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MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 

Șl CONSILIILE POPULARE Hunedoara ’69 : momentul emoționant al elaborării unei noi șarje de metal

Șantierul naval 
din Turnu-Severin 

în dezvoltare 
și modernizare

Noile șt Importantele Investi
ții alocate anul acesta dezvol
tării construcțiilor navale din 
tara noastră se vor concretiza 
9i pe șantiernl de la Tvrnu-Se- 
verin. Pianul de dezvoltare si 
sistematizare a acestei între
prinderi a inceput să prindă 
contur o dată cu intrarea In 
funcțiune a unei noi hale-corp. 
Acum se află in construcție o 
cală de montaj si un depozit 
de laminate, urmind a se mai 
realiza aici, plnă la sfirșitul 
cincinalului, o nouă hală de ar
mare și o cală de construcții 
pentru corpuri de nave.

Următoarea fază de dezvolta
re a acestui șantier naval pre
vede noi lucrări de investiții în 
vederea prelungirii actualelor 
hale, creării unei noi cale dc 
lansare mecanizată, terminării 
cheiului, modernizării trans
portului intern și creșterii, în 
ansambln, a nivelului de meca
nizare a procesuali *eh"oloeic.

în I960, producția Șantierului 
naval de la Turnu-Severin va 
spori cu 35 la sută față de anul 
precedent. Noile investiții II 
vor face apt pentru construcția 
unor corpuri de motonave flu
viale de 5 000 de tone.

(Agerpres)

PLATFORMA POLITICĂ
A TUTUROR FORȚELOR

j: Oțelul hunedorean înscrie

DEMOCRAȚIEI NOASTRE SOCIALISTE
istoric al

In atmosfera de efervescență crea
toare specifică momentelor de maxi
mă plenitudine a spiritului civic — 
atmosferă ce caracterizează desfășu
rarea campaniei electorale în toate 
orașele și satele țării — apariția Ma
nifestului Frontului Unității Socia
liste a fost primită <le masele largi 
de oameni ai muncii ca un eveni
ment de covîrșitoare însemnătate, 
menit să cristalizeze temeiurile votu
lui de la 2 martie. Chiar de la pri
ma lectură, acest document însufle- 
țitor — întemeiat în întregime pe 
programul politic al Partidului Co
munist Român, structurat pe liniile 
directoare trasate de Congresul al 
IX-lea și de Conferința Națională a 
partidului — și-a relevat semnifica- ____ , „______
tia profundă de platformă politică a marea cu sarea.

tuturor forțelor democrației noastre 
socialiste. în cuvintele grele de ade
văr ale Manifestului, întreaga sufla
re a țării, toți cei aproape 20 000 000 
de cetățeni ai României văd oglin
direa sobră și, totodată, generatoare 
de elanuri a zilei de azi și a per
spectivelor de viitor ale poporului 
nostru, expresia concentrată a voin
ței sale de progres multilateral și 
de bunăstare, a opțiunilor fundamen
tale ale națiunii române.

Oamenii din generațiile mai vîrst- 
nice își amintesc, desigur, că nu de 
manifeste sau proclamații ducea lip
să arena politică a României din 
vremea stăpînirii burghezo-moșie- 

- rești. Ele erau abundente și sforăi
toare, promiteau cu generozitate 

într-o amăgitoare

competiția a verblajului sonor și 
găunos. Ceea ce lipsea era acoperi
rea faptelor, întruparea promisiuni
lor în realități concrete, palpabile. 
De aceea, vorbele sunau a gol, nu 
trezeau în conștiința maselor decît 
amărăciunea iluziilor strivite.

Potrivit unei noi și fertile tradiții, 
instaurată în viața publică a țării 
o dată cu zorii erei socialiste. Parti
dul Comunist Român și forțele so
ciale strîns unite în jurul său, în cu
prinzătorul organism politic care 
este Frontul Unității Socialiste, se 
înfățișează — în dialogul lor sincer, 
deschis, cu masele — nu cu fraze 
sonore, nici cu făgăduieli de paradă, 
ci cu limbajul concis și elocvent al 
faptelor, al împlinirilor. „A FOST 
ÎNDEPLINIT CU SUCCES PRO
GRAMUL PREZENTAT POPORU
LUI IN ALEGERILE TRECUTE", 

. spune Manifestul, șiJp aceste cuvin
te găsim o concretizare majoră a le
găturii indisolubile dintre vorbă și 
faptă caracteristică partidului nostru.

Pornind de la ideea esențială că 
premisele viitorului își trag seva din 
solul mănos al certitudinilor pre
zentului. Manifestul cuprinde — îm
preună cu bilanțul bogat al înfăptui
rilor ce au metamorfozat substanțial 
chipul tării — o viziune limpede, lu
cidă. științific întemeiată, asupra re
surselor și posibilităților autentice 
de care dispune poporul nostru, o 
chemare realistă șî, totodată, vibran
tă la noi eforturi pentru materiali
zarea țelului suprem al drumului 
nostru ascendent, construirea socia
lismului și comunismului, înfăptuirea 
unei înalte civilizații materiale șî 
spirituale în România.

Este, în primul rînd, un Ma
nifest al propășirii neîntrerupte 
și viguroase a economiei noas
tre naționale. Demonstrînd prin- 
tr-o mare densitate faptică justețea 
politicii partidului de industrializare 
socialistă — operă măreață a cărei 
realizare a parcurs în ultimii ani o 
etapă nouă, calitativ superioară —. 
precum și eficienta orientării stabili
te de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
pentru dezvoltarea industriei în pas 
cu cerințele revoluției tehnico-științi
fice mondiale, Manifestul subliniază 
că. datorită aplicării neabătute a a- 
cestei politici. România se situează 
astăzi printre statele cu economia cea 
mai dinamică. Tabloul zugrăvit este 
impresionant: volumul producției 
industriale este cu peste 40 la sută 
mai mare decît în 1965 ; în trei ani ai 
cincinalului s-au investit în econo
mie din fondurile centralizate ale 
statului peste 155 miliarde lei. sumă 
care depășește totalitatea fondurilor 
investite în deceniul 1950—60 ; zestrea 
industrială a tării a sporit cu circa 
700 uzine, fabrici, secții noi, dotate 
cu tehnică modernă : întreaga pro
ducție industrială a annlui 1938 se 
obține astăzi în numai 24 de zile.

Sighișoarei
► Orologiul din „Tumul cu
► ceas" bate și azi, ca și acum
► patru sau cinci secole în urmă, 
” neîntreruptul timp al istoriei. 
, „Sighișoara este un oraș ospi- 
, talier, sănătos și harnic, situat
► în vale la poalele unei coline
► șl în parte chiar pe această co-
► lină, presărată cu construcții 

pînă la vîrf unde se pășește
’ o cetate... — scria în 1564 ita- 
, Hanul Gromo, în „Descrierea
► Transilvaniei"... Această cetate 
’ este mai mult grațioasă dedît 
• fortificată”. (Să reținem obser- 
j nația călătorului medieval pen- 
, tru că. de-a lungul veacurilor,

► orașul și-a păstrat această tră-
► satură estetică cu o consecven- 
t tă surprinzâ.țoare). ,
, Ce se petrecea insă dincolo
► de zidurile și crenelurile „cetă-
► ții grațioase" î Orele băteau
► monoton, fără vibrații deosebite, 
’ orașul era o oază de liniște, 
, unde meșteșugarii dispăreau pe 
, nesimțite o dată cu produsul
► care nu mal avea căutare, sau
► își restrîngeau îndeletnicirile în 
' măruntele ateliere, cînd între- 
j prinderi industriale din alte 
j orașe ale tării intrau concuren- 
, țiul pe piața comercială. Era
■ epoca micilor drame burgheze 
’ și. adeseori, a exilului spre alte 
’ orașe, spre 
, tr-un firesc
■ întorceau în
■ pensionari. ..............
■ ani de viață cu amintirea spe- 
' ranțelor tinereții neîmplinite. In 
j fond nu era decît pecetea scle- 
, rozei sociale. Ce comparație mai 
. edificatoare poate fi invocată

decît aceea pe care ne-o oferă 
statistica: între 1930—1941, popu
lația n-a crescut decît cu 1 900 
de locuitori. în „Turnul cu 
ceas" orele băteau lent, aceleași, 
de-a lungul deceniilor, de-a 
lungul secolelor. Cetatea își 
continua viața în același ritm, 
fără modificări prea mari, fără 
salturi, pînă cînd timpul a în
ceput să cunoască o altă con
centrare. pînă cînd orele au 
devenit dense ca însăși istoria 
țării.

în numai 25 de ani, vechea 
cetate a descoperit ritmurile vii 
ale construcției pentru că si 
aici, ca si în toate colțurile 
țării, politica de industrializare 
socialistă s-a dovedit a fi pîr- 
ghia hotărîtoare în dezvoltarea 
vieții sociale si economice a

alte ocupații. Din- 
instinct oamenii se 
orașul lor. bătrîni, 
trăindu-si ultimii

Cornel BOZBICI

(Continuare In pag. a V-a)
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satului? © Cronica
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Scopul muncii economistului este, 
poate mai mult decît al oricărui 
alt specialist, de 
tivității maximum 
și eficiență. Pe 
economistul poate 
cialistul în eficiență' 
prinderii, prin pregătirea sa fiind 
chemat să dea rezolvări optime va
riatelor probleme ce apar în con
dițiile dezvoltării dinamice și com
plexe a comerțului, să contribuie, a- 
lături de alți factori, la crearea con
dițiilor necesare pentru deservirea 
corespunzătoare a cumpărătorilor.

Dată fiind importanța activității 
economiștilor în comerț, definirea cu 
cît mai multă exactitate a rolului, 
locului, competentelor și aportului 
lor în procesul de perfecționare a 
acestui sector este deosebit de strin
gentă. O abordare multilaterală a a- 
cestor probleme presupune răspun
suri precise la cîteva întrebări : „Cum 
este primit și utilizat economistul 
in comerț ?“, „Ce trebuie întreprins 
ca să-și poată desfășura activitatea 
în condiții optime ?“. „Ce posibili
tăți de îmbogățire și reîmprospătare 
a cunoștințelor de specialitate are 7"

Pentru edificare am fost prezent! 
mai mult timp alături de economiști 
din mai multe întreprinderi comer
ciale. le-am urmărit activitatea co
tidiană. Vom apela la un exemplu 
semnificativ din numeroasele ce 
ne-au fost prilejuite de Investiga
țiile făcute.

întreprinderea de hoteluri șl res
taurante „Lido" are în componența 
sa baruri de zi și de noapte, restau-

ft asigura ac- 
de randament 
drept cuvînt, 

fi numit „spe- 
1“ al între-

rante, bufete, laboratoare de produse 
culinare și de cofetărie, ateliere meș
teșugărești. Existența lor vorbește de 
Ia sine despre activitatea deosebit 
de complexă ce se desfășoară în ca
drul acestei unități economice. Cum 
este si firesc. într-o asemenea între-

►
►

►

« .

*

<

rii și, indirect, în deservirea consu
matorilor 7 înainte chiar de a ter
mina de rostit această întrebare, se 
grăbește să ne răspundă. „Nu, nu pot 
considera că m-am realizat pe de
plin din punct de vedere profesio
nal. Din moment ce ani de zile n-am

PSEUDODILEMELE
ECONOMISTULUI

DIN COMERȚ
52!

cifre ferme în olanu
economiei naționale

Combinatul siderurgic din Hune
doara — legat prin mii de fire de 
un mare număr de unități industria
le din domeniul metalurgiei prelu
crătoare și construcțiilor de mașini 
— furnizează economiei naționale 
cantități tot mai mari de metal. în 
anii actualului cincinal, combina
tul s-a afirmat și mai mult 
ca o prezență activă în ansam
blul dezvoltării economice a tă
rii, constituind un simbol al indus
trializării, un etalon al progresului 
siderurgiei noastre. în prezent, aceas
tă mare unitate industrială asigură 
circa 60 la sută din producția de oțel 
a țării. Munca și rezultatele siderur- 
giștilor noștri se îngemănează cu e- 
forturile și realizările întregului po
por. înscriindu-se pe coordonatele 
majore ale înfăptuirii prevederilor 
Congresului al IX-lea și Conferinței 
Naționale a -partidulifî; / .

Ținînd seama că de sporirea pro
ducției de fontă, oțel și laminate de
pinde în mod hotărîtor satisfacerea 
în condiții tot mai bune a cerințe
lor de metal ale diferitelor ramuri 
și, în primul rînd, ale industriei con
strucțiilor de mașini, siderurgiștii hu- 
nedoreni au depășit cu mult sarci
nile cantitative stabilite pentru cei 
trei ani care s-au scurs din actualul 
cincinal. Anul trecut, de pildă, com
binatul a produs cu peste 23 la sută 
mai mult metal decît în 1965. Cu 
deosebire se cuvine relevată și, acti
vitatea din domeniul investițiilor. 
Anii 1966-1968 au constituit o perioa
dă de noi „premiere" industriale si 
modernizări, statul nostru alocînd 
peste 2 miliarde lei pentru lărgirea 
bazei de producție a combinatului. 
Dintre noile obiective și capacități se 
detașează blumingul de 1 300 mm, 
care, datorită eforturilor depuse de 
muncitorii, tehnicienii șî inginerii 
constructori, a intrat anul trecut în 
funcțiune cu trei luni mai devreme. 
Amintim, de asemenea, intrarea în 
producție a furnalului nr. 8 de 1 000 
mc, a noii fabrici de oxigen, a fabri
cii de dolomită, modernizarea lami
norului 
nalelor 
tive.

Toate
nanță atenția pe care partidul și sta
tul nostru o acordă creșterii conti
nue și ridicării nivelului tehnic al 
producției combinatului hunedorean.

întregul nostru colectiv este con
știent că munca de pînă acum nu s-a 
desfășurat
tați, că rezervele 
rea- cantitativă și 
tregii activități din 
fost nici pe departe
încă neajunsuri în ce privește folosi
rea capacităților de producție și a 
forței de muncă. Au loc încă pier
deri însemnate de metal, atît în ta

Ing. Nicolae AGACH! 
director general aî Combinatului 

siderurgic Hunedoara

zele pregătitoare, cit șl în procesul 
de elaborare ; se face o mare risipă 
de materii prime, îndeosebi la cocs 
și minereuri de fier indigene, iar li
vrarea metalului nu a cunoscut în 
toate cazurile o sincronizare cu ce
rințele beneficiarilor consemnate în 
contracte. Iată, așadar, atîtea dome
nii și laturi ale activității noastre 
care sînt susceptibile de îmbunătățiri 
substanțiale.

După cum se știe, sarcina stabilită 
prin..planul de stat..industriei side
rurgice este ca în acest an să asi
gure economiei naționale 5 494 000 to
ne oțel. Din această cantitate aproa
pe 3 milioane tone oțel trebuie pro
dus la Hunedoara. în 1969 — an ho
tărîtor pentru realizarea obiective
lor actualului cincinal și pentru pre
gătirea bazei materiale în vederea 
trecerii la viitorul plan de cinci ani. 
— siderurgiștii hunedoreni urmează 
să realizeze o producție globală In
dustrială cu 28 la sută mai mare 
față de 1965. Dacă mai adăugăm și 
angajamentul siderurgiștilor noștri, 
ca răspuns la chemarea organizației 
de partid a municipiului București, de 
a produce peste prevederile planu
lui din acest an 11 000 tone fontă, 
15 000 tone oțel, 12 000 tone laminate

ți 1 000 tone cocs, vedem că Hune
doara subscrie activ și consistent la 
alimentarea industriei noastre cu me
tal.

înfăptuirea acestor sarcini de mar» 
răspundere impune o perfecționare 
continuă a producției și muncii în 
toate compartimentele. Sîntem con
vinși că marea complexitate a pro
blemelor pe care le ridică metalul 
anului '69 presupune eforturi deose
bite, atît colective cît și individuale, 
că „demarajul" bun, pe care l-am 
făcut încă din primele zile ale anu
lui, trebuie consolidat și dezvoltat. 
Un element important al activității 
pe 1969 este că întregul plan de pro
ducție al combinatului a fost așezat 
pe balanțe materiale mai strînse de
cît în anii trecuți. Acest lucru ridică 
cu acuitate problema unei gospodăriri 
judicioase a materiilor prime care, 
în combinatul hunedorean, dețin- 
ponderea cea mai' mare în prețul da 
cost al metalului.

Este vorba, în primul rfnd. de coc» 
șl de minereul de fier indigen — ca 
materii prime de bază ale economiei 
naționale — și față de care vom fi 
foarte zgtrclți. In anul trecut, da 
pildă, în mod nejustificat am depă
șit consumul de cocs cu 24 000 tone, 
fapt care a constituit obiectul unor 
îndreptățite critici șl observații si 
în cadrul conferinței organizației Ju
dețene de partid. împreună cu mi
nerii din Valea Jiului, am făcut u- 
nele încercări pentru a corela sarci
nile de extracție a cărbunelui coc- 
«iflcabil cu cerințele consumului de
--------------------- ,------------
(Continuare In pag. a, III-a)

Fructuos
de 800 mm. a tuturor fur- 
din secția I si altor obiec-

acestea oglindesc cu preg-

fără lipsuri și greu- 
pentru ridica- 

calitativă a în- 
combinat nu au 
epuizate. Avem

dialog prietenesc
româno-iugoslav

prindere lucrează și economiști. 
V. Antohi este economist I. Lucrează 
de peste 8 ani în cadrul serviciului 
planificării. Zi de zi, lună de lună, 
an de an și-a îndeplinit bine sar
cinile de lucru ce i-au fost date, 
înseamnă că aportul său a fost de
plin, că muncește cu plăcere, că efi
ciența muncii sale se reflectă ne
mijlocit în activitatea întreprinde-

întocmit decît fel de fel de situații, 
cînd zile întregi mi-au fost ocupate 
cu calcularea unor nesfîrșite coloa
ne de cifre, este clar că aportul 
meu în rezolvarea problemelor ma
jore ale întreprinderii e minor". Ci
tim în caietul de sarcini atribuțiile 
stabilite economistului I : ele îl con
sacră definitiv ca „om bun Ia toate". 
Dar mai bine să spicuim cîteva din-

tre ele. „întocmirea documentațiilor 
cu privire la propunerile de plan". 
Formularea este într-adevăr încura
jatoare, dar în realitate operațiunea 
nu decurge cîtuși de puțin științific, 
nu se folosește nici măcar o metodă 
matematică. Se lucrează empiric, 
la fel ca în urmă cu mulțl ani. Iată 
„procedeul" : se înșiră realizările a- 
nului trecut și, la apreciere, se „a- 
justează" planul pentru anul viitor. 
Regula de . bază este — după cît ne 
spune șefa serviciului — de a sta
bili o sarcină de plan cît mai mică 
pentru că „tot o mărește direcția 
generală". Economistul mal are da
toria de a întocmi numeroase situa
ții privind producția proprie, pro
dusele de cofetărie, defalcarea pla
nului pe luni, trimestre și unități 
(tot empiric I) ; pe deasupra econo
mistul de aici întocmește și darea de 
seamă privind activitatea... biblio
tecii.

Oare analize economice ample, din 
care să se desprindă cu claritate fac
torii ce influențează eficiența activi
tății comerciale, deservirea, nu se 
efectuează 7

— Ba da, cum să nu se facă. De 
pildă, analizăm periodic situația pla
nului — ne spune șefa serviciului.

— De fapt, este o pseudoanaliză — 
intervine în discuție și economista 
Claudia Moldoveanu. Toată analiza 
se rezumă la contemplarea faptelor, 
fără a încerca descoperirea în adîn-

Georqe POPESCU

(Continuare în pag. * II-a) '

S-au statornicit ca o practică fruc
tuoasă în relațiile româno-iugo- 
slave, ca o expresie a dorinței unei 
tot mai bune cunoașteri și înțele
geri reciproce, a hotărîrii de a a- 
dînci și dezvolta multilateral prie
tenia și colaborarea dintre cele 
două țări, întîlnirile la nivel înalt 
dintre conducătorii de partid și de 
stat ai României și Iugoslaviei.

