noastră...Tace. Scoate o țigară din buzunar și și-o aprinde. După ce trage adine în piept cîteva fumuri, adaugă:— Dacă mă gîndesc bine, trebuie să spun că tot ceea ce facem noi, pentru viata noastră facem. Altădată am

Vorbe de piatră
si vorbe de aur
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s-o— Poate, totuși, o scriu.Omul sare ars :— Cum s-o scrieți, n-ați văzut ceea ce era de văzut ?— Am sâ viu să-mi povestiți voi cum a fost.— E bine. zice omul, dar parcă tot mai bine ar fi fost sâ vii să vezi cu ochii dtimițale tot ceea ce era de văzut.Repetă de cîteva fraza aceasta :— Să fi văzut cu ochii dnmitale tot ceea ce era de văzut. Fratele meu ion stă intr-un grup, fostul coles de școala primară despre nepotul descopăr ceva

dacă

ori
banca din în altul, cît de soră îl mai depar-

Sînt destul de bine îm- brăcati și ei și copiii care, aflîndu-se în recreație, vin să mă vadă la fată. îmi întind cărți de scoală și-mi cer să le dau pe ele o iscălitură. O pionieră îmi citește o poezie. Pe urmă îmi dăruie foaia ruptă din caiet pe care a scris-o.— Ca amintire... Ca 3- mîntire că ați trecut De la noi...Toți oamenii aceștia adunați în jurul nostru, al celor veniti de la București sau din reședința județului. au fost cîștigati încet de-a lungul anilor, de partidul comuniștilor Odată cîștigati. ei au rămas credincioși oaHHui'i’ au ascultat. cuvîntul partidului.

învață în fa- se duc.ca in-zecile si cu sutele, în scoli. Lucrează brici si uzine. Alții învață si se întorc gineri. ca doctori, ca profesori. Nu le vine să se despartă de pămîntul .ăsta de Valea Călmătuiului.- Se 1 mulțumiți făcut.- De mulțumit miti de tot ce-am făcut si sîntem tare nemulțumiți de ceea ce încă nu am făcut Dar o să facem tot ceea ce trebuie să facem Bineînțeles. cu ajutorul partidului. Avem vii bune. O să'mai sădim In barte. vara trecută salvat producția de

pare că sînteti I de tot ce-atimulțumit... De sîntem mulțu-

bună am stru-

trăit greu, greu de tot. știi dumneata cum. Acum trăim mai bine. Și în anii ce vor veni vom trăi și mai bine. Bineînțeles. dacă vom munci. Și, bineînțeles, dacă va fi pace. Fără pace nu se pot culege roadele muncii. Fără pace nici nu poți trăi.Din convorbirile pe care le am cînd cu unul, cînd cu altul — convorbiri din nefericire scurte, dar care voi trebui reluate — reiese cu claritate că toți acești oameni (din care unii au venit de la zeci de kilometri) cunosc bine politica externă a partidului și a statului nostru, o sprijină șî cred că. pînă la urmă„ această politică. cea mai nobilă dintre toate, v» izbîndi pentru

mulțumirea si fericirea lumii întregi.— Fără pace !... Cum să trăiești și să clădești fără pace ? Vedeți ? Nivelul nostru de trai s-a ridicat. Trăim mai bine ca altădată, ne îmbrăcăm mai bine, copiii noștri au la îndemînă școli, primesc gratuit cărți. Dar cite mai avem de făcut! Cite mai avem: de făcut pînă să schimbăm totul din temelii 1... Războiul ucide și arde. Cum să trăiești și cu ce să trăiești pe un pămînt pîrjolit ? Pe cenușă nu se poate clădi nimic.— Ai făcut cumva războiul ? -— Tata a pierit în primul, eu era cit pe-aici. să mă prăpădesc în cel de-al doilea război.își înfundă căciula pe cap și mai aprinde o țigară.— Cînd fumezi ți se pare că te încălzești, dar nu te încălzești.Acum în jurul nostru s-au adunat și mai multi oameni. Si cu tot gerul care s-a întețit și ne-a înghețat, ne vine greu să ne despărțim Multe avem noi de spus, dar se pare că sătenii au si mai multe de grăit.— Cunoaștem, zice un tinerel. mai din văzut, mai din citit ori din auzit, marele progres la care a ajuns în ultimii ani industrializarea țârii noastre. Dar pe aici, pe Valea Călmătuiului. s-a făcut puțin în această direcție și, după cît se pare, din anumite cauze nici nu se va putea face mare lucru în viitorul apropiat. Va trebui să ne concentrăm forțele în sectorul agricol să îmbunătățim calitatea produseloi si să mărim cantitatea lor.Altul se uită la nărnetii din jur și exclamă :— Ce de mai bucate o si

Ei ! Cu cît atît învă- să lucrăm

avem la vară !... Ce demal bucate I...— Nădăjduim să nu bîn- tuie iarăși seceta. în orice caz trebuie să fim pregătiți pentru orice... Pentru orice...— Trebuie să folosim mai bine pămîntul.— Și mașinile, trece timpul, cu tăm și noi cum mai cu spor.— Sînteti mulțumiți cu școlile pe care le aveți? '— Sîntem. dar parcă tot ne-ar mai trebui. Copiii se înmulțesc de la an la an. Unii vor rămîne în, comună să ducă mai departe munca noastră, alții vor pleca la oraș, dar toți trebuie să învețe carte, cît mai multă carte. Omul fără carte e ca orbul, nu știe nici unde calcă, nici încotro merge.Vorbim despre ce-ar mai trebui făcut în anii următori în comună și pe această Vale a Călmătuiului, a- tît de oropsită și de săracă' altădată. Și descoperim că vom avea multe de împlinit. Firele electrice trec prin toate satele si, comunele dar lumina nu a pătruns încă în toate casele. Școlile merg bine, însă în unele localități localurile au devenit nesatisfăcătoare. Și apoi șoseaua care leagă între ele toate aceste așezări omenești. N-ar putea fi oare asfaltată ? Și nu s-ar putea găsi pe undeva piatră de întins pe uliți ?— Atunci... Atunci tr-adevăr am scăpa noroaie.Se apropie înserarea, înserare vînătă. de aspră. Ne strîngem mlinile.— Pe săptămîna viitoare, dragi tovarăși.La întoarcere ceața i-« risipit. Văzduhul s-a limpezit. și. deasupra noastră, cerul * plin de stele.

în- 
de

oiarnă
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TelegramePreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a trimis o telegramă președintelui Adunării Federale a Republicii Socialiste Cehoslovace, Peter Colotka, prin care îi adresează cele mai calde felicitări cu prilejul alegerii sale în această funcție.