Scurta vizită de prietenie în țara 
noastră a tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, re
prezintă un nou moment impor
tant în evoluția continuu ascen
dentă a legăturilor frățești din
tre țările noastre vecine și prie
tene, unite prin idealul comun al 
construcției socialiste, legături 
care-și au temelia durabilă în 
străvechi tradiții de luptă comu
nă pentru independență și libertate, 
în succesele înregistrate în edifi
carea noii orînduiri, în conlucra
rea pe multiple tărîmuri în vede
rea înfăptuirii năzuințelor de 
progres și bunăstare, în eforturile 
pentru promovarea păcii și secu
rității în întreaga lume. Opinia 
publică din țara noastră a salutat 
prezența în România a înalților 
oaspeți iugoslavi, comunicatul co
mun dat publicității la încheierea 
convorbirilor de la Timișoara, al 
căror rezultat exprimă în mod e- 
locvent stadiul actual pozitiv al 
relațiilor dintre cele două popoare.

Rodnicia acestor legături este 
demonstrată de intensificarea, an 
cu an, a colaborării economice și

tehnico-științifice, da sporire* 
schimburilor comerciale și cultu
rale, corespunzător intereselor po
porului român și popoarelor iu
goslave. Este un prilej de satis
facție reciprocă să se constate că 
prevederile acordurilor și conven
țiilor bilaterale sînt transpuse cu 
succes în viață, în spiritul unei 
conlucrări avantajoase pentru am
bele părți, pentru progresul con
strucției socialiste în România șl 
Iugoslavia, pentru cauza generală 
a socialismului. O întruchipare 
convingătoare a acestei colaborări o 
reprezintă construirea în comun a 
vastului sistem hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de Fier. 
Realizarea complexului de amena
jări de pe această porțiune a Du
nării, model al unei conlucrări în
tre țări egale în drepturi, în avan
tajul ambelor părți, va contribui în 
mod substanțial la dezvoltarea lor 
economică, prin satisfacerea nevoi
lor tot mai mari de energie elec
trică determinate de continua ex
tindere a industriei în România și 
Iugoslavia și prin crearea celor 
mai bune condiții de navigație la 
Porțile de Fier.

O extindere continuă poate fî 
constatată și în celelalte domenii 
ale colaborării economice, precum 
și în ceea ce privește schimburile 
de mărfuri dintre România și Iu
goslavia, așa cum au vădit lucră
rile Comisiei mixte româno-iu- 
goslave de colaborare economică. 
Se efectuează importante livrări 
reciproce de mașini, utilaje și in
stalații, de bunuri de consum în
tr-o gamă largă. Iau amploare, da

Romulus CAPLESCU

(Continuare in pag. a Vl-a)



PAGINA 2 SCiNTElA — marți 4 februarie 1969

a întimpinarea alegerilor pentru

Marea Adunare Națională 

și consiliile populare

AGENDĂ ELECTORALA
Ca în toate colțurile țării, în 

județul lăți Manifestul Frontului 
Uniunii Socialiste a fost primit 
de cetățeni cu entuziasm. In cu
prinsul județului numeroase afișe 
ilustrează sugestiv succesele ob
ținute de oamenii muncii din a- 
ceastă parte a țării. Prin reali
zarea de obiective industriale noi, 
prin modernizarea ți dotarea cu u- 
tilaje de mare randament a în
treprinderilor existente, producția 
globală industrială a județului a 
crescut în 1968 cu 49 la sută față 
de 1966, înregistrînd un ritm mediu 
de 14,6 la sută față de 12,6 cît a 
fost pe întreaga țară. întreprinde
rile da aici exportă antibiotice, 
mase plastice, țevi, mobilă, țesături, 
tricotaje și alte produse în 48 de 
țări de pe toate continentele. In 
agricultură, prin folosirea celor 
4 531 tractoare, a peste 38 000 tone 
de îngrășăminte, prin extinderea 
suprafețelor irigate s-au obținut 
cantități sporite de cereale, 
struguri, legume, a crescut nu
mărul animalelor. In ultimii trei ani, 
volumul total al investițiilor se 
ridică la peste 4 miliarde lei.

la casele de cultură din ju- 
Mureș au avut loc, pînă a- 
în cadrul campaniei electo- 
peste 200 de simpozioane, 
rotunde, consfătuiri, jurnale

Viața spirituală a județului este, 
de asemenea, in plin avînt. Invă- 
țămîntul de cultură generală, pro
fesional, tehnic ți de specialitate 
cuprinde peste 142 000 de elevi ți 
peste 23 400 studenți, sumele in
vestite pentru dezvoltarea învăță- 
mîntului, culturii ți artei ridicîn- 
du-se la peste 223 milioane lei. 
In județ tți desfășoară activitatea 
315 unități de asistență medicală, 
numărul paturilor în spitale se 
apropie de 7 000.

★
In cele aproape 400 de cămine 

culturale, în cluburi, sălile publi
ce ți 
dețul 
cum, 
rale, 
mese
vorbite ți alte manifestări ne di
verse teme care interesează ale
gătorii. Au fost ținute, totodată, 
peste 4 000 de conferințe ți expu
neri privind realizările obținute în 
ultimii ani de poporul nostru, sub 
conducerea partidului. în opera de

desăvîrșire a construcției socia
liste. Conferințele au fost ascul
tate cu interes de mii de oameni 
ai muncii români, maghiari și 
germani din județ.

★
In județul Mehedinți au loc în 

aceste zile diferite manifestări pri
lejuite de campania electorală. La 
Vlădaia, după expunerea conferin
ței „Consiliile populare — organe 
locale ale puterii de stat", ți în 
satul Zegujani, după jurnalul vor
bit intitulat „Alegerile în trecut ți 
în prezent", au fost susținute pro
grame artistice. Alegătorii din 
Bîcleș au participat la un simpo
zion în care au fost ținute expu
nerile „Frontul Unității Socialiste 
— expresie a profundului demo
cratism al orînduirii noastre", 
„Realizări ale regimului democrat 
popular în patria noastră" ți 
„Scopul politicii științifice a 
P.C.R. — ridicarea potențialului e- 
conomic al patriei ți a nivelului 
de trai al poporului". La Padina 
a fost organizată seara literară 
„Frumusețile patriei oglindite în 
opera lui Al. Vlahuță".

Platforma politică a tuturor forțelor 
democrației noastre socialiste

(Urmare din pag. I)

Din Manifest se desprinde că Fron
tul Unității Socialiste va acorda si 
în viitor cea mai mare atenție in
dustrializării, dezvoltării forțelor do 
producție, obiectiv central al progra
mului de înflorire multilaterală a 
României socialiste, factor hotărîtor 
al progresului societății noastre, al 
ridicării nivelului de trai al popu
lației, al asigurării independentei ți 
suveranității naționale ; pînă în 
1970 vor mai fi date în funcțiune a- 
proape 1 000 de noi capacități in
dustriale, aflate la un înalt nivel 
tehnic ți repartizate judicios pe în
treg cuprinsul tării. în vederea în
făptuirii mai departe, în ritm susținut, 
a acestei opere esențiale pentru viito
rul țării, clasa muncitoare — care s-a 
afirmat puternic ca fiind cea mal 
înaintată forță a societății românești 
— este chemată să-și dăruiască în 
continuare eforturile, cunoștințele, 
spiritul novator, întreaga energie 
creatoare ridicării României la ni
velul statelor avansate din punct de 
vedere economic.

Documentul adresat poporului de 
Frontul Unității Socialiste ni se în
fățișează și ca un Manifest al dez
voltării intensive și multilaterale a 
agriculturii noastre, al făuririi unei 
vieți tot mai civilizate în satele de 
pe tot întinsul țării. Relevînd ine
puizabila vitalitate a agriculturii co
operatiste, care a determinat pro
funde schimbări înnoitoare în viața 
țărănimii, Manifestul conturează ima
ginea acceleratului proces de mo
dernizare a acestei ramuri străvechi 
a economiei naționale : pe ogoarele 
tării lucrează aproape 100 000 
de tractoare, peste 55 000 de se
mănători mecanice, 50 000 de com
bine pentru cereale și alte 
mașini agricole. Rezultatele Ilus
trează semnificativ rodnicia efortu
rilor conjugate ale statului și ale ță
rănimii cooperatiste : în pofida con
dițiilor climatice nefavorabile din 
ultimul an. producția agricolă globală 
medie a perioadei 19GG—68 a fost cu 
aproape 24 Ia sută mai mare decît 
media producției obținute în cei cinci 
ani anteriori. In anii ce urmează, a- 
cest proces cu vaste repercusiuni a- 
supra ansamblului economiei națio
nale va continua cu tot mai mare in
tensitate. Țărănimii cooperatiste, tu
turor celor ce muncesc în agricultură 
li se adresează chemarea ca, folo
sind tot mai bine pămîntul. toate 
mijloacele de producție agricolă, 
promovînd pe scară largă tehnica 
înaintată, să valorifice marile rezerve 
ale agriculturii noastre, obtinînd re
colte bogate și stabile.

Un Manifest al înfloririi culturii 
românești sub razele fertile ale so
cialismului — lată o altă coordona
tă definitorie a acestui document. 
Trasînd din cifre și date elocvente 
portretul luminos al unei țări în care 
pulsează o intensă viață culturală, 
în care toți fiii patriei dispun de 
posibilități largi de a se instrui po
trivit aptitudinilor și capacităților 
lor. în care știința se afirmă ca o 
forță tot mai activă a dezvoltării 
societății, în care literatura și arta 
îmbogățesc necontenit patrimoniul 
spiritual al națiunii, Manifestul dez
văluie însuflețitoarele orizonturi ale 
anilor ce vin pe acest tărîm de accen
tuată însemnătate pentru însăși di
namica progresului nostru economic 
și social. O adîncă rezonantă stîr- 
nește în conștiințele slujitorilor șco
lii, oamenilor de știință, literatură și 
artă, îndemnul fierbinte adresat de 
către Frontul Unității Socialiste de 
a forma noi generații ferm hotărîte 
să contribuie aetiv la mersul ascen
dent al societății noastre, de a adău
ga noi și prețioase valori tehnico-ști- 
intifice, literare, artistice tezaurului 
culturii noastre naționale, de a mili
ta neobosit pentru ridicarea nivelu
lui de cultură al maselor largi popu
lare.

Sentimentul covîrșitor pe care l-au

încercat cetățenii țării este că docu
mentul Frontului Unității Socialiste 
îi implică direct, nemijlocit, pe toți 
și pe fiecare în parte, văzînd în el 
un Manifest al ridicării continue a 
bunăstării poporului, al grijii mul
tilaterale fafă de om — suprema va
loare a societății socialiste. Decurgînd 
din însăși esența umanistă a orîndui
rii noastre, măsurile înfăptuite de 
partid și de stat în ultimii ani — îm
bunătățirea salarizării unor largi 
categorii de oameni ai mun
cii, majorarea substanțială a pen
siilor existente și introducerea pen
siilor pentru țăranii cooperatori, 
avîntul construcției de locuin
țe, în care, numai în ultimii trei 
ani. s-au mutat peste o jumătate de 
milion de persoane, dublarea numă
rului satelor electrificate, ameliora
rea continuă a aprovizionării popu
lației. lărgirea rețelei de ocrotire a 
sănătății — se înscriu pe coordona
tele fundamentale ale unei poliției 
pentru care nu există tel mai înalt 
decît omul, fericirea lui. Tot ceea ce 
se înfăptuiește azi. tot ce ne propu
nem pentru viitor — subliniază Ma
nifestul — este în întregime închi
nat acestui obiectiv suprem. Din 
multitudinea prevederilor pentru anii 
următori care definesc convingător 
această pre'bcupare esențială a parti
dului. a Frontului Unității Socialis
te. se desprind cîteva profund edifi
catoare : în 1970 se va realiza inte
gral prevederea din Directivele Con
gresului al IX-lea al P.C.R. ca sala
riul real să crească în cincinal cu 
20—25 la sută fată de 1965 : în ur
mătorii doi ani statul va construi cu 
50 la sută mai multe locuințe decît 
era preconizat în cincinal ; în 1970 
cheltuielile socîal-culturaie ale sta
tului se vor ridica la peste R300 lei 
pe o familie. Perspectiva reală a sa
tisfacerii tot mai depline a cerințelor 
materiale și spirituale ale oamenilor 
muncii pe temeiul întăririi putorii 
economice a patriei infuzează fie
cărui rînd, fiecărui cuvînt al Ma
nifestului o mare forță mobiliza
toare !

Sinteză a aspirațiilor celor mai fier
binți ale maselor largi de oameni ai 
muncii din țara noastră. Manifestul 
Frontului Unității Socialiste întru
chipează angajamentul hotărît al ean- 
didaților săi în alegerile pentru Ma
rea Adunare Națională și consiliile 
populare de a milita neabătut pen
tru întărirea continuă a orînduirii 
socialiste, cucerirea cea mai de preț 
a poporului român, de a întări și mai 
mult coeziunea națiunii noastre so
cialiste. Este un adevărat manifest al 
democratismului socialist în acțiune, 
expresie vie a concepției partidului 
nostru că socialismul și democrația 
sînt de nedespărțit, că societatea 
noastră poate și trebuie să asigure 
cele mai largi drepturi șl libertăți 
cetățenilor săi, să creeze condiții tot 
mai bune pentru afirmarea liberă șl 
dezvoltarea deplină a personalității 
fiecărui cetățean al patriei.

Frontul Unității Socialiste a fost 
caracterizat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ca un organism politic larg 
democratic, cu caracter permanent, 
ce înmănunchează „toate forțele po
porului român și ale naționalităților 
conlocuitoare, exponent!! tuturor or
ganizațiilor de masă și obștești, ai 
tuturor claselor și păturilor sociale 
care alcătuiesc structura orînduirii 
noastre noi". Manifestul exprimă 
elocvent această realitate care con
stituie însăși substanța vieții publice 
în România contemporană. Nu există 
categorie socială, nu există pro
fesiune, nu există generație care 
să nu găsească în acest document 
întruchiparea propriilor sale năzuin
țe și planuri de viitor.

Relevînd faptul că în tara noastră 
egalitatea în drepturi a tuturor ce
lor ce muncesc, fără deosebire de 
naționalitate, frăția dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoa
re constituie un fapt pregnant, o 
confirmare a rezolvării marxist-le-

„Județul Prahova in plin avint"
Acesta este titlul unei broșuri cu caracter electoral pusă de 

curînd la dispoziția alegătorilor. In ea se arată între altele, 
că în perioada 1960—1968, în județ au intrat în funcțiune 31 de 
întreprinderi și secții industriale noi, iar capacitatea . de producție 
a numeroase unități existente a fost mult îmbunătățită. Din 1965, 
pînă azi, producția industrială a județului a Sporit CU 35,2 la sută. 
Pentru următorii doi ani sînt prevăzute fonduri de investiții menite 
să sporească producția industrială a județului cu încă 50 la sută față 
de 1965. Totodată, la Ploiești, Cîmpina, Sinaia și alte localități, s-au 
construit în ultimii 3 ani tot atitea locuințe și clădiri social-culturale 
cite s-au ridicat in decursul perioadei 1950—1965.

niniste a problemei naționale, că 
prin constituirea consiliilor oamenilor 
muncii aparținînd naționalităților 
conlocuitoare s-a creat un cadru și 
mai prielnic participării lor la în
făptuirea programului de edificare a 
socialismului, la conducerea treburi
lor statului. Manifestul- arată că. în 
spiritul politicii Partidului Comunist 
Român, candidații F.U.S. vor acționa 
pentru dezvoltarea continuă a frăției 
dintre oamenii muncii români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități, pentru ca, împreună, 
în strînsă unitate, să asigure înflo
rirea patriei socialiste comune, libere 
și independente.

Dînd o înaltă prețuire contribuției 
femeilor din tara noastră la progresul 
patriei, la formarea și educarea ti
nerei generații, Frontul Unității So
cialiste își propune să asigure în 
continuare cu cea mai mare fermi
tate respectarea demnității lor umane 
și cetățenești, ocrotirea mamelor Și a 
copiilor, crearea de condiții optime 
pentru fructificarea capacității lor 
creatăare în toate domeniile vieții 
sociale. Rellefînd dragostea și atenția 
cu care tînăra generație este în
conjurată de Frontul Unității Socia
liste, de întregul popor, Manifestul 
îi cheamă pe tineri să-șl pună între
gul lor entuziasm clocotitor în slujba 
propășirii economice șl spirituale a 
țării, să nu precupețească nici un 
efort pentru însușirea învățăturii 
marxist-leniniste, a științei și culturii 
înaintate, a tehnicii moderne, să se 
dovedească demni continuatori ai ge
nerațiilor actuale în opera de con
struire a socialismului și comunis
mului în România.

Prezentîndu-se în fața alegăto
rilor cu programul de politică exter
nă al Partidului Comunist Român și 
al statului nostru, în care se expri
mă grija neclintită pentru interesele 
patriei, pentru cauza socialismului și 
păcii, Frontul Unității Socialiste se 
angajează să traducă în fapt această 
politică, în centrul căreia se află 
prietenia și colaborarea cu toate ță
rile socialiste, întemeiată pe princi
piile marxism-leninismului și inter
naționalismului, ale respectării su
veranității și independenței, neames
tecului în treburile interne, egalită
ții, avantajului reciproc și întrajuto
rării tovărășești. De sprijinul total 
al Frontului Unității Socialiste se 
bucură politica Partidului Comunist 
Român de întărire a unității mișcă
rii comuniste și muncitorești interna
ționale, pe baza încrederii și stimei 
reciproce, a respectării dreptului fie
cărui partid de a-și stabili de sine 
stătător politica internă și interna
țională. Manifestul subliniază că 
Frontul Unității Socialiste va milita 
pentru întărirea solidarității active 
și a colaborării cu popoarele care 
luptă împotriva colonialismului și 
imperialismului, reafirmă hotărîrea 
poporului nostru de a dezvolta rela
țiile României socialiste cu toate ță
rile, indiferent de orînduirea social- 
politică. întreaga politică externă a 
României socialiste, așa cum se des
prinde din formulările lapidare și 
precise ale Manifestului, este o poli
tică însuflețită de idealurile nobile 
ale păcii și socialismului, închinată 
progresului și viitorului fericit al 
omenirii.

Chintesență a unei perioade isto
rice de maximă efervescență crea
toare din viața națiunii noastre so
cialiste. Manifestul Frontului Uni
tății Socialiste definește cu forța a- 
devărurilor indestructibile temeiurile 
încrederii profunde a poporului nos
tru in superioritatea socialismului, 
în inepuizabilele sale posibilități de 
progres.

Chezașul ascensiunii noastre nestă
vilite spre culmile civilizației socia
liste este PARTIDUL COMUNIST 
ROMÂN, care și-a dovedit pe deplin 
inepuizabilele energii revoluționare, 
marea sa capacitate de a conduce po
porul pe făgașul împlinirilor și bi
ruințelor, cucerindu-și prin fapte ro
lul unanim recunoscut de conducă
tor al întregului popor, de autoritate 
politică supremă, de purtător al ce
lor mai profunde interese și năzuințe 
ale maselor, de făuritor al vieții noi 
pe pămintul României.

Prin impresionantul tablou de rea
lizări pe care îl cuprinde, prin mă
rețul program de activitate pe care-1 
oglindește. Manifestul Frontului Uni
tății Socialiste investește votul de la 
2 martie cu înalta semnificație a ho- 
tărîrii nestrămutate a întregului 
nostru popor de a înfăptui politica 
Partidului Comunist Român, de a 
obține noi și mari izbinzi în înflori
rea patriei socialiste, de a-și ridica 
bunăstarea, sporind astfel contri
buția României la lupta pentru tri
umful socialismului, democrației si 
păcii in lume.

IMPORTANTE 
DESPĂGUBIRI PLĂTITE 

ASIGURAM■
Nu puțini sînt cetățenii care 

s-au convins că asigurările sînt 
sprijin de nădejde la nevoie, 
că prevederea concretizată in
tr-un contract de asigurare 
este întotdeauna necesară.

Cetățenilor care, nu negli
jează să-și protejeze bunu
rile, încheind diferite forme 
de asigurări, despăgubirile a- 
cordațe de Administrația Asi
gurărilor de Stat le dau posibi
litatea să-și refacă bunurile 
deteriorate sau distruse de ac
cidente sau fenomene ale na
turii.

Cea mai bună dovadă în a- 
cest sens o constituie fap
tul că in anul 1968 s-au acor
dat cetățenilor asigurați, care 
au avut pagube la bunurile a- 
sigurate, despăgubiri de peste 
163 de milioane de lei.

Încheierea unei asigurări de 
bunuri la ADAS este un act 
de înțeleaptă prevedere.

In interesul 
cooperatorilor

Prin asigurările de bunuri, 
cooperativele agricole de pro
ducție au posibilitatea ca a- 
tunci cînd se produc eveni
mente neprevăzute, fenomene 
ale naturii (ploaie torențială, 
cutremur, trăznet etc) soldate 
cu pagube materiale, să obțină 
despăgubiri ce le permit conti
nuarea procesului de producție 
și prin aceasta satisfacerea ne
voilor materiale ale membrilor 
cooperatori.

Un singur exemplu este edi
ficator pentru a evidenția a- 
vantajele pe care le oferă în 
astfel de cazuri asigurările coo
perativelor agricole de produc
ție : în anul 1968 Administrația 
Asigurărilor de Stat a acordat 
cooperativelor agricole de pro
ducție, care au avut încheiate 
diferite forme de asigurări de 
bunuri, despăgubiri care depă
șesc cifra de 308 milioane de 
lei, contribuind efectiv la men
ținerea potențialului economic 
al acestora.

Brăila, port prosper al 
bătrînului Danubiu, care a 
sărbătorit recent șase 
veacuri de existență, cu
noaște ritmul tot mai di
namic al unei armonioase 
integrări urbane moderne, 
căpătînd contururi precise 
la înălțimea magistralelor 
socialismului. L-am vizitat 
recent, rețlnînd imaginea 
tonică a străzilor, comuni
cativitatea, optimismul lo
cuitorilor acestui oraș. In 
magazine, în localurile de 
alimentație publică — a- 
fluență continuă. Am tre
cut și noi pragul cu „bun 
venit" al multor localuri 
preferate de brăileni : res
taurantele „Brăila", „Lot
ca", „Dunărea", „Bulevard", 
cafe-barul de pe strada 
Republicii.

A fost desigur o primă 
cunoștință. Dornici de a 
afla mai îndeaproape vi
ziunea lucrătorilor brăileni 
din comerț asupra cerințe
lor unei deserviri moderne, 
interesul pentru asigurarea 
unor condiții de igienă în 
sectorul alimentației pu
blice ne-am extins aria 
investigației. lată-ne, deci, 
însoțindu-1 pe medicul in
spector dr. Florea Tudor, 
șeful secției de igienă a 
Inspectoratului Sanitar de 
stat al județului Brăila. 
Timp de trei zile, am 
poposit în 25 de uni
tăți brăilene de alimen
tație publică, reprezen- 
tînd o cincime din numărul 
total al acestora. Deseori, 
am simțit mîna unor ade- 
vărați gospodari, îndrăgos
tiți de meseria lor, ca 
Gheorghe Oțelea, responsa
bilul restaurantului „Lot
ca", străduințele de buni 
gospodari ale lucrătorilor 
de la restaurantul familial 
din port, bufetele „Po
iana", „Tic-Tac", „Car- 
pați", „Delta", „Jiul" etc. 
•Alteori însă, furați de 
„ritmul" activității comer
ciale, bunii gospodari își ne
glijează obligațiile. Din 25 
de unități inspectate, s-au 
aplicat amenzi unui nu
măr de 13 unități și, în ca
zurile mai grave, chiar so
mații de închidere a loca
lurilor. Procesele verbale 
încheiate au consemnat 
existenta unor abateri fla
grante de la normele de 
igienă prevăzute de legile 
țării. Amenzile aplicate, 
întru totul justificate, con
form instrucțiunilor în vi
goare, au variat între 
150—300 Iei. Spre surprin
derea noastră, nici unul 
dintre cei amendați n-a 
schițat vreun gest de pro
test. Peste tot ni s-a dat 
același răspuns: „Sîntem 
în culpă. Așa este 1“

— Aveți un local spa
țios, modern. Unde este

spiritul dv. gospodăresc 1 
De ce atitea lacune în res
pectarea normelor de igie
nă ? — i-am întrebat pe 
mulțl dintre lucrătorii a- 
cestor localuri. Răspunsul a 
fost invariabil: „Aveți drep
tate 1 Recunoaștem l“...

Unitățile enumerate mai 
sus nu sînt pentru prima 
dată amendate de către or
ganele sanitare județene : 
Braseria nr. 8 a primit nu 
mai puțin de șapte amenzi 
în 1968 ; același număr 
de sancțiuni pentru res
taurantul „Lacto-vegeta-

acestor sancțiuni, mai ales 
a amenzilor aplicate de or
ganele sanitare ? Sumele 
sînt atît de mici îneît sînt 
plătite de vinovați cu cea 
mai mare ușurință. Se în- 
tîmplă cîteodată ca, în caz 
de recidivă, T.A.P.L. să 
desfacă și cîte un contract 
de muncă ; dar ospătarul 
recidivist este aproape ime
diat reangajat la altă uni
tate, aducînd cu sine ve
chile deprinderi.

Cu prilejul investigațiilor 
am verificat și registrul 
unic de control al unități-

ANCHETĂ IN UNITĂȚI DE

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ DIN BRĂILA

ClND IGIENA
SE SPRIJINĂ
DOAR PE AMENZI
rian", în timp ca bufetul 
„Nicorești" a fost amendat 
de șase ori, „Brateș" de pa
tru ori etc. După cum se 
vede, cei certați cu igiena 
sînt aceiași. Inspectoratul 
sanitar de stat Brăila a a- 
plicat pînă aproape de fi
nele anului precedent nu 
mai puțin de 778 amenzi 
numai în capitala județului, 
totalizînd suma de 109 310 
lei. în cîteva cazuri de re
cidivă, s-a dispus închide
rea localurilor. Trustul de 
alimentație publică fiind 
obligat să ia urgente mă
suri de igienizare. Condu
cerea T.A.P.L. s-a con
format de fiecare dată cu 
resemnare, procedînd la 
igienizarea localurilor ne
corespunzătoare, numai că 
această operațiune, efectua
tă de obicei în modul cel 
mai superficial posibil — 
simpla văruire sau vopsire 
a pereților — a atras după 
sine o permanentizare a 
stărilor de fapt incriminate.

Care este, deci, eficienta

lor citate mal sus. Cu
rios : în timp ce noi con
statam o gravă încălcare a 
regulilor de igienă, alte or
gane de control și inspec
ție, ca de pildă. Inspecția 
comercială de stat, nu se
siza nici o abatere. Un 
exemplu : la 6 decembrie 
1968, Tudose Penciu, inspec
tor comercial, nu găsește 
nimic demn de criticat sub 
raportul igienei la bufetul 
„Moldova", în timp ce noi, 
la 18 decembrie, deci la 
numai 12 zile distanță, con
statăm că localul e cu to
tul neospitalier. In plus, 
unitatea mai fusese amen
dată anul trecut în alte 
două rînduri, pentru ace
leași deficiențe. Am cău
tat să descifrăm sensul aces
tei optici: „Noi acordăm 
prioritate respectării reguli
lor generale de comerț!" — a 
sunat răspunsul persoane
lor în cauză (inspectorii 
comerciali Gabriel Bărduț, 
Tudose Penciu, Florian Ni- 
culescu). Așa se explică și

faptul că, în ciuda unei a- 
devărate armate de contro
lori și inspectori (Sanepid, 
Inspecția comercială, vete
rinară, medici de circum
scripție, control obștesc, 
T.A.P.L. etc), multe loca
luri brăilene sînt departe 
de a răspunde exigențelor 
justificate ale consumato
rilor.

Una din primele măsuri 
care ar trebui luate ar fi 
exercitarea riguroasă a au
tocontrolului de către res
ponsabilii acestor unități. 
Dar, din cei 25 de respon
sabili cu care am stat de 
vorbă, doar unul singur știa 
ce-i acela autocontrol, 
avînd chiar șl un caiet de 
însemnări și sancțiuni ; 
ceilalți nici nu auziseră de 
așa ceva.

Directorul T.A.P.L. Brăi
la, Gheorghe Grigore, în 
loc să răspundă criticilor 
aduse, ne invită să vizităm 
diverse unități, unde lu
crurile stau biw. Să con
semnăm faptu, că, excep- 
tînd unele cursuri de cali
ficare la locul de muncă 
pentru ospătarii recent an
gajați, conducerea T.A.P.L. 
nu a întreprins alte măsuri 
capabile să determine o 
sporită responsabilitate față 
de calitatea și condițiile 
deservirii.

Cu atît mai surprinzător 
este faptul că nici deciziile 
consiliului popular jude
țean, date în acest sens, nu 
sînt respectate. Una din
tre ele (nr. 251 din 21 iu
nie 1968) recomandă „in
tensificarea autocontrolu
lui", care, după cum am 
constatat, aproape nu exis
tă. De altfel, de neglijarea 
preocupării pentru buna 
gospodărire a unităților de 
deservire ne-am convins și 
vizitînd alte puncte-cheie 
ale orașului — Halele cen
trale, Oborul de cereale, 
unele cantine din oraș.

„Măsurile — ne spunea 
dr. Octavian Dănilă, 
inspector-șef la I.S.S. Brăila 
— se pot dovedi eficiente 
numai dacă sînt conjugate 
cu eforturile conducătorilor 
de unități, cu atitudinea lor 
fermă, cu strădania între
gului colectiv de sala- 
riați". Subscriem la un ase
menea punct de vedere. In 
același timp însă, am su
gera reanalizarea de' către 
Inspectoratul sanitar cen
tral de stat și alte foruri 
responsabile a sistemului 
actual de sancțiuni, a ba
remului lor în scopul de a 
le asigura eficiența scon
tată, aplicarea cu rigurozi
tate ; iar consiliului popu
lar local un control mai 
exigent asupra modului 
cum se asigură deservirea 
în localurile brăilene.

George CU1BUȘ

ÎN STAȚIUNILE BALNEO-CLIMATERICE

Locuri de odihnă
prețuri

Agențiile și filialele 
O.N.T. au pus în vîn- 
zare bilete pentru o- 
dihnă si tratament. cu 
preț redus pînă la 
sfîrșitul lunii mai. Se 
pot obține bilete pen
tru stațiunile Borsec, 
Bușteni. Predeal. So- 
vata. Tușnad, Basna,

Căciulata. Călimănești, 
Eforie-Nord. 1 Mai, 
Govora, Herculane, 
Ocna Sibiului, Slănic- 
Moldova, Buziaș. Va
tra Dornei. Olănești și 
Sîngeorz-băi.

Se acordă reducere 
de 50 la sută pentru

PREDEAL — peisaj feeric de iarnă

transportul pe C.F.R. 
sau cu mijloacele în
treprinderilor de trans
port auto. Copiilor 
pînă la 7 ani li se a- 
cordă cazarea gratuită 
și reducere de 50 la 
sută a costului me
selor.

și tratament cu 
reduse

Primele apartamente date in folosință, 
din planul pe anul 1969

Tn centrul minier Vulcan s-au 
recepționat primele 30 de aparta
mente din prevederile de plan pe 
acest an. Alte 196 de apartamente 
se află în diferite stadii de lucru. 
De asemenea, în noile microra- 
loane și cartiere de locuințe din 
Valea Jiului, Deva, Călan, Brad, 
Hațeg și Orăștie se află în con
strucție 17 blocuri însumînd 1358

de apartamente. în cursul anului 
vor mai fi construite alte 2 642 de 
apartamente. Astfel, cele 4 000 de 
apartamente care vor fi puse la 
dispoziția oamenilor muncii din o- 
rașele și centrele industriale ale 
județului Hunedoara, în anul 1969, 
vor depăși media din primii trei 
ani ai actualului cincinal

(Agerpres)

Pseudodilemele

din comerț
(Urmare din pag. I)
cime a cauzelor și factorilor care au 
creat o anumită situație. Nici mă
car fundamentarea planului nu se 
face pe baza vreunei metode mate
matice. Totul decurge în modul cel 
mai simplu. Analiza în adevăratul 
înțeles al cuvîntului lipsește cu de
săvîrșire. Acest mod de lucru m-a 
deziluzionat chiar de la venirea în 
întreprindere. Cînd ăm încercat să 
aplic cele învățate la facultate mi 
s-a spus : „lasă-te de asemenea lu
cruri, cine crezi că-ți înțelege ție 
astea 7" Acum mă ocup de multe 
probleme pe care le-ar putea face cu 
ușurință chiar și un nespeciallst.

Intr-adevăr „de ce" 7 Răspunsul 
conducătorilor întreprinderii a fost: 
flecare are atribuții precise și pe 
acestea trebuie să le îndeplinească. 
Dar nimeni nu bagă de seamă că 
oameni cu pregătire superioară Sînt, 
prin natura atribuțiilor lor, în situa
ția de a accepta minimalizarea pro
priilor profesii, de a nu fi folosiți 
la adevărata valoare, corespunzător 
calificării. Și aici, la fel ca și în alte 
întreprinderi vizitate, economistul 
absolvent al unui institut de învă- 
țămînt superior, este ținut în ano
nimat. este folosit Ia orice altceva, 
dar nu Ia munca de analiză și orga
nizare științifică, prestează munci pe 
care le-ar executa cu ușurință un 
funcționar cu pregătire medie și a- 
ceasta în condițiile în care com
plexitatea vieții economice impune 
folosirea cu maximum de eficiență a 
competenței specialiștilor. Firește. în 
activitatea cotidiană se cer soluțio
nate și probleme de felul celor a- 
mintite, dar ele nu pot ocupa un loc 
de întîietate, determinînd îndepărta
rea specialistului de la exercitarea 
atribuțiilor majore ale profesiei sale.

— O asemenea situație este în fla
grantă contradicție cu rolul șl răs
punderea crescîndă a economistului 
în actuala etapă de dezvoltare — 
ne spune tovarășul lector univ. dr. 
Gh. Preda, prodecanul facultății de 
Comerț din București. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Am ajuns astăzi la un asemenea 
stadiu de dezvoltare îneît mersul 
nostru înainte este condiționat de ri
dicarea calității întregii activități e- 
conomice". Absolvenții Academiei de 
Studii Economice au pregătirea ne
cesară realizării acestui deziderat 
major. In cursurile predate studenți- 
țor se acordă o mare importantă pro
blemelor actuale, pe care le ridică 
practica comercială, cît și proble
melor cu caracter teoretic a căror 
însușire acordă viitorilor economiști 
suplețea, elasticitatea în gîndire, con
diții esențiale pentru a fi buni orga
nizatori, coordonatori, planificatori. 
De aceea cred că trebuie discutată 
însăși optica, viziunea unor condu
cători de unități asupra locului eco
nomistului în procesul complex al 
organizării vieții comerciale. Și. în 
același timp, determinate măsurile 
organizatorico-administrative, necesa
re trecerii de la sublinierea teoretică

a rolului crescînd al economistului la 
concretizarea în practică a exercită
rii responsabile și competente a aces
tei profesii.

Am consultat numeroși specialiști 
tn dorința de a le cunoaște cît mai 
exact opiniile, de a prospecta direc
țiile în care urmează să fie orien
tate eforturile, cauzele care amină 
îndeplinirea unui deziderat teoretic 
unanim recunoscut. In primul rînd, 
am reținut remarca repetată adesea 
în unele locuri că economiștii cu 
studii superioare ajung în subordi- 
nea unor oameni care au cel mult stu
dii medii. Acest paradox naște mai 
multe situații. Asemenea condu
cători nu știu ce să ceară ab
solvenților și atunci îi încarcă 
cu un imens volum de sar
cini, între care cele nespecifice au 
o pondere covirșitoare (situația este 
favorizată și de faptul că nu există 
instrucțiuni actualizate care să fixe
ze măcar în general rolul și atribu
țiile economistului).

în al doilea rînd. economistul — 
constatînd că în activitatea în uni
tățile din comerț nu are adesea con
diții pentru a-și valorifica cunoștin
țele și spiritul de inițiativă, pen
tru a-și aduce contribuția pe po
triva pregătirii, competenței sale, 
caută un alt loc de muncă, în alt 
domeniu, ceea ce face ca în comerț 
fluctuația cadrelor cu studii supe
rioare să înregistreze un coeficient 
ridicat.

In al treilea rînd, pericolul de ru
tină. de stagnare și chiar involuție 
profesională, de transformare a unor 
economiști din organizatori și îndru
mători în simpli executant!, în 
funcționari birocratizați, este gene
rat și de absența posibilităților de 
îmbogățire și reîmprospătare a 
cunoștințelor. Nici unul din nume
roșii economiști cu care am discutat 
nu-și amintește să fi fost solicitat 
să ia parte la schimburi de expe
riență, conferințe, de existența u- 
nor cursuri de perfecționare care 
să permită contactul cu noutățile de 
ultimă oră. Pentru această categorie 
de specialiști nu s-au organizat pînă 
în prezent nici cursuri postuniver
sitare.

Prin natura sa munca econo
mistului este o activitate de analiză 
științifică obiectivă, de elaborare a 
unor soluții eficiente, de organizare 
și planificare fundamentată. Or. ig
norarea acestor atribute esențiale 
ale muncii economistului se va răs- 
frînge direct asupra eficientei activi
tății comerciale și implicit asupra 
deservirii consumatorilor. Neîndoios, 
economistul — capabil prin pregătire 
să sesizeze legătura de cauzalitate 
dintre diferite procese economi
ce prezente și de perspectivă, 
să-și aducă aportul, alături de cei
lalți factori la perfecționarea acti
vității comerciale — trebuie să-șl 
constituie personalitatea profesională 
prin exercitarea unor atribuții pe po
triva cunoștințelor sale, a progresu
lui dinamic care are loc în toate 
compartimentele vieții economice.
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un acord mult așteptat Puternic stimulent pentru ridicarea
pe șantierele prahovene productivității muncii,

Volumul de investiții industriale 
prevăzut în planul pe acest an pen
tru județul Prahova depășește 2,5 
miliarde lei. Obiective de mare im
portanță pentru economia țării, dis
puse la Brazi, în Ploiești, la Cîmpina 
și în alte centre, au termene de 
punere în funcțiune chiar în cursul 
anului 1969. Este vorba, deci, de un 
program de construcții și montaje de 
mare amploare și realizarea lui im
pune o execuție susținută, ritmică a 
lucrărilor pe șantierele mari și mici 
ale județului. De la începutul anului 
a trecut o lună de zile. Care este 
evoluția realizării lucrărilor de in
vestiții ? S-a demarat bine în acest 
an, ce neajunsuri se observă șl cum 
pot fi ele înlăturate 7 Iată probleme 
în jurul cărora am avut o discuție 
cu tov. Nicolae Rusnac, directorul 
Sucursalei județene Prahova a 
Băncii de Investiții.

Interlocutorul se afla în posesia 
a numeroase fapte și date proaspăt 
culese de pe șantiere de către apa
ratul operativ al băncii.

— Tocmai lucram la sistematiza
rea acestui bogat material faptic —• 
ne-a spus directorul. Cîteva conclu
zii pot fi însă trase încă de pe acum. 
Dar mai înainte aș vrea să relev 
că beneficiarii și constructorii au de 
pus SXfuncțiune în acest an 35 de 
capacități și obiective industriale, de 
aproape două ori mai mult decît 
anul trecut. Deci sarcinile sînt mai 
complexe, obligațiile mai mari. Și, 
după părerea mea, realizarea volu
mului sporit de investiții și a pla
nului de punere în funcțiune pe 
acest an depinde, în mare măsură, 
de titularii și beneficiarii de investi
ții, pentru că ei sînt aceia care pun 
la dispoziția constructorilor proiectele 
și documentația necesară, ei trebuie 
să asigure deschiderea promptă a fi
nanțării lucrărilor.

— După cum văd, propuneți o dis
cuție mai ales în jurul răspunderii 
și rolului titularilor și beneficiarilor 
de investiții în asigurarea bunului 
mers al lucrărilor pe șantiere ?

— Intr-adevăr ! Și nu întâmplător, 
pentru că unii dintre ei provoacă 
la ora actuală tensiune pe șantiere, 
așteptări prelungite. Dar să revenim 
mai concret la subiect. Dacă privim 
ansamblul investițiilor din județul Prahova, ’--™~-■ -
bine: circa 88 .... ___ __ __
sînt acoperite — cum zicem noi — 
cu documentație.

— O .atare situație ar putea fi con
siderata mulțumitoare ?

— Ar putea, dar... uitați, la o ana
liză mai atentă vedem că la lucră
rile noi — scoatem din calcul pe cele 
din anii trecuți care se execută în 
continuare — gradul de asigurare cu 
documentație a constructorilor sca
de deodată la 64 la sută. în pri
ma lună din acest an cele mal 
mari greutăți au avut de întîmpinat 
constructorii de pe șantierele indus
triei alimentare. Procentul de reali
zare a unor lucrări est(e cu totul 
nesatisfăcător. Direcția generală de 
investiții din Ministerul Industriei 
Alimentare este recidivistă, ca să 
zicem așa, de mai mulți ani. Să 
luăm, de pildă, lucrarea : „Dezvolta
rea, reutilarea și modernizarea fa
bricii de conserve Vălenii de Munte", 
Anul trecut, mai mult din cauza be
neficiarului, care nu a asigurat uti
lajele și documentația necesară, lu
crările au trenat și data de intrare 
în funcțiune, 30 iunie, nu a fost res
pectată. S-a intrat în 1969 cu această 
investiție restantă. Dar nici acum nu 
sînt asigurate de către beneficiar 
condițiile de accelerare a dării în 
funcțiune a acestei lucrări.