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a primit o telegramă de mulțumire din partea președintelui Adunării Populare a Republicii Populare Albania, Behar Shtylla, pentru felicitările adresate cu ocazia alegerii sale în a- ceastă funcție.

vremea
viața internațională

în cuvîntarea sa, ambasadorul Franței, Pierre Pelen, a subliniat că își începe misiunea într-un moment deosebit de favorabil, cînd perspectivele relațiilor dintre cele două țări, așa cum au fost trasate în timpul vizitei în România a președintelui de Gaulle, sînt largi, promițătoare și, încă de pe acum, bogate în rezultate.„Primirea excepțional de călduroasă rezervată președintelui Republicii Franceze — a arătat ambasadorul francez — a pus în lumină voința comună a României și Franței de a strînge, în mod activ și hotărît, relațiile dintre ele. Responsabilitățile care îmi revin sînt, prin aceasta, sporite și voi avea mereu în atenție rațiunile pe care le au Franța și România de a se înțelege și de a coopera. Ele sînt simple și naturale.La dumneavoastră, ca și la noi, există mai întîi voința de a fi noi înșine și de a face fiecare propria lui politică fără a ignora totuși legăturile care rezultă din împrejurările istorice, geografice și de altă natură. Contrar tuturor vicisitudinilor, noi rămînem convinși că echilibrul continentului nostru și pacea în lume trebuie să se bazeze pe independența și pe respectul demnității fiecărei națiuni".Evocînd prietenia seculară și afinitățile profunde care unesc popoarele român și francez, ambasadorul Pierre Pelen a arătat că a- cestea facilitează acțiunea comună a celor două state pentru dezvoltarea cooperării bilaterale în diverse domenii.„Declarația franco-română din 18 mai 1968 — a subliniat ambasadorul Franței — a marcat direcția în care s-au angajat țările noastre în acest domeniu și guvernul 'rancez se bucură de posibilitățile de a extinde cooperarea noastră, pe care Comisia mixtă inter- guvernamentală, întrunită acum cî- teva zile la Paris, le-a examinat în mod concret".In încheiere, ambasadorul Pierre Pelen a transmis urări călduroase președintelui Consiliului de Stat și guvernului român.In cuvîntul de răspuns, după ce a urat bun venit în țara noastră noului ambasador al Franței, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a arătat:„Sîntem bucuroși, domnule ambasador, să constatăm că raporturile de colaborare româno-franceze răspund în mod fericit imperati

velor majore ale vieții internaționale contemporane. Aceste relații, întemeiate — după cum este bine știut — pe vechi și bogate tradiții de prietenie, se dezvoltă multilateral și fructuos, pe terenul prielnic al progreselor dobîndite de țările noastre, al interesului lor comun de a contribui, prin toate mijloacele, la instaurarea unui climat de pace și bună înțelegere internațională.România este convinsă că numai pe calea stabilirii unor relații de încredere și cooperare între state, pe baza respectării principiilor suveranității și independenței naționale, ale egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, se pot asigura condițiile ca toate popoarele să se dezvolte liber, conform propriei lor voințe, ca fiecare stat — mare sau mic — să participe activ la înfăptuirea securității în Europa și în lume, la circuitul mondial de valori materiale și spirituale.Folosesc această ocazie pentru a sublinia încă o dată că România acordă toată atenția lărgirii, în continuare, a contactelor 'politice cu Franța, intensificării legăturilor de cooperare dintre statele noastre. Nutrim convingerea că activitatea pe care guvernele român și francez o desfășoară — după cum, de altfel, au arătat și recentele convorbiri care au avut loc la Paris — pentru dezvoltarea unor forme eficiente de cooperare economică, tehnică, științifică și culturală, va marca noi și importanți pași pe calea consolidării raporturilor de prietenie și strînsă colaborare dintre cele două popoare".In încheiere, președintele Consiliului de Stat a urat ambasadorului Franței succes în misiunea ce i-a fost încredințată și l-a asigurat de tot sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.
★După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială cu ambasadorul Franței, Pierre Pelen.La solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe.Ambasadorul Franței a fost însoțit de membri ai ambasadei.

Două frumoase rezultate 
internaționale ale echipelor 

noastre de baschet
® „C.C.E.": POLITEHNICA — AKADEMIK SOFIA 74-63 
® „CUPA CUPELOR": STEAUA — FIDES NAPOLI 95-77

O sală arhiplină — și desigur și telespectatorii — au aplaudat cu o îndreptățită satisfacție rezultatele valoroase (urmare a unor comportări remarcabile) obținute aseară, de baschetbalistele de la Politehnica și de baschețbaliștii de la Steaua.Politehnica — meritoriu calificată în grupele semifinale ale „C.C.E." — a întîlnit în primul meci una din formațiile de certă reputație în baschetul continental, Akademik Sofia, de mai multe ori campioană a Bulgariei. Baschetbalistele bucureștene au învins cu 11 puncte diferență după un joc de mare tensiune, la capătul căruia au avut într-adevăr momente de derută. Echipa bulgară a condus în prima jumătate a reprizei cu 2—3—4 coșuri diferență. O revenire impresionantă a baschetbalistelor noastre, materializată într-o suită continuă de puncte înscrise mai ales de Vogel și Ghiță, face ca în minutul 15 conducerea să treacă pentru, prima dată, dar și definitiv, de partea lor. La pauză conduc cu 44—37. pentru ca în final fă cîștige cu 74—63.Steaua București — Fides Napoli, angajate în „Cupa Cupelor", au furnizat apoi un spectacol dintre cele mai atractive văzute vreodată de obișnuitii baschetului. Napolitanii au început „tare" dar riposta cvintetului bucureștean a venit prompt și sigur. Nosievici, Savu, Dimancea, Iecheli și Tarău (ordinea de mai sus nu are în vedere vreo ierarhizare a valorii individuale demonstrate) — toți cei cinci au jucat excelent! — au opus masivității și înălțimii adversarilor calități hotărîtoare chiar si în baschet pentru victorie : spirit colectiv, omogenitate, dorință de a apăra culorile clubului, o tactică adecvată.Din min. 11, cînd a luat conducerea, (21—20) Steaua a punctat continuu, mereu și mereu cu 1—2 coșuri mai mult decît Fides. La pauză : 45—28 pentru Steaua. în aceeași notă de superioritate a bucureștenilor s-a desfășurat și partea a doua a me-
—

Luptă aprigă sub panou. (Fază ’ 
din meciul Politehnica—Akade

mik Sofia

!Foto : M. Cioc ,8

ciulul, cu toate că pentru 5 greșeli personale au părăsit terenul, fiind înlocuiți, și Savu, și Iecheli, și Di- mance® Echipa și-a menținut avantajul, în final chiar mărindu-1: 95—77.Meciurile retur voi- avea loc la 6 februarie la Sofia și respectiv Napoli.
I. D.

Cronica zilei
Joi seara, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Gheorghi Bogdanov, a oferit un cocteil cu prilejul prezenței în țara noastră a delegației Ministerului Ocrotirii Sănătății din această țară, condusă de ministrul Kiril Ignatov.Printre cei prezenți se aflau acad. Aurel Moga, ministrul sănătății, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, Anton Moisescu, președintele Societății de Cruce Roșie, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Sănătății, oameni de știință.*Joi la amiază s-au încheiat în Capitală lucrările Consfătuirii a- gențiilor de turism din Bulgaria, Cehoslovacia. R.P.D. Coreeană, Cuba, R. D. Germană, Iugoslavia, Mongolia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și România.Consfătuirea, menită să dezvolte în continuare activitatea turistică dintre agențiile din țările participante, s-a desfășurat în- tr-o atmosferă de colaborare și prietenie.In zilele următoare, delegații întreprind o excursie documentară în țară.

*Noul ambasador al Republicii Cuba la București, Jesus Barreiro Gonzalez, a depus joi o coroană de flori la Monumentul Eroilor Luptei pentru Libertatea Poporului și a Patriei, pentru Socialism. *Calendarul marilor aniversări culturale al UNESCO pentru a- nul 1969 prevede sărbătorirea u- nor valoroși reprezentanți ai țării noastre, alături de personalități remarcabile din lumea întreagă.împlinirea a 150 de ani de la

nașterea marelui om politic, Istoric și gînditor revoluționar Nicolae Bălcescu va fi aniversată la 11 iulie, iar centenarul morții cărturarului umanist și scriitorului Gheorghe Asachi va fi comemorat la 12 noiembrie.Alți scriitori de seamă din țara noastră, de la a căror naștere se împlinesc 150 de ani, sînt propuși, de asemenea, spre a le fi evocată amintirea: la 17 martie — Alecu Russo, la 2 aprilie — Dimitrie Bolintineanu șl la 6 septembrie — Nicolae Filimon. Pe lista marilor aniversări culturale UNESCO pentru acest an figurează și numele scriitorului, muzicianului și folcloristului Anton Pann, de la a cărui naștere se împlinesc 175 de ani.
★

In cadrul manifestărilor Clubului ziariștilor de știință și tehnică de pe lîngă Uniunea Ziariștilor, joi după-amiază a avut loc o conferință de presă cu tema „Probleme actuale ale cercetării științifice românești". Au luat parte Nicolae Murguleț, președinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, și alți membri ai conducerii C.N.C.S.
★Concertul prezentat joi seara de orchestra simfonică a Radiotelevi- ziunii, sub bagheta dirijorului E- manuel Elenescu, a avut ca oaspete pe violonistul cehoslovac Josef Suk. Concertul s-a deschis cu o primă audiție — Mișcarea simfonică pentru două orchestre de coarde, care constituie partea I a concertului stereofonic de Mircea Istrate. Apoi violonistul oaspete a interpretat concertul nr. 3 în sol major de Mozart, programul în- cheindu-se cu simfonia a IlI-a în do minor cu orgă de Saint-Saens. Solist Helmuth Plattner.

Ieri în țară : Vremea s-a menținut umedă și a continuat să se încălzească în cea mai mare parte a țării. Cerul a fost mai mult acoperit, au căzut ninsori locale în Transilvania și izolate în Moldova și zona subcarpatică a Munteniei. în Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea a plouat. Local în sudul țării s-a semnalat polei, iar ceața a persistat. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 2 grade la Dîlga și plus 6 grade la Pătîrlagele. în 
București: Vremea a fost umedă și a continuat să se încălzească. Cerul a fost acoperit. Temporal a plouat. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura maximă 
a fost de plus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele 
de 1, 2 și 3 februarie a.c. în țară : Vremea în general umedă. Cerul va fi mai mult noi os. Vor cădea precipitații locale. Vînt potrivit, predominînd din sectorul nord-vest. Temperatura în scădere ușoară în jumătatea de nord-vest a țării; minimele vor fi cuprinse între minus 11 și minus 1 grad, izolat mai ridicate, la începutul intervalului, iar maximele între minus 4 și plus 6 grade. în București: Vremea în general umedă și relativ călduroasă. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații, mai ales sub formă de ploaie și la- poviță. Vînt potrivit, predominînd din sectorul nord-vestic. Temperatura ușor variabilă.

BELGRAD 30. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : între 27 și 30 ianuarie 1969 au avut loc la Belgrad lucrările sesiunii a X-a a Comisiei Mixte ro- mâno-iugoslave de colaborare teh- nico-științifică. A fost examinată îndeplinirea prevederilor protocolului sesiunii precedente a comisiei și s-a convenit asupra programului de colaborare tehnico-știin- țifică pentru perioada următoare.In baza protocolului semnat cu

această ocazie, cele două părți îșl vor transmite documentații și vor delega specialiști pentru cunoașterea reciprocă a realizărilor tehnico- științifice, în special din domeniul industriei construcțiilor de mașini, energiei nucleare, industriei petroliere, economiei forestiere, agriculturii, industriei miniere.Lucrările sesiunii s-au desfășurat intr-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.
R. S. F. Iugoslavia

Preocupări noi în sfera 
cercetării științifice

(Agerpres)
Alexandra Nicolau

Remizînd în runda a 9-a cu poloneza Litmanowicz, șahista româncă Alexandra Nicolau a trecut pe primul loc în clasamentul turneului de la Bever- wijk. Alexandra Nicolau totalizează în prezent 6,5 puncte și este urmată de Timmer (Olanda) — 6 puncte (1), Vok- ralova (Cehoslovacia) — 6 puncte etc.în turneul maeștrilor, Victor Ciocîl- tea (cu piesele albe) a remizat cu iugoslavul Kurajița, unul dintre fruntașii clasamentului.După 13 runde, pe primul loc în clasament se află Honfi (Ungaria) — 9,5 puncte (1), urmat de Kurajița (Iugoslavia) — 9,5 puncte, Vesterinen

Beverwijk(Finlanda) — 9 puncte, Scholl (Olanda) — 8 puncte (1), Ciocîltea (România) — 8 puncte etc.
In grupa marilor maeștri, după 13 runde, conduc Botvinnik (U.R.S.S.) și Gheller (U.R.S.S.) cu cîte 9,5 puncte (1), urmați de Benkâ (S.U.A.), Keres (U.R.S.S.) — 9 puncte etc.
Cea de-a 16-a ediție a campionatu

lui mondial universitar studențesc de 
șah se va desfășura anul acesta între 1 și 17 august la Leipzig. La competiție ruinează să participe echipe reprezentând 30 de țări.