— Știm că s-au făcut analize, că 
s-au deplasat pe teren cadre res
ponsabile din minister, că s-au în
cheiat minute...

— Așa este, dar după cum vedeți 
numai cu analize și hîrtii lucrările nu 
înaintează.

— Tot în acest sector, lucrările nu 
s-au desfășurat în ritmul cuvenit nici 
la fabrica de produse lactate din 
Ploiești și nici la depozitul frigori
fic. Este de vină cumva constructo
rul ?

— Nu. Principalul vinovat este tot 
beneficiarul. Pe mine mă miră un 
lucru : de ce toate criticile din anii 
trecuți nu au avut un prea mare 
ecou 7 Ce se întîmplă oare la forul 
tutelar al acestor beneficiari 7

Greutăți provoacă și unele direcții 
și organe de resort ale Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini. 
Astfel, la Uzina de utilaj chimic 
Ploiești, în lista de titluri pe anul 
1969 stă înscrisă o lucrare de dez
voltare a unității în valoare de a- 
proape 12 milioane lei. Dar docu
mentația în faza de S.T.E. este con
tractată cu I.P.C.M. pentru 31 mar
tie 1969. în cel mai bun caz, dacă 
proiectantul își va respecta obliga
țiile constructorul va începe lucra
rea în trimestrul II. Practic, pentru 
el anul are numai trei trimestre și 
darea în funcțiune a obiectivelor, 
conform graficelor, este periclitată 
încă „din fașă". O situație identică 
se observă și la uzina „1 Mai", la o 
mare investiție de dezvoltare. Dar, 
cea mai edificatoare în ce privește 
insuficienta pregătire a investițiilor 
de către ministerul amintit este si
tuația de la „Feroemail“-Ploiești. Este 
nominalizată prin plan lucrarea de 
dezvoltare a întreprinderii, dar nici 
indicatorii tehnico-economici nu sînt 
aprobați, deși necesitatea acestei in
vestiții a fost deosebit de evidentă 
încă din anul 1967.

— Aveți cumva date mai concrete 
asupra acestei unități ? întreb pentru 
că la „Feroemail" în 1967 și în 1968 
s-au ivit o serie de probleme în 
legătură cu realizarea planului.

— Necesitatea investiției a fost 
determinată, pe de o parte, de creș
terea planului de producție de la 
an la an, iar pe de altă parte, de 
nevoia îmbunătățirii condițiilor de 
muncă. în loc să se studieze de 
Ia bun început. în mod aprofun
dat. problema dezvoltării uzinei, 
s-au executat la întîmplare în anii 
anteriori investiții pentru unele lu
crări de imediată necesitate în ve
derea realizării planului. Aceste lu

vedem că lucrurile stau cpnducprfile șantierelpr38 la^ută dinrMntiere "XVgt fontul de lucrul

crări nu corespund Insă cerinței a- 
sigurării unui nivel tehnic superior 
al producției și creșterii productivi
tății muncii. în aceste condiții s-a 
realizat în 1968 hala de turnătorie. 
Ea s-a dat în funcțiune fără a se 
definitiva tehnologia pentru turna
rea centrifugală a tuburilor, astfel 
că în anul 1969 se va lucra și în 
noua hală în aceleași condiții rudi
mentare ca și în secția veche.

Aș vrea să aduc în discuție și si
tuația care s-a creat în legătură cu 
lucrarea privind instalarea cazanelor 
de apă fierbinte pentru alimentarea 
cu energie termică a serelor legu
micole din Brazi și Tătărani. Lucra
rea este inclusă în planul Ministeru
lui Energiei Electrice, cu termene da 
punere în funcțiune succesivă înce
pînd chiar cu acest trimestru. Nici 
că se poate mai mare urgență I Și 
totuși, la ora actuală documentația 
nu este asigurată aproape deloc. Se
rele respective nu vor intra în pro
ducție cum s-a prevăzut și se va 
pierde o recoltă sau două de roșii.

— Care este situația în ce privește 
asigurarea șantierelor cu documen
tație de execuție ?

— La un număr de 9 organizații 
de construcții — I.S.C.M. Brazi, 
grupul 103 București, T.L.C. Ploiești 
și altele — care au un volum de 
lucrări în jur de 1 miliard lei (tri
mestrul I aproape 200 milioane lei), 
planul anual al lucrărilor de con- 
strucții-montaje este asigurat cu 
documentație de execuție doar în 
proporție de 46 la sută. Dacă vor
bim de acest trimestru, situația 
la grupul 103, bunăoară, este mai 
precară. Așa, de pildă, pentru lucră
rile mari, ca serele din Tătărani, 
complexul avicol Movila Vulpii și 
altele, Consiliul Superior al Agricul
turii nu a asigurat aproape nimic 
din documentație și, firește, realiză
rile constructorilor sînt extrem de 
reduse. Trustul local de construcții 
Ploiești lucrează în prezent doar cu 
17 la sută din documentația necesară 
pentru acest trimestru.

— Știm din experiența anilor pre- 
_ cedenți că, uneori, lucrările înain
tează încet în sezonul rece, nu pen
tru că lipsesc documentația sau uti
lajele tehnologice, ci din cauză că 

nu-.au asigu- 
„ „ .T- , - - lucru^etâsfrr. Cum

se prezintă acum lucrurile'în jude
țul Prahova ?

— Sînt și asemenea cazuri, însă 
mai puține ca în alți ani. Totuși, 
merită să aducem în discuție cîteva 
situații mai precare. T.L.C. Ploiești, 
bunăoară, are o lucrare importantă 
la Centrul de vinificare Valea Călu
gărească, cu termen de predare la 
sfîrșitul lunii august 1969. Pînă la

într-una din lecțiile modern utilate ale întreprinderii textile Galați
Foto: S. Cristian

0 vastă acțiune
de fertilizare a

terenurilor
In săptămîna trecută, unitățile 

agricole socialiste au intensifi
cat transportul și administrarea 
îngrășămintelor pe ogoare. în 
total au fost folosite pînă în 
prezent aproape 150 000 tone în
grășăminte chimice și peste 2 
milioane tone îngrășăminte na
turale.

Dispunând de mai multe mij
loace de transport și de îm- 
prășticre a îngrășămintelor pe 
ogoare. întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele agricole 
de producție pot, începînd din 
luna aceasta, să transporte ma
siv îngrășăminte și să le ad
ministreze în termenele stabi
lite de specialiști. în acest an 
ele vor folosi 658 000 tone îngră
șăminte chimice, substanță acti
vă, cu peste 100 000 tone mai 
mult decît au primit în anul 
trecut. Creste îndeosebi ponde
rea îngrășămintelor fosfatice, 
ceea ce va asigura sporuri în
semnate de recolte.

(Agerpres)

25 ianuarie, constructorul nu adusese 
pe șantier nici un om. Tot acest 
trust, dar nu numai el, nu și-a în
ceput activitatea pe un număr de 
10 șantiere. Ne întrebăm : cum va 
putea face față în lunile următoare 
lucrărilor, cînd termenele de dare în 
folosință nu sînt prea îndepărtate 7 
Socotesc că, neîntîrziat, Consiliul 
popular județean Prahova ar trebui 
să examineze această situație, dar 
mai ales să ia măsuri eficiente 
care să determine un ritm normal 
de lucru pe șantierele trustului lo
cal.

In finalul acestei discuții, simțim 
nevoia să insistăm din nou asupra 
necesității coordonării riguroase a 
eforturilor tuturor factorilor care au 
răspunderi pentru realizarea inves
tițiilor. Această coordonare între 
proiectant — beneficiar — construc
tor — furnizor de utilaje este cerută 
de specificul lucrărilor de construc- 
ții-montaj, a căror desfășurare are 
loc într-o succesiune tehnologică pe 
faze ce se condiționează reciproc, 
precum și de necesitatea de a se 
asigura o folosire cît mai rațională 
a resurselor materiale și financiare 
șl a capacității de execuție a șan
tierelor. Practic, această colaborare 
se organizează pe baza graficului 
coordonator din studiul tehnico- 
economic. Ținînd seama că între 
data elaborării documentațiilor teh- 
nico-economice și cea efectivă de 
începere a execuției intervin dife
rite modificări, apare necesar ca 
aceste grafice să fie adaptate la 
condițiile reale, să se asigure res
pectarea strictă a termenelor de pu
nere în funcțiune planificate. Insist 
asupra acestei chestiuni, întrucît 
nerespectarea graficului coordonator 
și neactualizarea lui duc, după cum 
s-a văzut, la necorelarea termenelor 
contractuale cu termenele prevăzute 
în plan și are drept consecință ne- 
realizarea integrală a planului de 
investiții și de punere în funcțiune 
a obiectivelor și capacităților de 
producție.

După cum s-a desprins din discu
ție, amploarea investițiilor anului 
1969 din județul Prahova și impor
tanta lor pentru îndeplinirea sarci
nilor planului cincinal ridică în fața 
factorilor care-concură, la realizarea, 
noilor capacități și obiective obliga
ții și răspunderi de maximă însem
nătate și trebuie făcut totul pentru 
a se crea șantierelor condiții de a 
desfășura o activitate susținută, rit
mică din primele luni ale anului, 
astfel încît termenele de dare în 
funcțiune să fie riguros respectate.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii*

(Urmare din pag. I)

De

cocs necesar producerii fontei. Dar 
numai cu constatarea situației de 
fapt șl cu măsuri organizatorice — 
în unele cazuri și acestea insufici
ent de bine fundamentate — 
nu putem rezolva problema de 
fond a consumului de cocs. ~ 
aceea, în atenția noastră stă gă
sirea unor soluții tehnice adec
vate care să ducă la îmbunătă
țirea în mod substanțial a ca
lității cocsului indigen. Un prim pas 
constă în sporirea ponderii cărbu
nelui din Valea Jiului în consumul 
total de cocs. De asemenea, acțio- 
nînd în spiritul intereselor majore 
ale economiei naționale, siderurgiștii 
hunedoreni au și trecut la o reexa
minare critică a normelor de con
sum. prin alcătuirea unor rețete mai 
echilibrate. De altfel, unul din o- 
biectivele importante ale angajamen
tului nostru pe acest an este ca întrea
ga cantitate de fontă pe care o vom 
da peste plan să se realizeze numai 
cu cocs economisit.

Sîntem hotărîți ca, în același mod, 
să acționăm și pe linia folosirii mi
nereului de fier indigen. Considerăm 
că printr-o conlucrare mai operativă 
între noi și minerii din munții Po
iana Ruscă, de la Căpuș și din alte 
părți ale țării, printr-o confruntare 
mai rodnică de idei și soluții teh
nice, trebuie să tragem concluzii po
zitive, care să ducă la îmbunătățirea 
calității minereului de fier indigen.

în acest an, mai mult ca oricînd, 
eforturile noastre în vederea acope-

a calității și eficienței producției
Continuăm relatările din întreprin

derile industriei ușoare și alimen
tare, în legătură cu generalizarea 'ex
perimentării noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor.

Sala de festivități a Fabricii de 
confecții Craiova, devenise neîncă
pătoare pentru numărul mare de 
muncitori, tehnicieni, ingineri, econo
miști și funcționari care au luat 
parte la adunarea în care s-au dez
bătut problemele legate de recenta 
hotărîre a Consiliului de Miniștri.

Ing. Constantin Popescu, directo
rul fabricii. în informarea prezentată 
a arătat că prin aplicarea acestei 
hotărîri se asigură o interdependentă 
mai strînsă între realizările obținute 
în muncă și veniturile salariatilor. 
potrivit aportului fiecăruia la bunul 
mers al activității întreprinderii. 
Referindu-se la pregătirile între- 

Telegrame adresate Comitetului Central
el Partidului Comunist Român,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Recentele hotărîri ale Consiliului de Miniștri privind 
generalizarea experimentării noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor în industria alimentară și ușoară 
au suscitat un viu interes și o profundă satisfacție în 
rîndul colectivelor de întreprinderi. Dezbătînd prevede
rile lor, muncitorii, inginerii, economiștii, tehnicienii și 
funcționarii unităților respective, în adunări generale 
ale salariaților sau în întruniri, au trimis telegrame de 
mulțumire și de adîncă recunoștință C.C, al P.C.R., 
■tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, înw care-și ex
primă încă o dată atașamentul deplin față de politica 
partidului și statului nostru, hotărîrea de a munci nea
bătut pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin din planul de stat.

„Profund convinși că politica partidului și statului 
nostru este închinată nobilului scop de a asigura patriei 
și poporului un viitor luminos, o ascensiune rapidă pe 
treptele înalte ale civilizației și progresului — se spune 
în telegrama trimisă de colectivul ÎNTREPRINDERII 
„ZAREA" DIN BUCUREȘTI—asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu ne vom precupeți forțele pentru a aduce 
o contribuție cît mai mare la propășirea scumpei noastre 
țări. Ne angajăm să realizăm în condiții optime prevede
rile planului pe acest an și să realizăm suplimentar 
produse pentru export și pentru consumul intern în 
valoare de 2 800 000 lei. Prin aplicarea măsurilor tehnico- 
organizatorice stabilite, vom reduce și mai accentuat 
prețul de cost, obținând economii peste plan de 2 mili
oane lei".

Subliniindu-se că noile măsuri reflectă încă o dată grija 
partidului și statului nostru pentru îmbunătățirea siste
matică a nivelului de trai al întregului popor, în tele
grama adoptată de salariații ÎNTREPRINDERII „INDUS
TRIA CĂRNII“-MARAMUREȘ se arată că veniturile 
colectivului acestei unități a industriei alimentare vor 
crește cu 480 000 de lei pe an. Ca răspuns la noile preve
deri de creștere a salariilor, colectivul întreprinderii se 
angajează să dezvolte acțiunea de organizare superioară a 
producției și a muncii, de folosire judicioasă a capacită
ților mijloacelor tehnice și a timpului de lucru, să gos
podărească mai bine materiile prime și materialele, 
realizînd însemnate sporuri de producție.

In telegrama trimisă de muncitorii, tehnicienii, ingine
rii, economiștii și funcționarii ÎNTREPRINDERII „IN
DUSTRIA CĂRNII“-MEHEDINȚI se arată că aplicarea 
noului sistem de salarizare și majorarea salariilor repre
zintă un puternic imbold în muncă și oferă garanția că 
planul de export va fi depășit cu 1,3 milioane lei. obți- 
nîndu-se economii suplimentare în valoare de 1280 000 
lei și beneficii peste plan de 500 000 lei.

„Expresie a grijii permanente a partidului și statului 
nostru pentru creșterea sistematică a bunăstării mate
riale a oamenilor muncii — se arată în telegrama adop
tată de colectivul COMBINATULUI DE MORĂRIT ȘI 
PANIFICAȚIE DIN IAȘI — noua hotărîre mobilizează și 
însuflețește și mai mult colectivul nostru în activitatea 
sa de îndeplinire șl depășire a sarcinilor ce îi revin prin 
planul de stat. Ne angajăm față de C.C. al P.C.R. șl față 
de dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că prin măsurile ce le vom aplica vom reduce și mai Socialistă România*

rirli necesarului de metal vor fi în
soțite de o preocupare și mai evi
dentă pentru reducerea pierderilor 
în procesele tehnologice și a consu
murilor neraționale. Față de 1965, în 
anul trecut consumul de metal în 
combinat a scăzut cu 4,18 kg pe tona 
de produs, ceea ce dovedește că în 
acest domeniu există mari rezerve și 
posibilități nevalorificate încă. Per
severând pe calea eliminării pierde
rilor, reducerii rebuturilor etc, este 
pe deplin posibil ca în acest an să 

OȚELUL HUNEDOREAN
se economisească aproximativ 10 000 
tone metal. Pentru aceasta, practic, 
vom face din gospodărirea cît mai ju
dicioasă a metalului o acțiune de 
masă, trecînd la aplicarea în practi
că a unor soluții tehnice de mare 
randament. Este vorba de utilizarea 
presiunii ridicate la furnalele 5-6, 
purificarea de pulberea de fier a ga
zelor la aglomeratorul II și OSM II ; 
totodată, se va extinde tehnologia de 
turnare cu ajutorul prafurilor ter- 
moizolante și al plăcilor termogene. 
De asemenea, se va urmări sistema
tic respectarea riguroasă a prescrip- 

prinse în cadrul fabricii pentru 
introducerea noului sistem de salari
zare și majorarea salariilor, vorbi
torul a arătat că au fost efectuate 
lucrări preliminare care să respecte 
riguros principiile hotărîrii. să asi
gure obținerea unor efecte economi
ce superioare — ca răspuns la creș
terea fondului total de salarii al în
treprinderii cu 4 124 000 lei, pînă la 
finele anului 1969.

Au luat 
număr de 
care și-au 
munci cu . 
a da numai produse de bună calitate. 
..Vom căuta să depunem toate stră
daniile pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce ne revin în acest an — a sous 
tînăra muncitoare Floarea Tiță, de 
Ia sectorul nr. 5. Tineri si vîrstnici, 
umăr la umăr vom face tot ce de-

apoi cuvîntul un mare 
muncitori și alți salariatl 
exprimat hotărîrea de a 

productivitate sporită, de

țlilor tehnologice privind temperatu
rile de elaborare și turnare a ote
lului. La laminoare, un accent mai 
mare se va pune pe respectarea teh
nologiei de încălzire a lingourilor și 
semifabricatelor pe fluxul de lami
nare ca una din principalele căi 
pentru eliminarea incluziunilor și, 
deci, a pierderilor de metal la bene
ficiari. Tot aici se va persevera pen
tru extinderea acțiunii de șutare e- 
conomică și a tehnologiei de lami

nare în toleranțe negative și res- 
trînse.

înțelegem întru totul cerința în
dreptățită a colectivelor din între
prinderile prelucrătoare de a le li
vra la termen sortimentele de lami
nate în cantitățile, calitățile și di
mensiunile prescrise în documenta
ție. Ținem să asigurăm încă odată 
pe toți beneficiarii noștri că side
rurgiștii hunedoreni își vor îndeplini 
cum se cuvine sarcinile contractuale. 
Atenția principală va fi îndreptată 
spre respectarea cu strictețe a pla
nului sortimental în oțelării și lami

pinde de noi ca marca fabricii să 
fie mai mult apreciată si solicitată, 
atît pe piața internă cît și la export".

Vasile Vilău. tehnolog în cadrul 
sectorului IV. a apreciat că genera
lizarea experimentării noului sistem 
de salarizare și a majorării salarii
lor constituie un puternic stimulent 
pentru întregul colectiv. Important 
este să se îmbunătățească neconte
nit nivelul de calificare, al produc
tivității muncii. în condițiile econo
misirii materiilor prime si materia
lelor. ale unei producții de bună ca
litate. După ce a adus mulțumiri 
partidului și guvernului pentru grija 
ce o poartă oamenilor muncii, ing. 
Maria Fălticeanu, șefa sectorului 
croit, a arătat In cuvîntul său că a- 
ceastă hotărîre este o nouă expresie 
a politicii consecvente de ridicare 

accentuat cheltuielile de producție, realîzlnd în plus In 
noul an economii la prețul de cost și un beneficiu peste 
plan in valoare de 200 000 lei“.

Hotărîrea de a răspunde prin fapte politicii neabă
tute a partidului șl statului nostru de ridicare a nive
lului de trai al oamenilor muncii se desprinde și din 
telegramele trimise de colectivele unor întreprinderi 
ale industriei ușoare. Colectivul de muncitori, tehni
cieni, ingineri economiști și funcționari de la ȚESĂ- 
TORIA DE, MĂTASE „VICTORIA" DIN IAȘI este pro
fund satisfăcut că'pășește pe drumul consacrării econo
mice în condițiile stimulării deosebite a muncii de înaltă 
productivitate, a legării mal strînse a salariilor de con
tribuția adusă de fiecare salariat la bunul mers al acestei 
întreprinderi recent intrată în funcțiune. „Colectivul nos
tru se angajează să dea peste plan, în cinstea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării patriei și a celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R., 200 000 mp țesături mătase din 
fire sintetice în valoare de 2,5 milioane lei, să realizeze 
într-un termen cît mai scurt parametrii proiectați, îm
bunătățind continuu calitatea producției".