7K

In cîteva rinduri
PRIMUL CONCURS DE TENIS 

PE TEREN ACOPERIT al sezonului, s-a desfășurat în sala Steaua din Capitală. întrecerile, la care au fost prezent! cei mai buni jucători aflati în tară, au fost viu disputate. La masculin, victoria a revenit lui Se
ver Mureșan (Progresul), care în finală a dispus cu 6—0. 5—7. 7—5 de

Ion Sântei. Turneul feminin s-a încheiat cu victoria Eleonorei Dumitrescu (Steaua) învingătoare cu 6—2, 2—6. 6—3 in fata Ecaterinei Horșa.
DISPUTAT PE PATINOARUL DIN 

MIERCUREA CIUC, meciul international de hochei pe gheață dintre, formația locală „Avîntul" și selecționata de tineret a Bulgariei a luat sfîrșit cu scorul de 7—2 (2—1, 4—0, 1—1) în favoarea gazdelor.
IN PREZENȚA A PESTE 6 009 DE 

SPECTATORI, s-a desfășurat întîl- nirea internațională amicală de handbal dintre reprezentativele masculine ale R. F. a Germaniei și Danemarcei. Victoria a revenit sportivilor vest-germani cu scorul de 25—23 (11-10).
LA DUNAJSKA STREDA (Cehoslovacia) s-a disputat întîlnirea internațională dintre selecționatele Cehoslovaciei și Angliei, contînd pentru „Cupa ligii europene" la tenis de masă.La capătul unei dispute echilibrate. gazdele au cîștigat cu 4—3.
PESTE 20 000 DE SPECTATORI 

AU URMĂRIT LA IZMIR returul meciului dintre formațiile Goztepe 
Izmir și O. F. K. Beograd, contînd pentru optimile de finală ale „Cupei orașelor tîrguri" la fotbal. Fotbaliștii turci au obținut victoria cu scorul de 2—0 (2—0) prin golurile înscrise de Halii (min. 5) și Ertan (min. 15).în primul joc victoria revenise e- chipei O. F. K. Beograd cu scorul de 3—1.Conform regulamentului competiției, care prevede că în caz de egalitate a scorului golurile marcate în deplasare contează dublu, echipa 
Goztepe Izmir s-a calificat pentru turul următor al competiției. Amintim că în aceeași competiție Goztepe eliminase pe F. C. Argeș iar O. F. K. Beograd pe Rapid București.

LA FRANKFURT PE MAIN s-au întîlnit în cadrul optimilor de finală ale „Cupei orașelor tîrguri" la fotbal (meci retur) echipele Eintracht Frankfurt și Atletico Bilbao. Ele au terminat la egalitate. 1—1 (1—1). Au marcat Lotz (min. 4) șl respectiv Igartua (min. 5). în primul meci victoria revenise formației Atletico Bilbao cu scorul de 1—0. astfel că fotbaliștii spanioli s-au calificat pentru sferturile de finală ale competiției.

Organizarea 
aefiunii 

„Salvamonf"Consiliul de Miniștri a emis recent o hotărîre cu privire la prevenirea accidentelor turistice și organizarea acțiunii de salvare în munți.Hotărîrea stabilește în acest sens următoarele măsuri:— revizuirea, completarea și întreținerea marcajelor turistice ; a- sigurarea cu mijloace de protecție a căilor de acces cu pericol de cădere în gol-; echiparea cabanelor de creastă cu semnalizatoare luminoase și auditive, transmiterea buletinelor meteorologice și instalarea de posturi telefonice la cabanele turistice \ și în special la cele izolate.In vederea organizării acțiunii de salvare în munți a turiștilor accidentați, sau . aflați în pericol, consiliile ■ populare ale municipiilor Brașov și Reșița, orașelor Bi- caz, Bușteni, Caransebeș, Cîmpu- lung-Muscel, Predeal, Sinaia, Victoria și Zărnești și cele ale comunelor Borșa, Bran și Rășinari vor organiza echipe „Salvamont". A- semenea echipe vor putea fi organizate și în alte localități.Membrilor echipelor „Salvamont", personalului organizațiilor socialiste, turiștilor și altor categorii de oameni ai muncii care vor participa Ia acțiunea de găsire, salvare și transport pe munte a celor accidentați li se vor acorda drepturi bănești, al căror cuantum va fi stabilit de Ministerul Finanțelor și Comitetul pentru Problemele Administrației Locale.Prevederile hotărîrii sînt aplicabile și pentru cabanele turistice din administrarea Oficiului Național de Turism. Se recomandă, de asemenea, organizațiilor cooperatiste, care au în administrare cabane turistice de munte, să ia măsuri similare.In hotărîre sînt stabilite organele județene și centrale cărora le revin sarcini pentru îndeplinirea măsurilor prevăzute. (Agerpres)

Rolul crescînd al 
științei în sporirea 
producției materiale, 
in mersul înainte al 
societății apare tot 
mai pregnant în rea
litățile de azi ale Iu
goslaviei. Munca de 
cercetare a depășit 
cadrul universităților 
și Academiei de Ști
ințe, apropiindu-se din 
ce în ce mai mult de 
producție; în fabrici și uzine au fost. crea
te laboratoare proprii, 
institute speciale de 
cercetare științifică. 
Mai multe mari între
prinderi ca „Țîrvena 
Zastava", „Elektronska 
Industria Niș", „Zeni- 
ța", „Rade Koncear", 
„Djuro Djakovici" etc. 
dispun de institute 
proprii cu sute de cer
cetători permanenți și 
cu alte sute de cola
boratori din rîndul 
cadrelor universitare și ale academicieni
lor.

Potrivit datelor ofi
ciale, în prezent în 
R.S.F Iugoslavia e- 
xistă 852 instituții și 
institute de cercetare 
științifică în toate do
meniile de activitate. 
Acestea dispun de 
35 500 cercetători, per
sonal tehnic și auxi
liar.

Este de-ajuns să 
răsfoiești la întîmpla- 
re paginile presei co
tidiene ca să înt.îlriești 
în permanență știri 
care oglindesc rezul
tatele practice ale 
cercetărilor oamenilor 
de știință din Iugosla
via.

Un circuit experi
mental de înaltă pre

siune a ' fost pus în 
funcțiune la laborato
rul de termotehnică 
al reactorului de la 
Institutul de Științe 
Nucleare „Boris Ki- 
,drici“ din Vincea. A- 
ceastă instalație per
mite să se studieze 
condițiile de construc
ție și răcire a reac
toarelor și a centrale
lor nucleare și să se 
efectueze cercetări a- 
supra presiunilor opti
male, temperaturilor, 
debitului de apă și a- 
supra altor elemente 
de o importanță ca
pitală în construcția 
centralelor termonu
cleare.
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Experiența întreprinderii „Țîrvena Zas
tava" din Kraguevaț, 
unde se fabrică auto
mobile. arată ce re
zultate bune se pot 
obține prin aplicarea 
celor mai noi cuceriri 
ale științei. La a- 
ceastă întreprindere a 
fost instalat un calcu
lator .I.B.M.—360" ca
re este folosit în toa
te domeniile produc
ției și . administrației. 
Calculatorul efectuea
ză într-o primă fază 
o serie de operațiuni 
din domeniul contro
lului procesului de 
producție.

Combinatul de cupru 
din Bor oferă un 
alt exemplu în legă
tură cu perspectivele

ce se deschid prin va
lorificarea cercetărilor 
științifice. Prin apli
carea unor noi meto
de se prevede o pro
ducție suplimentară 
de 30 000 tone. Aceas
tă cantitate va fi ex
trasă din reziduurile 
minereului deja folo
sit. Pentru viitor se 
prevede și folosirea 
minereurilor „sărace" 
(între 0,45 la sută și 0,25 la sută cupru) că
rora nu li se dădea 
nici o atenție. Aceste 
minereuri conțin în 
plus cantități însemna
te de magnet.ită și mo
libden, de telur, pla
tină. iridium și cao- 
lin. care pînă acum nu 
erau extrase. In vii
torul imediat aceste 
bogății urmează a fi 
valorificate.

Exemplele citate nu 
oglindesc decît parțial 
amploarea și eficienta 
cercetărilor științifice 
efectuate în R.S.F. Iu
goslavia. In această 
privință mi se par e- 
locvente cuvintele 
spuse de dr. Jika Teo- 
filovici, director In 
Consiliul federal pen
tru coordonarea acti
vității științifice : „Re
zultatele obținute pînă 
în prezent sînt îm
bucurătoare. Astăzi se 
importă din ce în ce 
mai puține licențe de
oarece institutele noastre specializate sînt- 
într-o tot mai mare 
măsură capabile să. 
rezolve independent 
atît probleme ale cer
cetărilor fundamentale, 
cît și cele pe care le 
ridică producția cu
rentă".

Declarația Comitetului Executiv 
al P. C. din SpaniaPARIS 30 — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite: Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Spania a dat publicității o declarație în care condamnă hotărîrea guvernului spaniol de a instaura în țară starea excepțională. Cercurile cele mai extremiste ale regimului — se spune în declarație — încearcă să oprească lupta clasei muncitoare împotriva scăderii nivelului de trai, a condițiilor tot mai grele de muncă și pentru libertăți sindicale

și politice. Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Spania cheamă masele largi să lupte cu mai multă energie și hotărîre împotriva stării excepționale, pentru punerea în libertate a deținuților politici, încetarea represiunilor. De asemenea, este adresată tuturor partidelor comuniste frățești, tuturor forțelor progresiste și democratice din lume chemarea de a se solidariza cu lupta poporului spaniol.

Traversarea

Atlanticului pe un

vas din papirus

Thor Heyerdahl, om de știință 
și explorator norvegian, cunoscut 
prin faimoasa expediție „Kon 
Tiki", pe care a efectuat-o cu 22 
de ani în urmă în sudul Pacifi
cului pe o plută din lemn, a 
anunțat o nouă încercare teme
rară — traversarea Atlanticului cu 
un vas din papirus, după mode
lul celor construite în Egiptul an
tic. Acest vas va fi construit în 
fața piramidei Cheops, urmînd ca 
în luna mai a.c. să plece de pe 
coastele Marocului, cu un echipaj 
de șapte navigatori din diferite 
țări.

rezultat crearea unui „atom 
perdens, care explodează, proiec- 
tînd în vid sistemele galaxice 
aflate în permanentă expansiu
ne. Sub influența forțelor de gra
vitație, forțele centrifugale sînt 
frînate, apoi anihilate și din nou 
reîncepe perioada de contracție. 
Ciclul unor asemenea eveni
mente cosmice durează după 
calculele efectuate de savanții de 
la „Carnegie" aproximativ 80 
miliarde de ani. Conform apre
cierilor lor, Universul actual s-a 
format în urma unei explozii, re
zultat al ultimei contracții, care 
a avut loc acum aproximativ 11 
miliarde de ani. Universul ac
tual ar mai avea de „trăit" a- 
proximativ 69 miliarde de ani.

în decembrie 1968 a fost întoc
mită pentru prima oară o hartă 
completă a țărmurilor și ghețari
lor Antarcticii. Ziua, situația nori
lor este transmisă de sateliți pe 
Pămînt prin aparate de televizi
une obișnuite, iar noaptea se fac 
fotografii cu raze infraroșii. In a- 
fara aparaturii fotografice, sateliții 
sînt înzestrați cu aparate care 
măsoară radiația solară reflectată 
și radiația calorică a Pămîntului și 
atmosferei.

Apa favorizează

performanțele

Teorii despre Univers

Astronomii de la Institutul 
„Carnegie" din Washington sus
țin că au obținut dovezi în spri
jinul teoriei „Universului oscila
toriu". Conform acestei teorii, 
Universul se contractă și se dilată 
periodic sub acțiunea forțelor de 
gravitație. Contracțiile au drept

Sateliți pentru

serviciile

Sateliții artificiali ai Pămîntului 
sînt folosiți în Uniunea Sovietică 
tot mai mult de serviciile hidro- 
meteorologice. In prezent, sateli
tul „Cosmos-226" transmite zilnic 
pe Pămînt situația ghețarilor în 
zona de trecere a navelor celei 
de-a 14-a expediții antarctice so
vietice. Tot cu ajutorul sateliților.

sportive

Medicul suedez Goeran Agne- 
vik, care din 1965 studiază dife
ritele condiții fiziologice ale ju
cătorilor de fotbal din Suedia, 
afirmă că aceștia ar da randa
mente superioare în competiții 
dacă ar bea mai multă apă atît 
înainte cît și în timpul meciuri
lor. Organismul fiecărui jucător de 
fotbal, spune el, pierde în timpul 
unui meci în medie doi litri de 
apă, pe care nu îi compensează. 
Organismul fotbalistului are însă 
nevoie de această apă, pentru 
randament maxim.



PARIS

A DOl/d ȘEDINȚĂ
B PROBLEM
VIETNAMULUI

A doua ședință ple
nară a conferinței în 
patru pentru Viet
nam s-a desfășurat 
joi la Paris cu ușile 
închise timp de peste 
șase ore, fără cere
monialul de sîmbăta 
trecută. De data a- 
ceasta, fără a mai 
merge in Avenue 
Kleber, unde se află 
sediul conferinței, 
ziariștii au ocupat din 
timp poziții la Cen
trul de presă, situat 
în alt arondisment al 
Parisului, tn aștepta
rea textelor discursu
rilor și a conferințe
lor de presă ale celor 
patru purtători de 
cuvînt. i

Analiza declarații
lor celor patru șefi de 
delegații arată că, în 
timp ce S.V.A., spri
jinite de administra
ția de la Saigon, si
tuează în prim plan 
tratarea problemelor 
militare în căutarea 
unei soluții în Viet
nam, R.D.V. și F.N.E. 
din Vietnamul de Sud 
văd cheia problemei 
vietnameze într-o so
luție de ansamblu, în 
care prioritated tre
buie să fie acordată 
problemelor politice, 
înaintea celor mili
tare.

Primul a luat cu- 
vîntul șeful delega
ției saigoneze, Pham 
Dang Lam, care, ex
punând o versiune 
proprie a evoluției 
conflictului, a afir
mat că guvernul său 
ar fi adoptat o ati
tudine „conciliantă și 
pacifică". El a spri-* 
jinit, de asemenea, 
propunerile prezen
tate de delegația 
S.U.A. în ședința an
terioară.

Cabot Lodge, șeful 
delegației americane, 
care a urmat la cu
vînt, a reluat propu
nerile sale anterioare 
privind restabilirea 
zonei demilitarizate și a susținut că pre
zența militară ame
ricană în Vietnam 
este în fapt „un răs
puns la cererea" a- 
dresată de autorități
le saigoneze.