în telegrama trimisă de colectivul FABRICII DE CON
FECȚII DIN CURTEA DE ARGEȘ se arată, între altele: 
„înaltele aprecieri asupra hărniciei lucrătorilor din în
treprinderile Ministerului Industriei Ușoare făcute de 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, au însu
flețit pe toți salariații noștri, i-au mobilizat în acțiu
nea de îndeplinire a planului. La sfîrșitul anului trecut 
s-a realizat un spor de producție în valoare de peste 
9 milioane lei. Recentele prevederi ale hotărîrii de 
partid și de stat ne obligă să pășim în continuare pe 
drumul îndeplinirii în condiții și mai bune a sarcini
lor sporite ale planului de stat pe anul 1969, an hotă- 
rîtor pentru înfăptuirea cincinalului".

„Aplicarea noului sistem de salarizare și majorarea 
salariilor — se arată în telegrama trimisă de colecti
vul UZINELOR TEXTILE „MOLDOVA" DIN BOTO
ȘANI— atestă încă o dată consecvența cu care conduce
rea partidului și statului nostru dă viață prevederilor 
Congresului al IX-lea al partidului privind creșterea sis
tematică a nivelului de trai al oamenilor muncii și se în
scrie pe linia promovării în societatea noastră a princi
piilor echității sociale, ale retribuției după cantitatea, ca
litatea și răspunderea în muncă". Colectivul acestei în
treprinderi se angajează să depășească planul produc
ției globale cu 2 milioane lei, și să obțină un beneficiu 
suplimentar de peste 200 000 lei, contribuind din plin 
la satisfacerea în mai mare măsură a cerințelor popu
lației cu bunuri de larg consum.

Exprimîndu-și convingerea că noile măsuri vor con
tribui la îmbunătățirea condițiilor de viață materială 
și spirituală ale salariatilor din întreprindere, colec
tivul FABRICII DE PIELĂRIE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE 
„PARTIZANUL"-BACĂU se angajează în fața conducerii 
de partid și de stat ca în anul care a început să depună 
toate eforturile pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan. „Vom depăși cu 3 500 000 lei volumul producției 
globale, dînd 150 000 lei beneficii peste plan — se arată 
în telegrama trimisă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — convinși fiind că prin aceasta vom con
tribui la desăvârșirea socialismului în scumpa noastră 
patrie. Republica

noare, care să asigure nu numai o 
realizare globală a contractelor, dar 
și o satisfacere cît mai deplină a ce
rințelor beneficiarilor pe categorii 
de laminate la lungimi fixe și mul
tiple. în această privință nu vom 
admite nici o abatere de la pres
cripțiile fiecărui contract, militînd 
pentru o livrare ritmică a producției, 
prin respectarea întocmai a sarcini
lor intermediare. Mijloacele moderne 
de programare, realizare și desfacere 

a producției vor fi puse în mod se
rios în acțiune. Astfel, o mare parte 
din capacitatea unuia din cele două 
calculatoare electronice va fi utili
zată numai pentru operațiunile pe 
care le solicită desfacerea ritmică a 
metalului.

La plenara C.C. al P.C.R. din de
cembrie anul trecut, conducerea par
tidului ne-a atras atenția că va tre
bui să depunem eforturi susținute 
pentru a asigura o omogenitate și o 
constantă a caracteristicilor fizico- 
mecanice ale otelurilor, pentru a 
«pori numărul mărcilor de oțel și al 

sistematică a nivelului de trai al po
porului. Au mai luat cuvîntul Du
mitru Niculescu. șeful sectorului V, 
Emilia Bericeanu, ajutor maistru 
sectorul VI, Mihai Ataman, șef ser
viciu C.T.C., și alții.

în încheierea adunării. într-o at
mosferă de puternic entuziasm, a 
fost adoptată o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, în care, prin
tre altele, se spune : „Mulțumim 
conducerii partidului și statului nos
tru, dumneavoastră personal, tovară
șe Ceaușescu, și vă asigurăm că sîn
tem hotărîți să răspundem grijii pă
rintești ce ne-o purtați, prin noi re
zultate în întreaga activitate a fabri
cii. Vom realiza parametrii proiectați 
cu un trimestru mai devreme, vom 
da peste plan o producție de 7 mi
lioane lei și un beneficiu anual do 
62 milioane lei".

Cu satisfacție și entuziasm au fost 
primite recentele măsuri de ridicare 
a nivelului de trai și în rîndul mun
citorilor, tehnicienilor, economiștilor 
și inginerilor Fabricii de conserve 
„Mureșeni" din Tirgu Mureș. în a- 
ceastă întreprindere, în urma apli
cării noii hotărîri, se va obține un 
spor de peste 10 la sută la salarii.

Este firesc, deci, că adunarea ge
nerală a salariaților fabricii din Tg. 
Mureș și-a exprimat din nou. tot 
mai puternic deplinul atașament 
fată de politica partidului si sta
tului nostru, încrederea nețărmuri
tă față de conducerea de partid șl 
de stat.

Ing. Gheza P6ti, directorul fabri
cii, vorbind despre îndeplinirea sar
cinilor de plan, a arătat că aplicarea 
hotărîrii înseamnă obligativitatea da 
a se organiza mai bine activitatea 
salariaților, gospodărirea mai rațio
nală a fondurilor întreprinderii, creș
terea gradului de exigență față de 
producție.

— în vederea ridicării activității 
economice la un nivel superior de 
eficiență — a spus inginerul șef 

- Bela Szente, se impun folosite mai 
bine rezervele interne, tehnice- 
materiale și de forță de muncă. 
O maximă atenție trebuie acordată 
producției pentru export, asigurării 
și păstrării materiei prime, lărgirii 
și diversificării produselor alimen
tare.

loan 
tetului 
Ștefan Torok, șeful serviciului pro
ducție, Maria Otvos, șefa secției da 
supe concentrate, și alții s-au angajat 
ca, alături de întregul colectiv, să 
muncească mai bine, cu simț de răs
pundere pentru îndeplinirea planului 
și angajamentelor luate în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a eliberă
rii patriei și a Congresului al X-lea 
al partidului..

Adunarea generală a salariaților 
fabricii a adoptat o telegramă adre
sată C.C. al P.C.R., personal tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, din 
care spicuim :

„O dată cu sincerele mulțumiri 
pentru grija ce o acordați față de 
om și nevoile sale, asigurăm condu
cerea partidului șl a statului nostru 
că vom munci cu și mai multă 
hotărîre pentru traducerea în viață 
a obiectivelor celui de-al IX-lea 
Congres al I’.C.R., în vederea creș
terii producției industriei alimentare, 
îndeplinirii în cele mai bune condi
ții a sarcinilor de plan pe anul 1969. 
încadrat în munca avîntată a între
gului popor, colectivul nostru se an
gajează să realizeze, peste prevede
rile planului, 250 tone diferite con
serve în valoare de 2 milioane leî, 
adueîndu-ne din plin contribuția Ia 
îndeplinirea prevederilor planului 
cincinal. Ia asigurarea aprovizionării 
populației cu produse alimentare în 
sortimente cît mai multe șl de bună 
calitate".

Cristaclie, președintele corni- 
sindicatului din întreprindere,

NistorȚUICU
Lorand DEAKI 
corespondenții „Scînteii*

sortimentelor de laminate, pentru 
creșterea mai rapidă a producției da 
oțeluri de înaltă calitate. Țin-înd sea
ma de aceste cerințe imperioase ala 
economiei naționale, colectivul nos
tru își propune să sporească în mod 
simțitor producția de oțeluri aliate 
și să asimileze profilele de laminate 
necesare fabricării tractorului de 40 
CP și cele pentru armăturile miniere. 
Măsurile tehnico-organizatorice care 
s-au luat și vor fi luate în continuare, 
punerea în funcțiune în acest an a 
celor două cuptoare electrice de cîta 
50 tone fiecare și a ajustajelor de la 
complexul de laminoare, extinderea 
tehnologiei de elaborare cu ajutorul 
oxigenului și a cercetării științifica 
asupra unor teme cu perspective de 
aplicativitate etc. vor spori aportul 
siderurgiștilor hunedoreni la tradu
cerea în viață a acestor sarcini.

Siderurgiștii combinatului nostru 
privesc cu întreaga răspundere sar
cinile ce le revin din planul de stat 
pe acest an, înțeleg că economia na
țională are nevoie de cantități tot 
mai mari de metal. înfăptuirea aces
tor sarcini deosebite va situa pe si- 
derurgiști în prima linie pen
tru materializarea obiectivelor sta
bilite de cel de-al IX-lea Con
gres și Conferința Națională a 
partidului. Aceste sarcini conferă 
un cîmp larg de manifestare a ini
țiativei și spiritului gospodăresc al 
tuturor siderurgiștilor noștri și el 
sînt hotărîți ca în continuare să răs
pundă chemării partidului prin gra
iul faptelor, așa cum au făcut-o în 
atîtea rînduri.
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Cm funcționează cinema

generatorul

DIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; SI, GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30.
• împușcături sub spînzurătoare : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 17,30 ; 20.
<# Sînt șl eu numai o femeie : VOLGA — 
14,30 ; 16.30 ; 18,30 ; 20,30.
• Lustragiul : VIITORUL — 15,30 ; 18.

OPINII

de energie
al vieții culturale

n satului?
această Iarnă, activitatea cultu

rală Ia sate a dobîndit un cadru or
ganizatoric nou : directorii de cămin# 
culturale îndeplinesc în același timp 
ol funcția de locțiitori de secretari 
al comitetelor comunala de partid. 
Măsura, pornind de la constatarea 
că stadiul atins de civilizația rurală 
în evoluția sa pretinde o îmbună
tățire calitativă a muncii politice «i 
ideologice, și-a dovedit de la bun 
început viabilitatea. Un sondaj în
treprins recent printre directorii de 
cămine culturale din județul Dîm
bovița a avut darul de a releva o 
unanimitate de păreri «surora pro
blemei discutate.

— Calitatea de locțiitor «1 secre
tarului de partid în comună — au sub
liniat majoritatea răspunsurilor — 
oferă toate condițiile, materiale si 
spirituale, pentru ca directorul că
minului cultural să ajungă acel „di
rijor al vieții culturale a satului* 
pe care ÎI dorim cu totil, mai ales 
datorită faptului că. în acest fel, 
organizația de partid se angajează 
direct. în mai mare măsură, în re
zolvarea sarcinilor culturale locale.

Pornind de la această afirmație, 
am poposit în cîteva comune ale 
județului Dîmbovița, tocmai pentru 
a urmări felul în care sînt fructi
ficate premisele favorabile ale noii 
zituatli organizatorice.

în comuna Cîndești, directorul a- 
sezămîntulul cultural. Constantin 
Șerban, ne-a enumerat punct cu 
punct sarcinile care le are de re
zolvat într-o 
lucru.

— Ceea ca
gul esențial ____ ...
cîteva cuvinte: clara delimitare a 
obligațiilor ce-mi revin (pe linie de 
partid și pe linie de cultură), judi
cioasa lor repartizare între diverse 
persoane din comună (inclusiv secre
tarul comitetului de partid). Astfel, 
eu răspund de organizațiile de bază 
din învățămînt, de activitatea cămi
nului cultural și de problemele să
nătății. Paralel, particip întotdeauna 
la diversele ședințe din raza comu
nei, chiar dacă aparțin unor sectoare 
de care nu răspund direct, deoarece 
nu m-as putea ocupa de educația 
politică a maselor, atîta vreme cit 
nu aș cunoaște în amănunțime pro
blemele care îl îrămîntă p» toți 
consătenii mei. ț

O a doua concluzie desprinsă din 
raidul nostru se referă la stilul de 
muncă al noilor locțiitori de secre
tari. După cum ne spunea profeso
rul Onorie Săndulescu, directorul 
căminului cultural din comuna Tătă- 
rani. dubla funcție ne care o deține 
în prezent i-a impus cu necesitate 
în rezolvarea sarcinilor culturale 
conlucrarea reală cu comisia de pro
pagandă și cultură a comitetului co
munal de partid.

— Cum ați organizat munca aces
teia ?

— Am pornit de la ldeea că di
rectorul așezămîntului de cultură are 
datoria de a concentra în jurul său 
tot ce are mai bun intelectualitatea 
locală (cadre didactice, ingineri, me
dici), reprezentanți ai diferitelor or
ganizații politice și obștești. în mod 
practic. în comuna noastră, comi
sia se întrunește o dată pe lună, 
stabilește programul de activi
tate pentru perioada imediat urmă
toare. își repartizează sarcinile în 
mod echitabil între toți membrii săi, 
astfel îneît fiecare dintre ei știe pre
cis ce îndatoriri pe linie culturală 
îi revin.

Stilul de muncă care are ca punct 
de plecare o acțiune în comun a 
tuturor organelor și organizațiilor 
din comună și-a dovedit din plin 
valabilitatea. Precizăm că această 
„acțiune în comun" se referă la con
ținutul activității și nu la obligațiile 
mărunte, organizatorice. Observația 
este necesară, deoarece, vlzitînd mai 
multe localități, am avut prilejul să 
remarcăm că unii directori de cămi
ne culturale. în același timp locții
tori de secretari ai comitetelor co
munale de partid, s-au îndepărtat de 
viata culturală locală. Uneori se 
produce o rupere artificială a mun
cii în două (activitatea culturală și, 
separat, cea de partid), alteori con
statăm o orientare excesivă spre 
problemele organizatorice, a căror 
rezolvare nu cade în nici un caz 
în sfera locțiitorului secretarului de 
partid. Ambele sînt rezultatul neîn
țelegerii juste a stilului de muncă 
în colectiv și totodată a răspunderii 
personale, directe, pentru domeniul 
de activitate încredințat Iată cîteva 
cazuri care ne demonstrează existen
ta tocmai a unor astfel de interpre
tări greșite, unilaterale.

Voinești. Directorul căminului 
cultural, Constantin Gheorghe, își 
scoate, foarte ordonat, din geantă un 
mic carnețel. în fața noastră începe 
să-1 răsfoiască. încercînd să ne con
tureze programul său săptămînal de 
activitate. în linii mari el arată ast
fel : aproape în fiecare zi, dimineața 
— diverse ședințe ; după-amiaza — 
mobilizare în vederea ședințelor din 
ziua următoare (de fapt, mobilizarea 
în cazul comunei citate înseamnă 
mers pe Jos, cale, de cîțiva kilome
tri. pentru a anunța din poartă în 
poartă 
nare).
- SI 

bleme
Carnetul Începe din nou să 

nească și directorul își rememorează 
diverse sarcini primite.

— Am lucrat la redactarea dării 
de seamă a organizației de femei, am 
lucrat la diverse procese verbale, 
am umblat după... mașină de scris 
și dactilografă, cu prilejul unei adu
nări mai mari pe comună, am cărat 
mese pentru a aranja sala căminu
lui cultural în vederea unei festivi
tăți etc., etc.

Enumerarea continuă, demonstrîn- 
du-ne. dacă mai era nevoie, că. în 
acest fel. problemelor muncii poli
tice și culturale din comună le ră- 
mînea un spațiu din ce în ce mal 
redus.

aăptămînă obișnuită de

ml se par# a fi cîștl- 
poate fi concentrat în

pe oamenii invitat! la

în restul timpului cu ce 
vă ocupați ?

adu-

pro-

foș-

Am mal putea cita exemplul loc
țiitorului de secretar din comuna 
Malu cu Flori care, printre altele, 
s-a ocupat și de calcularea unor 
debite individuale referitoare la con
tribuția bănească a localnicilor, a 
primit sarcina de a găsi... un paz
nic, redactează procese verbale si 
rapoarte, le dactilografiază ; sau si
tuația din comuna Pucheni, unde, în 
plus, locțiitorul de secretar răspun
de și de cărțile de evidentă ale or
ganizației de partid.

Fărîmițarea muncii Jn asemenea 
preocupări mărunte are repercusiuni 
directe asupra muncii Ideologice și 
cultural-educative la sate.

Comentînd datele concrete, tovară
șul Ion Bobocea, secretar cu propa
ganda al Comitetului județean de 
partid Dîmbovița, a precizat:

— Cu cel# mai diferite prilejuri, 
comitetul județean de partid si-a 
expus cu claritate punctul de vedere 
asupra rolului ce revine directoru
lui de cămin cultural, locțiitor de 
secretar al organizației de partid 
din comună. Sarcina principală a 
acestuia o constituie organizarea și 
coordonarea tuturor forțelor locale 
in vederea satisfacerii cerințelor vie
ții spirituale a cetățenilor, urmărind 
ferm desfășurarea unei activități 
culturale, cu un bogat conținut edu
cativ, puternic ancorată în viața po
litică a țării. Din ea derivă toate 
celelalte obligații ale sale. Dacă în
țelegem acest element esențial, dacă 
eliminăm definitiv din concepția 
noastră imaginea directorului de că
min cultural care scrie toate dările 
de seamă din comună, putem începe 
cu adevărat discuția despre verita
bilele îndatoriri ale acestui activist. 
Noua funcție pe care o deține îi 
pretinde și o calitate nouă : capaci
tatea de a se impune în viața co
munei, de a fi un element „motor" al 
inițiativelor, de a se situa în per
manentă în primele rînduri.

Adăugind acestor observații păre
rile exprimate chiar de locțiitorii 
de secretari cu care am discutat, 
putem să conturăm două concluzii 
principale — referitoare la problema 
abordată. Prima : numai promovînd 
un stil de muncă colectiv, prîn an
trenarea întregii Intelectualități lo
cale, numeroasele sarcini care se ri
dică în momentul de fată vor putea 
fî rezolvate mulțumitor. A doua : 
directorii de cămine culturale âu 
obligația să se ocupe !n egală mă
sură de propaganda politică și cul
turali din comună, ca ?i de sarcl-- 
nile de partid nemijlocit legate de 
conținutul activității culturale loca
le. Să nu uităm că pentru un loc
țiitor de secretar îndeplinirea sarci
nilor specifice de partid nu numai 
că nu înseamnă neglijarea îndatori
rilor culturale, dar trebuie să con
tribuie la rezolvarea lor 
cesta. în nici un caz nu 
ne: dimineața rezolv 
partid, seara mă ocup de 
rale. Formal el ar avea dreptate 
(căminul cultural își desfășoară de 
regulă activitatea seara), dar în e- 
sență ar greși, pentru că o astfel 
de disociere e arbitrară. Munca cul
turală nu trebuie privită decît în 
unitatea sa logică, indestructibilă, cu 
munca de partid, căci educația ma
selor este prin ea însăși o sarcină 
politică. Iată adevărul de la care 
considerăm că trebuie să pornească 
orice 
rale

optimd. A- 
poate spu- 
sarcini de 
cele cultu-

apreciere a activității cultu- 
de masă.

Radu CONSTANTINESCU

ENIGMA
întrebarea din titlu se justifică de 

la prima pînă la ultima replică a 
spectacolului de la Naționalul bucu- 
reștean, la sfîrșitul căruia te simți 
ca și cum, crezind că ai luat din bi
bliotecă Enigma Otiliei, te dezmeti
cești după cîteva fraze și observi că 
de fapt citeai „Nepoata hatmanului 
Torni" de Cezar Petrescu ! De aici 
pornesc defectele dramatizării (Iosif 
Bita) și ale spectacolului: pe scena 
Teatrului Național din -București 
nu-1 întîlnim pe George Călinescu, 
cu toate că eroii dramatizării poartă 
același nume cu cei ai romanului, 
iar unele momente se desfășoară ai
doma celor din carte. Nu sînt parti
zanul celor ce judecă o dramatizare 
cu hîrtia de calc (deși chiar atunci 
cînd își propune ca principiu esen
țial fidelitatea, cum a procedat nu 
de mult Radu Penciulescu în Balta
gul, am avut de semnalat o reușită), 
deoarece puține sînt operele care îți 
permit să transpui cu exactitate un 
fir epic într-unul dramatic. Și atunci, 
ceea ce ne interesează cînd apre
ciem o dramatizare este modul în 
care au fost captate spiritul, esența, 
sensul operei.