Xuan Thuy, șeful 
delegației R.D. Viet
nam, referindu-se la 
propunerea america
nă de a se restabili 
în primul rînd zona 
demilitarizată, a ară
tat că în felul acesta 
S.U.A. caută să facă 
opinia publică să 
creadă că războiul 
din Vietnam ar fi un 
război între nord și 
sud, provocat de o 
pretinsă „agresiune 
din nord". După con

cepția americană, ar 
fi suficient să se res
pecte zona demilita
rizată spre a se pune 
capăt războiului. Vor
bitorul a subliniat că 
acordurile de la Ge
neva din 1954 nu nu
mai că au consacrat 
principiul reunifică- 
rii celor două părți 
ale Vietnamului, dar 
au subliniat și fap
tul că linia de de
marcație militară 
provizorie nu va fi 
considerată în nici un 
caz ca o frontieră po
litică și teritorial^ 
Xuan Thuy a arătat 
că S.U.A. vor să per
manentizeze împărți
rea Vietnamului și să
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forțeze populația sud- 
vietnameză să capi
tuleze, iar populația 
nord-vietnameză să 
abandoneze drepturi
le sale de a-și ajuta 
frații în lupta împo
triva agresiunii. El a 
scos în evidență fap
tul că lupta comună 
a populației din nor
dul și din sudul Viet
namului este confor
mă cu spiritul acor
durilor de la Geneva 
și a protestat împo
triva continuării zbo
rurilor de recunoaș
tere și a bombarda
mentelor americane 
asupra teritoriului 
nord-vietnamez.

Ministrul Xuan 
Tliuy a arătat că 
pentru a se ajunge la 
o reglementare este 
necesar să se acorde 
prioritate proble
melor politice, îna
intea celor militare, 
și a subliniat că se 
poate ajunge la re
zultate concrete în 
cadrul conferinței 
numai dacă ea va ac
cepta ca bază pro
gramul în patru 
puncte prezentat de 
guvernul R.D. Viet
nam și programul în 
cinci puncte al Fron

tului Național de E- 
liberare din Vietna
mul de sud. „Numai 
retragerea forțelor 
S.U.A. și ale sateli
ților lor — a spus el 
— poate să asigure 
independența, suvera
nitatea, unitatea și 
integritatea teritoria
lă a Vietnamului și 
constituie o condiție 
a reglementării poli
tice în Vietnamul de 
sud pe baza autode
terminării care tre
buie să preceadă reu- 
nificarea".

La rîndul său, șe
ful delegației F.N.E., 
Tran Buu Kiem, a 
arătat, între altele, 
că prin propunerile 
așa-zis „concrete" fă
cute la ședința ante
rioară, delegația 
S.U.A. caută să se 
eschiveze în realitate 
de la abordarea pro
blemelor de fond. El 
a declarat că S.U.A. 
nu vor încă în mod 
sincer să reglemen
teze problema vietna
meză. Vorbitorul a 
arătat că „populația 
din Saigon și din în
tregul Vietnam de 
sud își intensifică 
lupta pentru răstur
narea administrației 
Thieu-Ky-Huong, al 
cărei caracter legal și 
constituțional nu a 
fost niciodată recu
noscut de populația 
sud-vietnameză". Re
ferindu-se la poziția 
delegației americane, 
Tran Buu Kiem a 
spus: „Ridicînd in 
primul rînd proble
ma zonei demilitari
zate, S.U.A. dezvăluie 
scopul lor de conti
nuare a războiului de 
agresiune în Vietna- 
mul de sud. și de per
manentizare a împăr
țirii Vietnamului".
. Observatorii politici 
de aci apreciază că 
după cea de-a doua 
ședință a conferinței 
în patru nu s-a pro
dus o schimbare vi
zibilă în ce privește 
evoluția discuțiilor.

Următoarea ședință 
a fost fixată pentru 
joia viitoare.

PARIS 30 (Agerpres). — Delegația 
R. D. Vietnam la tratativele de la Paris 
în problema vietnameză a dat publici
tății un protest în care sînt condamnate 
noile bombardamente ale aviației ame
ricane asupra părții sudice a țării, pre
cum și a părții septentrionale a zonei 
demilitarizate.

Guvernul R. D. Vietnam cere Sta
telor Unite să înceteze imediat bombar
damentele asupra teritoriului nord-viet
namez, să pună capăt agresiunii, re- 
nunțind în mod definitiv la orice acți
une care ar leza suveranitatea și secu
ritatea R. D. Vietnam.

Conferința de presă 
a Ini Melvin Laird
WASHINGTON 30 (Agerpres). - Noul ministru al apărării al S.U.A.. Melvin Laird, a declarat joi în prima conferință de presă pe care a tinut-o de la instalarea sa, că va pleca în Vietnamul de sud „într-un viitor nu prea îndepărtat" pentru a lua cunoștință la fata locului de mersul războiului în Vietnam. Laird a refuzat să răspundă la o întrebare privind o eventuală retragere a trupelor americane din Vietnam, afir- mînd că ..nu ar fi folositor să se discute despre o retragere unilaterală în momentul în care ducem tratative de fond la Paris".Ministrul american a anuntat. pe de altă parte, că a desemnat pe adjunctul său. David Packard, să conducă o comisie de anchetă a Pentagonului. care să examineze „cazul Pueblo" pentru ca ..incidente de a- cest fel să nu se mai repete". Este vorba de nava spion americană care a fost capturată la începutul anului trecut de unitățile oazei de coastă ale R. P. D. Coreene fiind surprinsă în apele teritoriale ale acestei țări.Laird a informat pe ziariști că a ordonat o revizuire completă a bugetului militar. în sumă de 80 miliarde dolari, si a planurilor privind apărarea, prezentate de fosta administrație Johnson. în scopul reducerii unor programe si accelerării altora „pentru a asigura un maximum de securitate națională la cel mai scăzut preț posibil". Ministrul apărării a anuntat. de asemenea, că Statele Unite intenționează să înceapă „într-un viitor nu prea îndepărtat" tratative cu Uniunea Sovietică în vederea limitării armelor nucleare o- fensive si defensive.

Noul guvern 
din LuxemburgLUXEMBURG 30 (Agerpies). — Miercuri seara a fost anunțată componența noului guvern al Luxemburgului. Premierul Pierre Werner ocupă și funcția de ministru al finanțelor. Ca vicepremier și ministru al afacerilor externe a fost desemnat Gaston Thorn. Din guvern fac parte patru miniștri creștin-sociali și trei liberali.

Funcționarii publici au demonstrat miercuri la Montevideo (Uruguay), 
satisfacerea revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de 
zare. în cursul demonstrației, între participant și poliție s-au 

ciocniri

CONSULTĂRI IN PROBLEMA 
ORIENTULUI APROPIAT

ANGLIA INSISTA
PENTRU PRIMIREA 
ÎN PIAȚA COMUNĂ

STRASBOURG 30 (Agerpres). — Aderarea Marii Britanii lă Piața comună ca membru cu drepturi depline „rămîne piatra unghiulară a politicii europene a guvernului britanic", a subliniat miercuri Roy Jenkins, ministrul linanțelor, în cadrul actualei sesiuni a Consiliului Europei. Intre timp, a arătat el, Marea Britanie urmărește o cooperare mai strînsă cu țările membre ale Pieței comune în domenii necuprinse în Tratatul da la Roma. Jenkins s-a referit, de asemenea, la posibilitățile unei cooperări în domeniul monetar.
★După cum a declarat purtătorul de cuvînt al Ministerului de Externe vest-german, guvernul olandez a propus celor șase țări membre ale Pieței comune, precum și Marii Britanii, Irlandei, Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Austriei și Elveției organizarea unei conferințe a miniștrilor de externe, care să examineze posibilitățile unei cooperări economice mai strînse între aceste 13 țări.

Sesiunea celor două Camere ale 
Adunării Federale a ILS. CehoslovacePRAGA 30. — Corespondentul Agerpres, Eugen Ionescu, transmite : Joi a început la Praga prima sesiune comună a celor două Camere ale Adunării Federale a R.S. Cehoslovace : Camera Populară și Camera Naționalităților. Deputății au ales ca președinte al Adunării

Federale pe Peter Colotka, iar ca prim vicepreședinte pe J. Smrkov- sky. ’în cadrul sesiunii, președintele i guvernului federal, Oldrich Cernik, a prezentat declarația program a guvernului federal al R. S. Cehoslovace.
Poziția Cehoslovaciei 

față de manevrele militare 
comune ate S.U.A. și R.F.G.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — Ambasadorul R. S. Cehoslovace în S.U.A. a făcut o vizită la Departamentul de Stat pentru a expune punctul de vedere al țării sale în legătură cu manevrele comune ale forțelor armate ale S.U.A. și ale R. F. a Germaniei, anunță agenția C.T.K. Ambasadorul a relevat că guvernul cehoslovac

NEW YORK 30 (Agerpres). — Consultările în problema Orientului Apropiat au început miercuri la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York între reprezentantul secretarului general al O.N.U., ambasadorul Gunnar Jarring, și trei din membrii permanenti ai Consiliului de Securitate.Gunnar Jarring s-a întîlnit succesiv cu reprezentantul Franței, Armand Berard, cu reprezentantul Statelor Unite, Charles Yost, și cu reprezentantul adjunct al delegației Marii Britanii, Leslie Glass. Peste cîteva zile, reprezentantul secretarului general al O.N.U. urmează să părăsească New Yorkul, pentru a-și relua misiunea în Orientul Apropiat.
Declarațiile purtătorului de 
cuvînt al guvernului R.A.U.CAIRO. — Purtătorul de cuvînt oficial al guvernului Republicii Arabe Unite, Hassan Zavat. s-a declarat de acord cu părerea exprimată de secretarul general al O.N.U.. U Thanț, în legătură cu modul de soluționare a crizei din Orientul Mijlociu. El a subliniat că toate eforturile trebuie să fie canalizate prin intermediul O.N.U. Guvernul R.A.U. „nu numai că privește favorabil inițiativele marilor puteri în legătură cu solutionarea crizei din Orientul Mijlociu, dar așteaptă ca acestea să contribuie la punerea în aplicare a rezoluției Consiliului de Securitate.. Ca membre permanente ale Consiliului de Securitate, marile puteri au responsabilități în acest domeniu, dar nu au dreptul să impună vreo soluție țărilor interesate".Zayat a subliniat că tara sa va studia orice propuneri destinate transpunerii în practică a rezoluției Consiliului, de Securitate din noiembrie 1967.

★CAIRO. — După cum anunță ziarul „Al Ahram", președintele Nasser a semnat un decret privind crearea’ unui organ suprem al R.A.U. în problemele apărării și securității tării. denumit Consiliul apărării naționale. Noul organ este prezidat de șeful statului și este format din trei

membri ai Comitetului executiv suprem al Uniunii Socialiste Arabe, miniștrii apărării, afacerilor externe și afacerilor interne și șefii serviciului de informații și forțelor, aeriene.
Michael Stewart se pronun
ță împotriva actelor de vio
lențăLONDRA 30 (Agerpres). — Răs- punzînd unei interpelări in Camera Comunelor, ministrul de externe britanic, Michael Stewart, a condamnat joi sporirea actelor de violentă din Orientul Apropiat si a chemat pe israelienî și pe arabi să dea dovadă de dorința reală de a ajunge la o reglementare pașnică. „Cele patru mari puteri — Statele Unite. Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Franța — pot da un sprijin pentru o reglemențare, dar voința ișraelie- riilor șî arabilor este esențială pentru solutionarea conflictului" — a spus ministrul.
Programul noului guvern 
libanezBEIRUT. — Președintele Consiliului de Miniștri al Libanului, Rashid Karame, a prezentat în parlament declarația program a noului guvern constituit la 22 ianuarie. Vorbind despre politica internă a cabinetului libanez, el a anunțat că guvernul său va institui serviciul militar obligatoriu, va adopta măsuri menite să ducă la consolidarea localităților situate la frontierele Libanului și va acorda o atenție deosebită sporirii capacității de apărare. în continuare, el a menționat că noul guvern va promova o politică de dezvoltare economică și socială a țării, conform planurilor în vigoare. Primul ministru libanez a subliniat că guvernul său sprijină activitatea grupurilor palestiniene de comando.Parlamentul libanez urmează să continue dezbaterile asupra declarației program și să adopte o hotărîre în legătură cu votul de încredere solicitat de guvernul premierului Karame.

Hotărîrile Conferinței 
afro-malgașe

KINSHASA 30 (Agerpres). — După două zile de dezbateri, conferința șefilor de state și guverne membre ale Organizației comune africane și mal- gașe și-a încheiat lucrările.

Berlinul occidental. Peste 1 000 de lucrători de la Uzina de turbine a con
cernului A.E.G. manifestează împotriva unor noi măsuri restrictive introduse 

de conducerea uzinei, cerînd îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Potrivit comunicatului comun dat publicității la Kinshasa, punctul central al ordinei de zi l-a constituit examinarea situației politice internaționale și, în special, a evoluției ultimelor evenimente de pe continentul negru. In acest sens, comunicatul menționează că au fost adoptate o serie de măsuri privind îmbunătățirea relațiilor dintre statele membre ale organizației din punct de vedere politic, economic și cultural, îmbunătățirea acordului african și malgaș al zahărului, crearea unui institut cultural african, intensificarea legăturilor dintre diversele organisme specializate ale O.C.A.M. Comunicatul menționează, totodată, că participanții la conferință au hotărit reînnoirea convenției de la Yaounde, prin care cele 18 state africane și malgașe sînt asociate la Piața comună. în acest sens se subliniază că sînt necesare eforturi sporite pentru menținerea prețurilor și pentru ca Fondul european de dezvoltare să recunoască necesitatea industrializării rapide a statelor africane asociate.