Enigma Otilîeî, roman care strălu
cește în constelația epicii românești, 
ca o stea de primă însemnătate este 
firesc să incite o asemenea faptă 
temerară. Temerară — și insistăm 
asupra cuvîntului pentru că Enigma 
Otiliei nu-i un roman mare printre 
alte romane mari ale literaturii noas
tre, ci — aș spune — un roman mo
del. Și nimănui — credem — pînă la 
întîlnirea cu spectacolul — nu-i 
scapă un fapt esențial : Enigma Oti
liei reprezintă o ■ adevărată lecție de 
orchestrație epică, în paginile căreia 
G. Călinescu a reluat toate motivele 
și tipurile caracteristice ale prozei

• Rlo Bravo (ambel# serii) : PATRIA —.
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 9 ; 12,15 ;
16.15 ; 20.
• Un om pentru eternitate : REPUBLICA — 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• Marele șarpe : LUCEAFĂRUL — 1 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20,43, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Primăvara pe Oder 1 CAPITOL — S ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Un delict aproape perfect : VICTORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, MIORIȚA 
— 9 ; li,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18.15 ; 20,45.
• Astă-seară mă distrez : DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Noaptea : UNION — 15,30 ; 18 ; 20.30, CEN
TRAL — 11,45.
• Suflete împietrite : CINEMATECA (bilete 
la casă) — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
• Clovni pe pereți : CENTRAL
18.45 ; 20,45.
• Strigătul : CENTRAL — 9,13.
• Aventura : CENTRAL — 14,13.
O Cîntecele Renașterii ; Omul din lună; Mis
terul culorilor ; Cimentul; Merele: TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Feldmareșala : FEROVIAR
13.30 ; 16 ; 18,30 ; “ ---------
12.15 ; 14,45 ; 17,15
11.45 ; 14 ; 16,15 ;
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
• Pantoful Cenușăresei : LUMINA — 8,45—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 20,45, AURORA — 
9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Becket: GRIVIȚA — 9,30 ; 12,30 î 16,15 ) 
19,30. TOMIS — 10 ; 12.43 ; 13,30 ; 19.
Î> întoarcerea vrăjitorului : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 13,15 ; 17,43 ; 20.

# Planeta maimuțelor : BUZEȘTI
18.
• Răpirea fecioarelor : ^BUZEȘTI — 20,30.
# Aventurile iul Tom Sawyer ; Moartea Iul 
Joe Indianul — 15,30 ; 19, DACIA — 8.30—19.45 
în continuare.
« Profesioniștii : BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, ARTA — 9—15.45 în continuare ; 
18,15 ; 20,45.
• Hombre : UNIREA — 13,30 ; 18.
• Valurile Dunării : UNIREA — 20.30.
o Inimă nebună, nebună de legat : LIRA — 
15,30 ; 18.
# Acuzatul : LIRA — 20,30.
o Tarzan, omul maimuță ; Fiul Iul Tanan t 
DRUMUL SĂRII — 16 ; 19.
• Columna (ambele serii) : Ferentari — 
15,30 ; 19, Moșilor — 15,30 ; 19.
o Urletul lupilor t GIULEȘTI — 13.30 ; 18 ; 
20,30.
• Expresul colonelului von Ryan : MELO-

1C.45 J

8.30 ; 11 ; 
îl, EXCELSIOR — 9,45 ; 

; 19,45, MODERN — 9.30 ; 
18,30 ; 20,45, FLAMURA — 

; 18,15 ; 20.30.
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Lustragiul : VIITORUL — 13,30 ; 18.
Mica romanță de vară : VIITORUL — 20,30. 
Made In Italy : POPULAR — 15,30 ; 20,30. 
Telegrame : POPULAR — 18.
Veșnicul întîrziat : MUNCA — 18 ; 18. 
Duminică la ora 8 : MUNCA — 20.
Oscar : FLACĂRA — 15,30 ; 18.
Nikolai Bauman : FLACĂRA — 20,30.
Șapte oameni de aur : VITAN — 15,30 ; 18. 
In orașul „S“ : VITAN — 20,30.
Judoka, agent secret: RAHOVA — 15,30 ;

18.
• Răzbunarea haiducilor : RAHOVA — 20,30.
• Prințesa : PROGRESUL — 15,30 ; 20,30.
• Tunelul : PROGRESUL — 18.
• Ultimul voievod : PACEA — 16 ; 18 ; 20.
• Căderea Imperiului roman ■ CRINGAȘI 
— 15,30 ; 19.
• înțeleptul de pe muntele blestemat: COS
MOS — 15.30 ; 18 ; 20,15.

t e a t r
• Filarmonica de stat din Cluj (sala Ate
neului Român) : Concert festiv Brahms — 
20. Dirijor : Erich Bergel. Solist : Ștefan 
Ruha.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Heidelbergul de altădată — 19.30 : 
(sala Studio) : Părinții teribili — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din bd. Schitu Mfigureanu) : Un tramvai nu
mit dorință — 20 ; (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Comedie pe întuneric — 20 ; (sala 
Teatrului de Comedie) : D-ale carnavalului 
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala Magheru) : 
Cînd luna e albastră — 19,30.
• Teatrul Mic : Vrei să fii nevasta mea t 
(spectacol O.S.T.A.) — 20.
• Teatrul Giuleștl : Visul unei nopți de Iar
nă — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei) : Aventurile lui Plum-Plum — 17 ; (sala 
din str. Academiei) : A fugit un tren — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Mult 
zgomot pentru nimic — 19,30.
o Teatrul „C. Tănase- (sala Savoy) : Ca la 
Tănase — 19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Mexlco-Melody — 19,30.
o Teatrul de estradă „Ion Vasilescu* : De la 
Bach la Tom Jones — 20.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a 
Sindicatelor : Selecțiunl *68 — 20.
• Circul do atat : Rapsodia acrobatică — 
19.30.
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In secția ortd plastica a muzeului comunei Smeeni, județul Buzâu Foto : Agerpres
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17.30 — Telex TV.
17,35 — Consultații Ia matematică (clasa * 

VIII-a). Tema : probleme rezolvate 
prin algebră șl prin aritmetică. Pre
zintă prof. I. Olivotto.

18,05 — Limba engleză. Lecția 48.
18.30 — Pentrn copil # Micii meșteri mari t

„Radioreceptorul eu amplificare di
rectă".

19,00 — Telejurnalul de «eară.
19.30 — 3 martie 1989. — Din carnetul scriito

rului.
19.45 — Tele-unlversltatea. Istoria civilizații

lor : japonia- — Comentariu de 
prof. Ion Timuș.

20,15 — Seară do teatru : „Petru Rareș" de 
Horia Lovinescu. Interpretează un co
lectiv al Teatrului „Constantin 
Nottara". In distribuție : George Con
stantin, Dorin Varga, Eugenia Bădu- 
lescu. Ștefan Radof. Scenografia: 
Mircea Marosln. Regia: Sorana 
Coroamă. In pauză : Filmul documen
tar : „Triptic de artă populară".

22.45 — Telejurnalul de noapte.
23.00 — închiderea emisiunii.

Eclipse
Sînt momente în evoluția 

unui an teatral cînd glasul 
criticii trebuie să fie ferm 
și răspicat. Cu riscul de 
a părea dur și de a supăra. 
Să fie ferm, deoarece in
dulgenta și jumătățile de 
măsură echivalează adese
ori cu o aprobare tacită, 
cu crearea unui climat căl
duț în care ceea ce este 
vetust, ceea ce reprezintă 
rodul . diletantismului, al 
lucrului de mîntuială. al 
osificăriî, al gustului îndo
ielnic se dezvoltă nestin
gherit de la o stagiune la 
alta. Si — cum spuneam — 
n-ar fi rău dacă acest glas 
al criticii ar supăra deoare
ce supărarea cîteodată 
contribuie la declanșarea 
unui proces de conștiință.

Am avut prilejul în a- 
ceastă stagiune să asistăm 
la atîtea spectacole a- 
lese din punct de ve
dere regizoral și inter
pretativ : Becket, Uci
gaș fără simbrie, Meșterul 
Manole, Îngrijitorul, ca să 
cităm doar cîteva din ele. 
Dar tot atît de bine se poa
te întrevedea si o altă di-

ale exigenței
păcate nu prea inspirat — 
Photo-Finish. Nu-i mai pu
țin adevărat că totala pre
caritate a partiturii s-a u- 
nit cu desăvîrșita platitu
dine a spectacolului.

După cum la Operă, un 
spectacol ce se cerea vioi, 
seînteietor. plin de vervă 
— Povestirile lui Hoffmann 
— a fost plat, trenant. fă- 
cîndu-ne să sucombăm, 
după trei acte greoaie, în
tr-o desăvîrșită indiferentă. 
Dar mediocritatea și di
letantismul viziunii regizo
rale a făcut dintr-un text 
cu atîtea valențe — Ora
șul nostru — piesă ce adu
ce elogiul purității, al unei 
existente oneste, „fără cri
ze de nervi", conducîn- 
du-se după normele eticii 
și bucuriile muncii, o plic
ticoasă și ternă poveste. 
Or, cred că și repertoriul 
pe care îl putem alege este 
mult mai larg și posibilită
țile artistice ale teatrelor 
mult peste aceste spectaco
le ! Eclipsele exigenței se 
răzbună oricum.

recție pe care aș numi-o 
a platitudinii, a improviza
ției, a cenușiului și a lucru
lui comun. începe de la se
lecția pieselor : din Ugo 
Betti s-a ales Frumoasa 
duminică de septembrie, 
piesă care, dacă ar fi să-1 
parafrazăm pe Caragiale. 
nu ne-a lăsat dacît gustul 
dulcetii de vișine, iar din 
opera atît de bogată a 
maestrului Victor Eftimiu, 
unul din cei mai de seamă 
dramaturgi ai țării, în a- 
cest an teatrele bucurește- 
ne au prezentat în premieră 
o comedie nereprezentati
vă pentru deosebitele sale 
însușiri, ca Sfîrșitul pămîn- 
tului. Spectacolele au fost 
așa cum au fost, frizînd nu 
o dată melodrama siropoa
să sau ridicolul (și nu co
micul), ceea ce a dovedit 
(dacă mai era nevoie I) că 
un text firav nu poate da 
naștere — în nici un caz — 
unui spectacol de calitate. 
Din dramaturgia occidenta
lă s-a reprezentat piesa 
unui mare actor, Peter Us
tinov, ce este și un pro
ductiv autor de teatru din V. PLOIEȘTEANU

Scrisoare către redacție
Am citit în numărul dv. 

de sîmbătă 25 ianuarie 
1969 un articol publicat 
la rubrica Opinii, cuprin- 
zînd o formulare greșită și 
jignitoare la adresa lui 
Nicolae Iorga. și de aceea 
vă rog să faceți loc scri
sorii de fată în coloanele 
„Scînteii".

Articolul intitulat Patrio
tismul . socialist înnobilează 
creația artistică (semnat 
Dan Zamfirescu) repudiază, 
în principal, tendința „de 
a tulbura și otrăvi, de a 
devia sau transforma în 
opium dătător de visuri 
demente acest teribil de 
puternic sentiment" (e vor
ba despre sentimentul pa
triotic — n.n.) dar afirmă 
că asasinii lui Iorga nu 
sînt decît rodul ideologic 
al marelui ■ istoric și uma
nist. Iată textul care o 
spune fără echivoc : „Pa-

triotismul de operetă și de
magogia de carnaval a lui 
Cațavencu, traficul 
ponsabil cu umbrele 
moșilor, stigmatizat 
Eminescu, a dat, în 
terorii legionare, cînd 
nul rațiunii a devenit a- 
dînc, dezlănțuirea de cri
mă, imbecilitate și cinism 
care, printr-o tipică inver
tire a valorilor, a decretat 
antipatriotic ceea ce 
adevăratul patriotism, 
împănat cu gloanțe pe 
la care, o jumătate 
veac, fertilizase viața 
rituală a națiunii sale, pe 
Nicolae Iorga. Dar care 
expia tragic, el însuși, plă
tind eroarea de a fi lăsat 
să-i cadă uneori în proprii- 
le-i ape cite un grăunte 
rătăcit de otravă. Din care 
i-au răsărit asasinii".

Iată deci că legionarii au 
răsărit din semințele de 
otravă aruncate de Nicolae

ires- 
stră- 

de 
anii 

som-

era 
9i a 
ace- 

de 
spi-

Iorga. Nu consider necesar 
să intru în amănunte. For
mularea ca atare e prea 
clară pentru a mai avea 
nevoie de demonstrații ; un 
asemenea punct de vedere, 
cu totul 
zintă un 
pe care 
mentară 
tegoric.

Detest 
manifestare a patriotismu
lui de operetd și a dema
gogiei de carnaval, care nu 
e. din păcate, un monopol 
al lui Cațavencu. Dar 
rile nu pot fi combătute 
prin erori contrare. Cred 
că e timnul să acordăm 
mai multă atenție cuvinte
lor adresate tiparului șl 
mai mult respect celor ce 
ne-au lăsat un tezaur de 
valoarea moștenirii lui Ni- 
colae Iorga.

regretabil, repre- 
flagrant neadevăr 
avem datoria ele- 
să-1 dezavuam ca-
în principiu orice

A. E. BACONSKY

Criticii ocolesc expozițiile 
de artă plastică județene

Expozițiile județene de 
artă plastică, organizate de ..
filialele Unțunii. Artiștilor . .căutări, 
Plastici și’idesclîise anual în " “ 
principalele orașe ale tării, 
constituie manifestări re
prezentative pentru nivelul 
creației contemporane, pen
tru forțele artistice ale fie
cărei filiale.

Recent au avut loc ase
menea expoziții în nume
roase județe. Un șir de lu
crări prezentate la Cluj, 
Timișoara, Constanța, Sibiu, 
Satu Mare etc. s-au re
marcat prin calitatea lor, 
conturîndu-se în unele cen
tre anumite afinități între 
artiști, germeni ai unor 
școli artistice cu pronunțat 
specific local. Cele mai va
loroase realizări din aceste 
expoziții 
dorința 
exprima, . _ ____
său personal, aceeași mare, 
vastă realitate pe care o 
constituie viața societății 
noastre socialiste, oamenii 
și idealurile ei. In același 
timp, în expoziții au fost

au demonstrat 
creatorilor de a 
fiecare în stilul

prezenți. numeroși artiști șire. Or, numai. schimburi- 
allați încă In.tr—o fază de ie de idei, dezbaterile ani- 

de incertitudini, mate pot trahsforma expo: 
artiști pentru care confrun- '
tarea cu opinia critică tre
buie să reprezinte o cale 
importantă de 
de definire a 
propriu.

Din păcate, 
ne-au relatat o serie de ar
tiști plastici și critici de 
artă care au participat la 
selecționarea lucrărilor în 
vederea deschiderii expo
zițiilor județene, vernisa
jul fiecăreia din aceste ex
poziții nu a fost urmat de 
discuții creatoare care să 
dea posibilitatea aprofun
dării experiențelor dobîn- 
dite, schimbului de opinii 
asupra problemelor estetice 
care îi preocupă pe pictori, 
sculptori, graficieni. Ziare
le și revistele de cultură 
locale au publicat pu
ține comentarii pe margi
nea acestor expoziții, ca 
să nu mai vorbim de pre
sa centrală, care le-a ig
norat aproape cu desăvîr-

clarificare, 
drumului

după cum

zlția județeană într-un real 
eveniment, care să marche
ze o etapă în dezvoltarea 
creației.

Este de dorit, îri acest sens, .......... — . _
să-și exercite mai dinamic 
rolul 
tural în viața artistică 
orașului și județului respec
tiv. Uneori, lipsa unui cli
mat viu, a unei reale con
fruntări de opinii, lipsa 
de dezbateri pe plan local 
sau central se face acut 
resimțită. Organizarea în 
fiecare centru artistic a 
unei vieți ideologice 
mai dinamice, stimulatoare, 
structurarea acestei activi
tăți pe principiile estetice 
marxist-leniniste, clarifica
rea problemelor de crea
ție în lumina acestor prin
cipii 
prim 
artei 
nești.

îri acest
ca filialele U.A.P.
lor de ferment cul-

a

constituie cerințe de 
ordin ale dezvoltării 
contemporane româ-

Marina PREUTU

CRONICA SPECTACOLULUI
EC

OTILIEI ?
românești. dîndu-le întruchiparea 
artistică ideală.

Intr-o atmosferă de roman balza
cian, trăiesc tipuri autentice, carac
teristice societății românești, de la 
parvenit pînă la bătrînul avar, toate 
transfigurate de forța geniului căli
nescian, la expresii inedite. Toți eroii 
săi sînt comparabili cu ceea ce a fost 
înaintea lor, dar nici unul nu se con
fundă cu ei. Or, ce se întîmplă în 
spectacolul de la Național ? Incizia 
socială și sufletească adîncă, reali
zată cu pătrunderea și arta marelui 
artist și psiholog s-au 
într-o 
chiar 
vine 
mente licențioase, ci dintr-o concep
ție cu totul greșită privitoare la e- 
sența criticii sociale din romanul lui 
Călinescu pe care au avut-o reali
zatorii spectacolului. De la carte la 
scenă, totul, dar absolut totul a fost 
îngroșat, vulgarizat și pînă la urmă 
denaturat. Satira călinesciană cu 
strălucirea lamei de oțel pur nî se 
prezintă cu un strat de rugină adus 
de aluviunile grotescului. Eroarea 
este limpede : Enigma Otiliei a fost 
văzută ca o... comedie bufă I Că toate 
personajele ne-au apărut altfel decît 
în roman — iată un adevăr ce se 
impune de la sine : Pascalopol — un 
crai bătrîn, onctuos și afectat, Sta
nică Rațiu, pișicherul apt de fapte o- 
dioase — un escroc vulgar, de duzi
nă, iar familia. Tulea — o 
adunătură de spital de boli mintale. 
Dar Felix ? Dar Otilia ? Aici am 
avut strania senzație că rolurile s-au 
inversat. Pe scenă ne apare o „enig
mă" a lui Felix, personaj stîngaci, 
care niciodată nu știe ce vrea, nu 
știe ce spune, izbutind pînă la urmă 
să ne facă și pe noi să nu mai înțe
legem ce-i cu el. în ce o privește pe 
Otilia, „enigma" ei — care e de fapt

transformat 
uneori 

nu
comedie
vulgară.

aici din etalarea unor ele-
burlescă, 
Vulgaritatea

esența romanului — pe scenă nu mai 
există : apare în schimb o fată fluș- 
turatică, ușuratică, cu un bun apetit 
de viață și unele efuziuni materne 
în fața lui Felix. Și totul caracteri
zat printr-o elementară lipsă de mă
sură. Or, aici se afla proba fideli
tății față de textul călinescian : în 
aflarea acelui echilibru, care făcea 
ca — în roman — nimic să nu fie 
grotesc, vulgar, care îl dădea posibi
litatea autorului să domine întreg 
materialul uman, deoarece chiar și 
cele mai josnice reacții nu erau în 
paginile cărții dezlănțuiri informe, 
lipsite de logică și de măsură.

Gîndiți-vă la scena morții lui 
Costache Giurgiuveanu, la apariția 
demențială a lui Simion, la întoarce
rea Otiliei din străinătate și mai 
ales la banchetul din actul II și veți 
întîlni un Călinescu mutilat, într-o . 
degringoladă comică, în care totul era 
exagerat, îngroșat și pină la urmă 
caricaturizat. Adevărul acesta 
chiar dacă decorurile Adrianei Leo- 
nescu au sugerat atmosfera 
Giurgiuveanu, regia lui Ion Cojar de 
data aceasta a fost sub nivelul posi
bilităților sale și al așteptărilor 
noastre. De fapt, nici n-am asistat la 
un spectacol ci la cîteva recitaluri, 
în primul rînd, la un recital Ion 
Finteșteanu care probabil intuind 
subțirimea textului, a compus cu ma
gistrala sa experiență scenică un rol 
de bătrîn avar și decrepit dar totuși 
cu unele momente de căldură pen
tru „Otilia". Și chiar dacă rolul ne 
mai aducea aminte de alte creații ale 
marelui nostru actor, trebuie să re
cunoaștem cîteva merite, o abatere 
(fericită I) de la linia groasă a spec
tacolului și faptul că a creat un po
sibil portret al lui Giurgiuveanu.