WASHINGTON

Reacții împotriva preluării in Peru 
a instalațiilor companiei I.P.C.WASHINGTON 30 (Agerpres). — Comentînd preluarea instalațiilor firmei americane „international Petroleum Company' (I.P.C.), de către compania peruviana „Empresa Petrolera Fiscal', purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, Robert McCloSkey, a declarat că „această măsură nu contribuie la soluționarea problemelor majore" dintre S.U.A. și Peru. Potrivit declarației sale, dacă această problemă nu va fi reglementată „favorabil", Washington-ul ar putea

fi nevoit să sisteze ajutorul economic acordat statului Peru și importurile de zahăr din această țară. Cercurile economice americane, luind cunoșiință de declarația Departamentului de Stat, și-au exprimat miercuri temerea că sistarea ajutorului economic ar putea să ducă la o recrudescență a resentimentelor antiamericane în Peru și să determine guvernul Peruvian să recurgă la exproprierea celorlalte proprietăți americane în valoare de peste 600 milioane dolari.

este cointeresat în dezvoltarea relațiilor prietenești cu toate țările lumii, în slăbirea încordării internaționale și, mai ales, în asigurarea unei dezvoltări pașnice în Europa. Dar, a arătat el, manevrele forțelor armate .ale S.U.A. și ale R. F. a Germaniei fac să crească încordarea în relațiile internaționale și, mai ales, la frontiera cehoslovacă. Acțiunea guvernului S.U.A. a produs, pe bună dreptate, îngrijorare în legătură cu evoluția politicii S.U.A. față de Europa. Ambasadorul cehoslovac la Washington a exprimat speranța că politica S.U.A. în Europa se va dezvolta în direcția slăbirii încordării și dezvoltării colaborării în interes reciproc.
încheierea Congresrîui 
sindicatelor slovaceBRATISLAVA 30 (Agerpres). — A luat/sfîrșit primul congres al sindicatelor slovace. Delegații au adoptat o rezoluție care subliniază că sindicatele slovace se situează întru totul pe pozițiile socialismului și cer tuturor membrilor mișcării sindicale slovace să sprijine eforturile de înfăptuire a programului guvernamental.
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agențiile de presă transmit:
Guvernul elvețian a anunțat deschiderea unei an

chete judiciare asuPra exporturilor ilegale de arme fabricate de firma „Dieter Buehrle", exporturi evaluate la 88 700 000 franci elvețieni. Peste jumătate din aceste exporturi au fost efectuate în Africa de Sud. Trei funcționari superiori ai firmei sînt acuzați de a fi procurat autorizații de export de Ia autoritățile federale, pe baza unor informații și documente false.
Tribunalul din Atena * condamnat șase membri ai organizației de stînga „Frontul patriotic", sub acuzația că ar fi distribuit manifeste subversive. Pedepsele date variază între 3 și 17 ani închisoare.
Sosirea submarinului nu

clear american „Plunger" 
în portul japonez Sasebo * fost însoțită de mitinguri și demonstrații de protest, organizate din inițiativa partidelor comunist, socialist și a unor organizații sindicale. Participanții la aceste manifestări au cerut interzicerea vizitelor navelor nucleare americane în porturile japoneze, desființarea bazelor militare ale S.U.A. de pe teritoriul nipon, denunțarea tratatului de securitate japono-american.

Grevele care au avut loc 
în 1968 în Marea Britanie au afectat industria cu circa 4 700 000 zile de lucru, aproape cu 2 milioane mai mult decît în anul precedent — se arată în buletinul Ministerului brita-

Ironul și Arabia Saudită 
au procedat la schimbul in
strumentelor de ratiiicare a 
aCOrdului cu Pr’v’re suveranitatea asupra insulelor Arabi și Farsi din Golful Persic și asupra stabilirii liniei de frontieră pe fundul golfului. Acordul, care a fost semnat în luna octombrie anul trecut, pune capăt disputei dintre cele două țări asupra statutului insulelor din Golful Persic. El recunoaște suveranitatea Arabiei Sau- dite asupra Insulei Arabi și suveranitatea Iranului asupra Insulei Farsi.

în Austria se desfășoară 
procesul a cinci criminali 
de război, acuzati de complicitate la asasinarea unor persoane în timpul ocupării vremelnice de către naziști a Poloniei.

Federația Sindicală Mon
dială a dat publicității un apel în care cere ca ziua de 7 februarie a.c, să fie proclamată zi de solidaritate in

ternațională cu lupta popoarelat din Africa de Sud.
Convorbiri între primii 

miniștri ui Franței și Maltei, Maurice Couve de Murville și Borg Olivier, au avut loc miercuri. Discuțiile s-au referit la extinderea relațiilor comerciale și culturale între cele două țări. Premierul maltez se află la Paris într-o vizită de două zile.

Cosmonautul american David Scott 
prezintă macheta modulului lunar cu 
ajutorul căruia cosmonaujii ameri
cani intenționează să coboare pe 

Lună.nic al forței de muncă și productivității. Au participat direct la greve 2 milioane de muncitori, adică de două ori mai mulți decît în 1967.
Prima consfătuire din 

Cuba a istoricilor-activiștia luat sfîrșit la Havana. Această asociație — cuprinzînd profesori din învă- țămîntul superior și mediu, scriitori, ziariști, bibliotecari, arhivari, studenți — a apărut recent în Cuba în scopul cercetării și popularizării istoriei luptei de eliberare națională a poporului Cuban.
Ninsori în Orientul Apro

piat. Ca urmare a ninsorilor abundente căzute în ultimele 24 de ore, în Iordania a fost decretată starea de urgență. Ninsorile căzute au provocat pagube apreciabile, ele fiind considerate cele mai abundente din ultimii 20 de ani. Ninsori neobișnuite pentru aceste regiuni au căzut în aceeași vreme în Liban și Siria.

După turneul „Ciocîrliei" la Havana:

Aprecieri elogioase

în prese cubaneze
HAVANA S0 — Co

respondentul Agerpres, 
Victor Stamate, trans
mite: Turneul întreprins 
recent de Ansamblul 
folcloric „Ciocîrlia" în 
Cuba face obiectul unor 
aprecieri elogioase în 
presa și cercurile de 
specialitate cubaneze la 
adresa artei interpreta
tive a solilor artei popu
lare românești și la 
frumusețea folclorului 
nostru. Scoțînd în evi
dență primirea entuzi

astă făcută de public 
pe tot parcursul acestui 
turneu, ziarul ,,Gran
ina" scrie că „Pentru 
noi, numele ansamblu
lui înseamnă acum ritm, 
culoare, virtuozitate, 
frumusețe, artă". Pre- 
zentînd spectacole total 
necunoscute publicului 
cubanez, Ansamblul fol
cloric „Ciocîrlia" i-a 
captivat chiar de la 
început pe spectatori. 
Ziarul evidențiază ta-

hlourile „Dansul fete
lor din Căpîlna", „Joc 
din Oltenia" și „Nuntă 
în Țara Someșului". 
Frumusețea acestui ul
tim tablou coregrafic, la 
care a participat întreg 
ansamblul, completat de 
buna interpretare, meri
tă elogii. Calitatea inter
pretării, vigoarea, vese
lia, coloritul fac din 
„Ciocîrlia" un ansamblu 
sui-generis, admirat în 
lume — scrie ziarul.
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