Că Geo Barton a fost exact invers 
de Pascalopol cel din roman, că 
Dem. Rădulescu a pedalat pe vechile 
sale gaguri, mergînd așa cum merge 
de la o vreme pe linia minimei re
zistențe, ceea ce îl face să fie mereu 
același și pe scena Naționalului și în 
spectacole de estradă, că Valeria Se- 
ciu — o actriță de adevărat talent și

o prezentă scenică de o reală no
blețe — a avut meritul de a fi su
gerat, mai ales la început, chipul cel 
adevărat al Otiliei, dar n-a aflat mo
dalitățile îmbogățirii lui pe parcursul 
actelor, că Raluca Zamfirescu, deși a 
schițat corect profilul unei fete bă- 
trîne, n-a avut practic rol, iar Eu
genia Popovici a avut farmecul ei 
obișnuit, și așa cum s-a observat a 
făcut din cîteva apariții o prezentă 
scenică ce nu se uită, că Ioana Bulcă 
a l’ost doar decorativă, fără să știe ce

joacă (de altfel, în seara premierei nu 
știa nici rolul), Maria Voluntaru, 
deși nu s-a depărtat prin dezinvoltu
ră și aplomb de modelul din roman, 
părea că joacă un rol dintr-o come
die de Al. Kirițescu — iată imaginea 
totalei lipse de stil a acestui specta
col. Nu negăm — așa cum s-a spus — 
că spectacolul poate să atragă publi
cul, atrage titlul, atrag actorii, unii 
din ei realizează o antologie a carierei 
lor. Dar nu aceasta este Enigma Oti- 
liei.

VOIEVODUL ȚIGANILOR
este,
casei

La puțini ani de la premiera ab
solută a acestei strălucitoare operete, 
premieră care a avut loc la Viena 
în 1885, Voievodul țiganilor se juca 
pe scena Teatrului Național din 
București și înregistra 32 de specta
cole în timp ce Năpasta lui Caragiale 
abia reușise să ajungă la al patrulea. 
Faptul a stîrnit indignarea lui Vlahu- 
ță. De atunci au trecut ani și dacă 
Vlahuță avea dreptate sâ fie nemul
țumit de prezența la Național a capo
doperei lui Johann Strauss, astăzi 
nici nu ne-am putea închipui teatru 
de operetă — și chiar de operă — 
fără ca numele maestrului vienez să 
nu-și ocupe locul meritat.

Dar Johann Strauss nu mai poate 
fi adus pe scenă oricum. Să ne în
trebăm atunci cînd îi montăm 
crările ce urmărim, ce vrem 
spunem spectatorului de astăzi, 
mai poate incinta. Există două 
prima care constă în evidențierea 
scînteietoarei înlănțuiri de melodii, 
ceea ce bineînțeles dă posibilitate 
dirijorului, interpreților, orchestrei, 
corului să realizeze adevărate pa
gini de bravură. Dar o asemenea 
concepție cere nu numai voci si in
strumente de primă clasă, ci și o

lu-
să 

ce-1 
căi,

concepție dirijorală ce impune un 
anume ritm, o tratare plină de vervă 
și de fantezie a partiturii, cum am 
auzit nu de mult la orchestra Filar
monicii din Viena, sub conducerea lui 
Willy Boskovski.

Fără îndoială este posibilă și o a 
doua cale, cea a versiunii românești 
semnate de V. Timuș r “ 

o versiune care 
nu numai rolul 

anumite poante 
decît au făcut semnatarii 

că nici nu se putea face în ca- 
concepției noastre despre ope-

așa cum știe, așa cum poate sau eum 
a învățat odată.

Anton Negoițescu, interpretul ro
lului titular din spectacolul pe care 
l-am văzut, are — dacă excludem 
timiditatea atacului — însușiri voca
le : cîntă cu ardoare si aplomb, dar 
vai cit de desuet, cu ce maniere în
vechite și gesturi „patetice", demo
date. Adriana Codreanu, înzestrată 
cu o voce frumoasă, plină, nu-si con
trolează însă acutele, ce devin une
ori stridente, oscilînd între romanță 
și operă. Maria Wauvrina și Nae 
Roman își joacă în continuare rolu
rile vieții lor în buna tradiție a ope
retei românești stîrnind, ca de obi
cei, hazul sălii prin prezența lor me
reu tonică. Vali Niculescu, excelentă 
în rolul pe care-1 cîntă cu grație, 
dezinvoltură și naivă detașare, re
prezintă apariția cea mai marcantă 
și de cea mai aleasă calitate a spec
tacolului.

în tot acest amalgam de atitu
dini, de stiluri — direcția de scenă 
îi aparține lui Nicușor Constanti- 
nescu — care nici unul nu se con
jugă
două balete, unul cu intenții mo
derne. un altul (întoarcerea de 
pe front) conceput cu detașare 
ironică, amintindu-ne de Balul da 
absolvire, prezentat în urmă cu 
șapte-opt ani la București de baletul 
din New York pe muzică de Johann 
Strauss. Orchestra a cîntat greoi șl 
înțepenit și chiar de la uvertură ne-a 
plasat pe altă orbită decît aceea a 
fastuoasei muzicalități straussiene. 
Păcat de nivelul într-adevăr remar
cabil al corului în acest context hi
brid.

întrebarea care se ridică este însă 
următoarea : critica poate face ab
stracție de asemenea spectacole, fără 
o idee, fără un gind. fără o perspec
tivă ?

cu altul, se mai grefează
și M. Păun, 

să-și asu
de a pre- 

(și mai 
ei

Dar 
me 
săra 
mult 
cred 
drul 
retă). ci de a elabora, pornind de la 
textul românesc, o versiune regizo
rală care să o regîndească dintr-o 
perspectivă contemporană, să o aducă 
aproape de sensibilitatea noastră, a 
celor de azi. Or. cum spunea un 
coleg, în seara premierei, în specta
colul nostru, hazul rezulta adesea 
tocmai din gravitatea cu care este 
luat în serios textul 1 Pentru a reîn
via un Johann Strauss, regia trebuie 

aducă un element inedit, per- 
înțelegerea operetei si 
unitar. Or,

să
sonal, în 
mai ales 
vodul Țiganilor" se joacă și se cîntă 
în zeci de feluri, fiecare interpret

în ,,Voie-
Voleriu RAPEANU
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Cronica zii e i A 21-A ANIVERSARE A TRATATULUI ROMÂNO-SOVIETIC

O DELEGAȚIE 
GUVERNAMENTALĂ 

ROMANĂ
A PLECAT LA TEL AVIV

Luni dimineața a plecat spre Tel 
Aviv delegația guvernamentală con
dusă de Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
care va participa la lucrările celei 
de a IlI-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-israeliene pentru aplicarea 
acordului economic dintre cele două 
țări. Sesiunea va avea loc între 
4—10 februarie. La plecare, pe aero
portul Băneasa. delegația a fost con
dusă de membri ai conducerii Con
siliului Superior al Agriculturii și 
Ministerului Comerțului Exterior. 
Erau prezenti Eliezer Doron. trimi
sul extraordinar si ministru plenipo
tențiar al Israelului la București, si 
snembrl ai legației.

★
Academia de Științe din New York 

a ales, într-o recentă ședință, ca 
membru activ al acestui for științi

fic pe conf. Dumitru Oteleanu. șeful 
catedrei de industria medicamen
telor de la Institutul Medico-Farma- 
ceutic — București, pentru lucrări în 
domeniul sintezei de medicamente.

★
în cadrul unui contract încheiat 

între România și Iran, un colectiv 
de la Institutul de studii și proiectări 
hidroenergetice din București. în co
laborare cu specialiști iranieni, ur
mează să elaboreze proiectele unor 
obiective hidroenergetice care vor 
fi realizate în această tară. în pro
gramul de activități comune este pre
văzută efectuarea, la fata locului, a 
studiilor topografice, hidrologice, 
geologice și de mecanică a rocilor 
și întocmirea documentației. Pînă a- 
cum a fost întocmit un studiu pre
liminar de Jalonare a proiectării, 
urmînd ca după precizarea studiilor 
de teren, de laborator, a datelor 
pentru echipamentul tehnic să fie 
conturate în cursul acestui an solu
țiile definitive ale obiectivelor hidro
energetice ce urmează a fi construite.

(Agerpres)

9 Prietenie

PASAJ DENIVELAT DE PIETONI

IN PIAȚA
în Piața „Scînteii" a început con

strucția unui pasaj denivelat de pie
toni, primul obiectiv din numeroase
le construcții cuprinse în planul de 
organizare al Expoziției realizărilor 
•conomiei naționale — 1944—1969.

Pasajul va face legătura între ex
poziție și Parcul Herăstrău, lntersec- 
tînd Bd. Mărăștl și șos. Kîseleff, în 
Imediata apropiere a Pieței Scînteii. 
Prevăzut cu patru intrări — ieșiri, 
astfel dispuse încît pietonii să poată 
ajunge cît mal aproape de stațiile 
principalelor mijloace de transport

„SClNTEII**
în comun, pasajul va avea o lungime 
de 125 m și o adîncime de 3,75 m.

Construcția se va desfășura în 
două etape. în prima etapă se va e- 
xecuta porțiunea de sub Bd. Mă- 
răști și zona centrală carosabilă a șo
selei Kiseleff, circulația făcîndu-se 
pe cele două benzi laterale ale acestei 
șosele; în etapa a doua circulația asl- 
gurîndu-se pe bd. Mărăști și zona 
centrală a șoselei Kiseleff.

întreaga lucrare urmează a fi re
cepționată în prima jumătate a lunii 
august.

(Agerpres)

în întreaga țară se desfășoară lu
crările conferințelor de dări de sea
mă și alegeri ale Comitetelor jude
țene ale femeilor. Participă delegate 
ale femeilor din întreprinderi și in
stituții, din cooperative agricole de 
producție, unități comerciale și de 
deservire a populației, cadre didac
tice. activiste în domeniul artei și 
culturii și din alte domenii de acti
vitate, precum și numeroase invi
tate. La lucrări iau parte, de aseme
nea, membri ai birourilor comitete
lor județene de partid și reprezen
tante ale Consiliului Național al Fe
meilor.

Conferințele desfășurate pînă acum 
au constituit un prilej de evidențiere 
a multiplelor și frumoaselor rezul
tate dobîndite de femei în toate do
meniile de activitate. Au avut loc vii 
dezbateri cu privire la activitatea 
organizațiilor de femei, sarcinile ce 
le revin în mobilizarea membrelor 
lor la realizarea și depășirea planu
rilor de producție ; au fost dezbătute 
pe larg probleme de cel mai viu in
teres pentru masele largi de femei 
din țara noastră — activitatea cul- 
tural-educativă, desfășurarea proce
sului de învățămînt în școli și facul
tăți, ocrotirea mamei și copilului, 
asistența sanitară, înfrumusețarea 

. localităților și mai buna lor gospodă
rire, dezvoltarea rețelei comerciale 
— domenii în care spiritul de ini
țiativă și. priceperea lor s-au dove
dit întotdeauna deosebit de rodnice.

Participantele la conferințele ju
dețene ale femeilor și-au reafirmat 
cu acest prilej hotărirea de a milita 
cu și mai multă consecvență, sub 
îndrumarea organelor și organizații
lor de partid, pentru sporirea con
tribuției femeilor în vastul proces 
constructiv care se desfășoară în

LISTA DE CfȘTIGURI
■

Noul timp istoric 

al Sighișoarei
(Urmare din pag. I) co v ala" este considerată, Intr-un a-
______________ nume fel, nucleul metalurgic al in-

la depunerile pe libretele de economii 
pentru construirea de locuințe 

TRAGEREA LA SORTI 
PE TRIMESTRUL IV/1968

orașului. Ea a descătușat forte noi, 
a creat acest nou timD istoric al Si
ghișoarei.

Din sondajele sociologice și statis
tice întreprinse în anii din urmă 
rezultă că majoritatea populației a- 
dulte și-a schimbat statutul social. 
Sighișoara și-a definit cu adevărat 
trăsătura esențială de așezare urba
nă prin împlinirea unei caracteris
tici definitorii: predominanta vîrste- 
lor active. Dinamica ei. în ultimii 
ani e în permanentă ascensiune : 
1963 — 36,5 la sută din numărul to
tal al locuitorilor reprezenta popu- . 

>latia activă de'
’nicieni, lucrători din. comef.t, fuhăr.i,' 
ționari etc); în 1966 : 38,6 la sută, 
în 1969 . «circa 40 la sută. Iar apro- 
ximat^r„3 ’ ta sut“ din această popu
lație activă lucrează la Complexul 
industrial de faianță și sticlă. Pen
tru că, „cetatea grațioasă" remarcată 
de călătorul italian în urmă cu pa
tru secole și-a urmat cu consecventă 
destinul, transformîndu-și abia acum 
numele in renume, punîndu-și pece
tea pe ceea ce numim, în mod cu
rent. frumosul cotidian.

Intr-adevăr, nu se poate vorbi de 
industrializarea Sighișoarei fără a 
aminti, în primul rînd, de Complexul 
industrial de faianță și sticlă. Geo
metria primelor hale care se profi
lau prin 1957 în peisajul cîmpiei Al- 
beștilor anunța în vara acelui an 
începutul erei de integrare a bătrî- 
nului burg în ritmul trepidant al 
vieții socialiste. începea epoca ma
rilor mutații nu numai în economia 
orașului, ci și în ocupațiile, în psi
hologia socială a locuitorilor lui. 
După fabrica de faianță, cea de sti
clă (1961) a venit să împlinească 
profilul celei mai mari industrii a 
orașului. Prin noile investiții din 
1968, întreprinderea urmează să-și 
sporească întreaga capacitate cu 
încă 40 la sută. Numai în a- 
parență ar putea fi considerată exa
gerată afirmația că în fiecare din 
căminele noastre există cel puțin un 
singur produs al întreprinderii si- 
ghișorene. Din 1958, cînd se livrau 
pieței doar 20 de sortimente (farfurii 
și cești), numărul lor a sporit în 
acest an la 719. Expuse la circa 35 
tîrguri internaționale, produsele de 
faianță ale fabricii se exportă în
tr-o serie de țări, pătrunzînd chiar 
pe piețe tradiționale.

Ar fi o părere greșită să se creadă 
că o farfurie sau o ceașcă sînt obi
ecte pentru care nu se cheltuiește 
fantezie. Pătrunzînd în intimitatea 
proceselor de creație vom afla, nu 
fără surprindere, la cîte exigențe 
sînt supuse aceste mici obiecte: 
mobilitatea gustului public, conjunc
tura pieței, rentabilitatea, concurența 
artelor plastice etc. La confluența 
tehnicii cu arta, producția de cera
mică trebuie deci să facă față solici
tărilor și înnoirilor. în fond, este 
vorba despre dezideratul calitate și 
creatorii sighișoreni se străduiesc să 
îndeplinească această cerință pri
mordială a economiei socialiste. E- 
chipe de cercetători au colindat re
giunile folclorice ale țării și . pe 
smalțurile vaselor au apărut deco
ruri inspirate din arta populară și o 
cromatică adecvată gustului modern. 
In concordantă cu noua arhitectură 
și cu linia mobilierului s-a creat un 
serviciu de bucătărie mai mic, mai 
suplu, în culori pastel și cu supra
față strălucitoare. Chiar greutatea 
produselor a fost redusă cu 6—10 la 
sută. Și aici, ca pretutindeni, pasiu
nea dinamizează fantezia, iar . mîi- 
nile oamenilor creează metafore din 
lut și glazură.

...Liniile se interferează exact și 
sobru ; betonul coexistă cu sticla și, 
armonic, cu lumina. Dacă n-ai ști că 
aceasta este noua hală a uzinei „Ni
covala", ai crede că în fața ta se află 
clădirea unei galerii de pictură. 
Pentru dezvoltarea acestei întreprin
deri atît de moderne și în consens cu 
arhitectura și estetica industrială, au 
fost destinate 40 milioane lei în ulti
mii doi ani. Ea reprezintă poate una 
dintre mărturiile cele mai conclu
dente a ceea ce a însemnat socialis
mul pentru Sighișoara. Despre „Ni
covala" monografiile ne spun că în 
1883 avea 43 de muncitori și era un 
simplu atelier, cum de altfel se pre
zenta și în 1938, cînd numărul 
muncitorilor crescuse, în 55 de ani, 
la 84! Azi, nu numai că fabrica e 
complet nouă, dar și nmărul mun
citorilor s-a dublat în ultimii 8 ani 
(1961 — 351; 1969 — 780). „Ni-

dustriei ușoare românești. Aici se 
execută utilaje și piese de schimb 
pentru sectorul de sticlărie (trans
portoare, elevatoare, mașini de gra
vat, cuptoare etc.), pentru industria 
linii (ansamble de carde, piese de 
schimb), pentru sectorul de confecții 
(prese de călcat), diverse unicate.

Structura industrială a municipiu
lui a sporit în complexitate fapt 
ilustrat și de creșterea valorii pro
ducției globale, care în 1965 repre
zenta 382 milioane lei, în 1967 — 
478 milioane lei, iar cifrele estima
tive ale planului pe 1969 prevăd 
606;,milioane lei.. Un studiu..șocioltf$f<j 

investiga Viața ecbftdmtCă'Ș5; 
"orașuliii transilvănean ar putea &vt-~ 

denția pregnant fenomenul speciali
zării. Sighișoara a devenit în anii 
construcției socialiste unul dintre 
importantele centre ale industriei 
ușoare ale țării, care produce cera
mică și sticlă, țesături de lină și de 
mătase (fabrica „6 Martie"), confecții 
(întreprinderea „Tîrnava"), piese de 
schimb și utilaje, fibre de in și mo
bilă etc.

...,,Am stat și am numărat într-o 
zi — îmi relata cu surprindere un 
cetățean — cîte mașini trec prin cen
trul orașului... 58 într-un minut! A . 
început să fie prea mult zgomot". 
Observația nu e lipsită de o anumită 
semnificație, cu toate că amploarea 
traficului nu atinge decît rareori o 
atare intensitate. Dar nivelul de a- 
șezare urbană modernă e percepti
bil în toate sectoarele. Avînd drept 
ax principal o stradă lungă, orașul 
și-a concentrat aici cea mai mare 
parte a comerțului, ordonînd și rit
mând magazinele ca pe orice arteră 
comercială respectabilă, dotîndu-le 
cu utilaje și mobilier nou. Dezidera
tele dezvoltării economice au impus 
amenajarea și modernizarea magazi
nelor. Cerințele de consum sînt din 
ce în ce mai mari și volumul de 
desfacere a mărfurilor e într-o con
tinuă creștere, demonstrînd că pu
terea de cumpărare a populației a 
crescut simțitor. Dacă în 1965 co
merțul sighișorean a vîndut mărfuri 
în valoare de 162 milioane lei, în 
1968 valoarea acestora a fost de a- 
proape 200 milioane lei.

O consecință a industrializării, pe 
plan social, este puternicul aflux 
de. forțe proaspete. După un son
daj estimativ, tineretul reprezintă 
20—25 la sută din populația activă. 
Conducerile unor întreprinderi, ad
ministrația orașului, U.T.C.-ul au 
întreprins anchete sociale cu scopul 
de a cunoaște preocupările, gradul 
de pregătire profesională, salariza
rea, felul de trai, condițiile de locuit 
ale tinerilor.

— Consiliul popular municipal este 
receptiv la toate solicitările tineretu
lui — ne-a relatat tovarășul Vaier 
Giurgiu, primarul Sighișoarei. An
cheta socială pe care am întreprins-o 
anul trecut ne-a edificat asupra unor 
aspecte esențiale ale participării ac
tive a tineretului în producție și în 
activitatea obștească și în același 
timp ne-a determinat să luăm mă
suri care să ducă, într-un 
timp cît se poate mai scurt la rezol
varea unor cerințe social-culturale. 
Am amenajat o nouă sală de specta
cole („Eminescu"), vom da în folo
sință o casă de cultură, vom construi 
un bloc cu 75 de garsoniere. Avem 
un tineret nu numai entuziast, dar și 
deosebit de harnic, căruia sîntern ho- 
tărîți să-i acordăm tot sprijinul ca 
să se dezvolte multilateral și să par
ticipe tot mai activ la înflorirea mu
nicipiului.

...Dezvoltare și participare. Două 
noțiuni care au depășit sfera afirma
țiilor. Democrația socialistă a creat 
un nou climat, o osmoză între cetă
țean și administrația orașului său. 
Nu simpla atitudine sentimentală pe 
care o manifestă fiecare pentru ur
bea sa, ci spiritul activ, răspunderea 
cetățenească au dus la importante 
acțiuni gospodărești și de înfrumu
sețare a Sighișoarei. Municipalitatea 
a pus la îndemână materiale, arbuști 
și trandafiri; locuitorii — gustul și 
timpul lor liber, măsurat în mili
oane de ore.

Bat alte ore în turnul Sighișoarei. 
Sînt orele industrializării, orele 
dense ale unui oraș aflat în plină 
dezvoltare economică, socială și cul
turală, un oraș în care vechi tradiții 
se întrepătrund cu noi peisaje și rit
muri urbane, peisaje și ritmuri spe
cifice societății noastre.
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1 5957 838-103-256 45 000 45 000
1 6474 860-1-840 30 000 30 000
1 2603 843-1-564 22 000 22 000
1 3324 831-106-446 15 000
1, 2723 812-205-16 15 000
1 1192 854-203-21 15 0001 2589 843-1-531 15 000
1 2022 850-201-37 15 000
1 900 815-1-252 15 000
1 5473 859-1-2138 15 000
1 5265 859-1-1703 15 000
1 5728 859-1-2495 15 000
1 367 832-1-332 15 000
1 2250 836-1-328 15 000
1 767 808-1-205 15 000

: 1 3283 831-106-388 15 000
6695.; 865-1-422 15 000

itl 4200. ' ' 
1597.

866-1-482
824-1-170 lt®

19 1 TOTAL: 1 337 000

patria noastră socialistă. Femeile 
care muncesc în industrie. îndeosebi 
în ramura industriei ușoare și ali
mentare și în cooperația meșteșugă
rească s-au angajat să-și sporească 
eforturile pentru realizarea și de
pășirea tuturor indicatorilor de 
plan, îmbunătățirea calității produ
selor și folosirea cît mai judicioasă 
a timpului de lucru, pentru înfru
musețarea locului de producție. în 
comerțul socialist se va desfășura o 
susținută muncă educativă în scopul 
unei mai bune deserviri a consuma
torilor. urmărindu-se în același'timp 
mărirea contribuției femeilor în e- 
chipele de control obștesc. Comite
tele și comisiile de femei de Ia sate 
își vor aduce o contribuție tot mai 
substanțială la mobilizarea coopera
toarelor pentru dezvoltarea produc
ției agricole prin participarea efec
tivă la muncă în cooperativă, urmă
rindu-se îndeosebi atragerea femei
lor în zootehnie. legumicultură. 
creșterea păsărilor șl alte sectoare 
adecvate posibilităților lor.

Cu unanim interes au fost dezbă
tute problemele îmbunătățirii acti
vității femeilor în domeniul învătă- 
mîntului. educației sanitare, al re
lațiilor. de familie, creșterii si edu
cării copiilor, precum și regulilor 
conviețuirii socialiste.

După adoptarea dărilor de seamă 
conferințele au ales noile comitete 
județene ale femeilor.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm.’ participantele la conferin
țele județene ale femeilor au adop
tat telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae Ceausescu, 
prin care își exprimă hotărîrea de 
a depune toate eforturile pentru a 
contribui din plin la înfăptuirea mă
rețului program elaborat de Con
gresul al IX-lea și Conferința Na
țională a P.C.R. Femeile participan
te la conferințele județene s-au an
gajat ca în cinstea evenimentelor de 
excepțională însemnătate în viata 
politică a țării : alegerile de la 
2 martie, cea de-a 25-a aniversare 
a eliberării patriei si cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R.. să contribuie cu 
și mal multă însuflețire la înflori
rea patriei noastre socialiste, mun
cind cu entuziasm sporit în toate 
domeniile unde își desfășoară activi
tatea. pentru fructificarea talentului 
și spiritului lor gospodăresc, pentru 
realizarea obiectivelor mărețe ce 
stau în fata întregului nostru ponor, 
pentru îndeplinirea nobilei misiuni 
de a contribui la formarea si edu
carea tinerei generații, pentru pa
cea. bunăstarea șl fericirea întregu
lui nostru popor. .(

(Agerpres)

vremea

Plata cîștigurilor se face de către 
filialele C.E.C.. prin virarea în con
tul contractului pentru construirea 
de locuințe, prin depunerea pe in
strumente de economisire C.E.C. sau 
în numerar, la cererea titularului 
libretului.

REZULTATUL TRAGERII

Timpul probabil pentru zilele 
de 5, 6 și 7 februarie. în țară : 
vremea continuă să șe răcească, 
mai ales- în nord-estul țării. 
Cerul va fi schimbător. Vor .că-., 

t dca.rihsorj-locale, mai-fi-ecyerz- 
& teîn'isutf-est. Vînt potrivit, >;cu 

intensificări în Dobrogea, Mol
dova și. Bărăgan. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 
minus 18 și minus 8 grade, iar 
maximele între minus 8 și plus 
2 grade. în București: vremea 
continuă să se răcească. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea pre
cipitații sub formă de lapoviță 
și ninsoare, Vînt potrivit, cu 
intensificări pînă la tare. Tem
peratura în scădere.

/

la sorți a câștigurilor 
pe trimestrul IV 1968 la depunerile 
pe LIBRETELE DE ECONOMII 

CU CÎȘTIGURI IN MATERIALE 
DE CONSTRUCȚIE

La prima tragere Ia sorți a cîș- 
tigurilor la depunerile pe LIBRE
TELE DE ECONOMII CU CÎȘTI- 
GURI ÎN MATERIALE DE CON
STRUCȚIE, pentru trimestrul IV 
1968 au ieșit la sorți cîștigătoare 
numerele de participare la tragere 
8500, 8162, 1872, 3040 și 155.

Acestor numere de participare 
cîștigătoare le corespund libretele 
de economii cu cîștiguri în ma
teriale de construcție nr. 937-213-1, 
923-123-8, 905-336-9, 910-513-8 și 
954-259-1.

Fiecare cîștig este de 20 000 lei.
Titularii libretelor de economii 

cîștigătoare se vor prezenta în ter
men de cel mult 60 de zile de la 
data tragerii (31 ianuarie 1969) la 
filiala C.E.C. înscrisă în libret, 
pentru ridicarea adeverinței nece
sare la procurarea materialelor de 
construcție.

Materialele de construcție pot fi 
procurate de la oricare depozit de 
materiale de construcție aparținînd 
unităților comerciale sau ale co
operației de consum în termen de 
10 zile de la eliberarea adeverin
țelor de către filialele C.E.C.

S P

si colaborare rodnică
I în istoria relațiilor româno-so- 
I vietice; data de 4 februarie 1948 
| înscrie un eveniment cu largi și 

profunde semnificații pentru evo
luția raporturilor dintre România 
și Uniunea Sovietică, dintre po
poarele celor două țări. în acea zi, 
de la care se împlinesc astăzi 21 
de ani, a avut loc semnarea Tra
tatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste — 
document de mare importanță al 
legăturilor frățești reciproce.

Vechi și bogate în tradiții sînt 
legăturile prietenești dintre po- 

| poarele noastre. Acțiunile de soli
daritate ale forțelor democratice 

I din cele două țări pentru liber- 
| tate, dreptate socială și progres, 

precum și solidaritatea internațio- 
.nalistă a- comuniștilor în lupta 
pentru construirea celei mai îna
intate orînduiri sociale, au dat un 
sens profund prieteniei dintre po
poarele noastre. în România a- 
ceastă prietenie și-a găsit o amplă 
expresie în însuflețirea cu care 
clasa muncitoare, oamenii muncii 
au salutat victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, manifes- 
tîndu-și activ — prin numeroase 
acțiuni, prin lupta cu 
mînă — solidaritatea cu 
Sovietică, în hotărîrea 
rajul cu care, în perioada 
mat, Partidul Comunist 
s-a ridicat împotriva pregătirilor 
agresive și a războiului antisovie- 
tic; organizînd și conducînd rezis
tența antifascistă din România, 

încheiat la puțini ani de la vic
toria asupra Reichului hitlerist, în 
cucerirea căreia eroica Armată 
sovietică a avut un rol hotărîtor, 
consfințind prietenia tradițională 
dintre cele două popoare cimentată 
în anii războiului prin sîngele văr
sat în comun de ostașii români și 
sovietici, tratatul a marcat o eta- 

: pă nouă în relațiile dintre țările 
și popoarele noastre animate de 
aspirații și țeluri comune în lupta 
pentru construirea socialismului și 
comunismului, pentru triumful li
bertății, păcii și progresului în 
lume.

în prezent U.R.S.S., vădind 
forța uriașă a orînduirii socialiste, 

.. înfățișează lumii tabloul unei pu- 
’ teri economice și politice de prim 
rang, al unei țări în care dezvol
tarea forțelor de producție cu
noaște o amploare deosebită. Pri
ma țară a socialismului victorios, 
care construiește comunismul, a 

' realizat mari transformări pe toa- 
a dat e- . ,----------- ,

■ conomiei naționale, științeiJ și teh- ) fcfâ^^țjirșnfeWkțfiîîsriiului' 
'^nîciî* un âvîntfa fără precedent, a ’ «x.i. j...x j..._::-----------------

înfăptuit schimbări radicale în 
nivelul de trai al poporului.

O deosebită contribuție aduce 
Uniunea Sovietică lâ lupta pentru 
consolidarea păcii, zădărnicirea 
acțiunilor agresive ale imperialis
mului, pentru cauza socialismului, 
democrației și progresului social. 

Animat de sentimente de simpa
tie și prețuire față de poporul so
vietic și de vastele sale eforturi

arma în 
Uniunea 
și cu

ce a ur- 
Român

constructive, poporul român se bu
cură din inimă de marile realizări 
dobîndite de poporul sovietic, sub 
conducerea P.G.U.S.

Oamenii muncii din țara noastră, 
angrenați într-o amplă și eferves
centă muncă constructivă, au în
făptuit în anii socialismului mari 
transformări înnoitoare pe întreg 
cuprinsul patriei. Eforturile și 
realizările în munca pentru dezvol
tarea continuă, Complexă și în 
ritmuri susținute a economiei na
ționale, caracterul dinamic al aces
teia, noua înfățișare a orașelor și 
satelor românești, creșterea nivelu
lui de viață — material și cultural
— al maselor, sînt o expresie a su
periorității orînduirii socialiste care 
a descătușat energiile creatoare ale 
poporului nostru, puse în valoare 
sub conducerea Partidului Comu
nist Român. Ca un corolar al e- 
forturilor constructive pe plan in
tern, politica externă a țării noas
tre situează în centrul său priete
nia frățească și alianța cu toate 
țările socialiste, militează pentru 
întărirea continuă ă colaborării 
multilaterale cu aceste țări.

. Marile realizări ale U.R.S.S., ale 
României și celorlalte țări socia
liste constituie o contribuție esen
țială la întărirea continuă a siste
mului mondial socialist, la creșterea 
influenței socialismului și consoli
darea forțelor păcii de pretutindeni.

între România și Uniunea So
vietică, între P.C.R. și P.C.U.S. 
s-au statornicit relații de priete
nie frățească și largă colaborare, 
iar legăturile multilaterale dintre 
cele două țări și popoare — pe 
tărîm politic, economic, cultural — 
au ■ cunoscut o deosebită extin
dere pe baza marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului, a prin
cipiilor independenței, suverani
tății, egalității depline în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc,.

în telegrama conducerii noastre 
de partid și de stat, adresată con
ducătorilor de partid și de stat so
vietici, cu ocazia celei de-a 20-a 
aniversări a Tratatului, se arăta : 
„Constatăm cu deplină satisfacție 
că relațiile frățești de strînsă prie
tenie și solidaritate dintre poporul 
român și poporul sovietic, bazate 
pe țelurile și lupta comună pentru 
triumful socialismului și păcii, s-au 
întărit continuu și au căpătat un 
nou conținut. A cunoscut o largă 
extindere colaborarea dintre țările 
noastre în domeniul politic, econo
mic, științific, tehnic și cultural, al 
schimbului de experiență în dife
rite sectoare ale construcției so-
-.p-,____
„Cele două decenii care au trecut

— se arăta în telegrama adresată 
cu același prilej de conducerea de 
partid și de stat din U.R.S.S., con
ducătorilor de partid și de stat ai 
țării noastre — au confirmat în 
mod grăitor că acest tratat, bazat 
pe principiile internaționalismului 
socialist, a constituit un factor im
portant în dezvoltarea relațiilor 
sovieto-române; el slujește bine 
cauzei întăririi prieteniei și cola-

borării multilaterale dintre țările 
noastre, cauzei socialismului și 
consolidării păcii in Europa".

In anii care au trecut de la 
semnarea Tratatului, succesele 
repurtate de cele două țări în dez
voltarea economiei și culturii, a 
științei și tehnicii au sporit mereu 
posibilitățile de intensificare și 
diversificare a colaborării dintre 
ele, în cele mai variate domenii.

Un avînt continuu au înregistrat 
relațiile economice româno-sovie- 
tice. Amploarea schimburilor co
merciale dintre cele două țări este 
ilustrată de faptul că, sub rapor
tul volumului absolut, relațiile cu 
U.R.S.S. ocupă primul loc în între
gul nostru comerț exterior, iar în 
ce privește ansamblul comerțului 
cu țările socialiste îi revine o 
pondere de circa 55 la sută. Aceste 
schimburi cresc an de an. Proto
colul româno-sovietic privind li
vrările reciproce de mărfuri pe 
1969, încheiat în decembrie trecut 
la Moscova, prevede o nouă creș
tere — cu 6 la sută față de 1968 — 
a acestor schimburi.

în procesul dezvoltării lor, rela
țiile economice româno-sovi etice 
și-au vădit rodnicia, amplificîn- 
du-se în noi forme de colaborare 
în diferite domenii. în cadrul celei 
de-a doua sesiuni a Comisiei in- 
terguvernamentale româno-sovie- 
tice de colaborare economică, ținută 
vara trecută, au fost examinate 
probleme ale colaborării reciproce, 
îndeosebi ale cooperării în dome
niul industriei chimice, construcți
ilor de mașini, industriei de ex
tracție a țițeiului și petrochimiei, 
industriei ușoare și alimentare și 
au fost trasate căi concrete pentru 
dezvoltarea în continuare a acestei 
colaborări.

Paralel cu schimburile econo
mice s-au dezvoltat relațiile pe 
tărîm tehnico-științific și cultural, 
schimbul de experiență în diferite 
sectoare ale construcției socialis
mului și comunismului, contribu- 
indu-se astfel Ia accelerarea pro
gresului în cele două țări, Ia adîn- 
cirea cunoașterii reciproce între 
popoarele noastre și întărirea prie
teniei lor. Partidul nostru se pro
nunță pentru lărgirea gamei forme
lor de colaborare și cooperare eco
nomică, tehnico-științifică, cultu
rală cu U.R.S.S., ca și cu celelalte 
țări socialiste, în avantajul tutu
rora. întărirea continuă a prie
teniei și colaborării frățești 
româno-sovietice corespunde inte
reselor fundamentale ale ambelor 
popoare, contribuie la dezvoltarea 
construirii socialismului și comu
nismului în țările noastre, servește 
intereșelojr .unității și coeziunii ță
rilor ' socialiste, cabzei generale a 
socialismului.

De ziua aniversării Tratatului 
româno-sovietic, poporul nostru 
adresează popoarelor sovietice un 
călduros salut frățesc și le urează 
să obțină, sub conducerea P.C.U.S., 
noi și mari victorii în construcția 
comunistă, în întreaga activitate 
consacrată înfloririi patriei lor, 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.

Tinerii hoheri români pe locurile 5 și 6
la „europenele" de la Cortina d’Ampezzo

Prezentă în trei finale la „internaționalele Cehoslovaciei

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

CEYLONULUIA

de 
de 
de 
de
Ia

Pe pista de la Cortina d’Ampezzo 
au luat sfîrșit campionatele europe
ne de bob pentru tineret rezervate 
echipajelor de două persoane. Titlul 
a fost cucerit de echipajul Italiei 
(Bruno Alberti-Dino Mernardi). care 
a totalizat în cele 4 manșe timpul 
de 5’32”63/100. Un alt echipaj italian 
(Alvera-Dandrea) s-a clasat pe lo-

cul doi cu 5’36”89/100, fiind urmat de 
echipajul austriac alcătuit din frații 
Thurnbichler, cu 5’37”18/100. Echipa
jul prim al României (Panaitescu — 
Pascu) s-a clasat pe locul 5 cu 5'39” 
85/100. Al doilea echipaj al României, 
format din Stavarache-Sandru, a o- 
cupat locul 6 cu 5'40”75/100.

in număr nelimitat
Sute de oameni cîștigă în 

fiecare an autoturisme la sis
temele Loto-Pronosport. Anul 
trecut s-au atribuit cîștigăto- 
rilor peste 900 autoturisme de 
diferite mărci și capacități.

Concursul special Pronoex- 
pres din 5 februarie constituie 
un nou prilej de a încerca no
rocul. Participanții la acest 

, concurs au șansa de a se nu
măra printre cîștigătorii unor 
importante premii. Se atribuie 
în număr nelimitat autoturis
me Volga, Dacia 1 100, Mosk- 
vici 408 cu 4 faruri și radio, 
iar prin tragere la sorți alte 
20 de autoturisme.

Concursul este dotat de a- 
semenea, cu 50 de excursii de 
circa 10 zile la Istanbul și cu 
alte premii obișnuite în bani, 
suplimentare și speciale în 
autoturisme și numerar.

Cu 15 lei se poate participa 
la toate extragerile. Se parti
cipă și pe bilete 50 la sută.

Jucătoarea româncă de tenis de 
masă Maria Alexandru a cîștigat 
titlul de campioană internațională a 
Cehoslovaciei. Duminică seara. în 
ultima zi a competiției desfășurate 
la Bratislava. Maria Alexandru a 
învins-o în finală cu scorul de 3—0 
(21—19, 21—17. 21—19) pe cehoslovaca 
Grofova. De remarcat că Maria A- 
lexandru a evoluat și în cele două 
finale de dublu.

Iată celelalte rezultate din finale :

simplu masculin : Stanek (Cehoslova- 
(Cehoslovacia) 3—0 ; 
Vostova, Karlikova 
— Alexandru, Ivan

cia) — Turai 
dublu femei:
(Cehoslovacia) ______  __
(România) 3—1 (21—9, 23—21. 20—22, 
21—15) ; dublu mixt: Miko. Karliko- 
va (Cehoslovacia) — Dobosi. Maria 
Alexandru (România) 3—0 (21—17, 

.21—17, 21—13 ; dublu masculin : Al- 
ser, Johansson (Suedia) — Stanek, 
Miko (Cehoslovacia) 3—1 (18—21,
21—16, 21—17,21—14).

„Insula paradisului", 
cum a fost denumit 
Ceylonul pentru peisa
jul de o rară frumusețe 
cu care l-a împodobit 
natura, trece azi pra
gul celui de-al 22-lea 
an de independență. 
Ziua în care steagul 
național a fost ridicat 
deasupra. . Ceylonului 
marchează începutul 
unei perioade noi în 
viața poporului ceylo
nez.

Moștenirea colonia
lismului a fost grea și 
înlăturarea ei necesită 
încă eforturi susținute. 
Soarta insularilor a de
pins multă vreme și 
mai depinde în mare 
măsură de producția 
de ceai și de cauciuc.

Țara care se situează 
pe unul din primele 
locuri în Asia în pro4 
ducția de cauciuc, era 
importatoare de produ
se din cauciuc. Pe 
insulă nu a existat, 
practic, nici o între
prindere industrială.

Eforturile principale 
ale poporului ceylonez 
în acești ani au fost 
îndreptate în direcția 
dezvoltării economiei 
țării, treaptă indispen
sabilă spre consolida
rea independenței. A 
fost inițiată o largă ac
țiune pe plan național 
pentru realizarea unui 
vast program de irigații 
și defrișări, cu scopul 
de a reduce dependen-

ța de importul pro
duselor agro-alimenta- 
re. în anii din urmă, 
pe harta țării au apă
rut o serie de obiecti
ve industriale. între 
ele, un loc important 
îl ocupă fabrica 
cauciuc și anvelope 
la Kelani, oțelăria 
la Oruwola, fabrica 
mașini și unelte de
Jakkola. Sînt în pro
iect o turnătorie de 
fontă și un mare com
binat textil.

Aniversarea indepen
denței găsește poporul 
ceylonez angrenat în
tr-o bogată activitate 
constructivă, menită să 
consolideze realizările

In cîteva rînduri
• Campionatele mondiale de să

niuțe au continuat la Berchtesgaden 
cu desfășurarea probei pentru echi
pajele de două persoane. A cîștigat 
echipajul Austriei, alcătuit din Man
fred Schmid si Ewald Walch. Pe 
locurile următoare s-au clasat două 
echipaje din R. D. Germană.

o în finala probei de simplu mas
culin din cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Jaipur (India), po
lonezul Nowicki l-a învins cu 10—8, 
3—6, 8—6. 6—1 pe jucătorul român 
Petre Mărmureanu. Proba de dublu 
bărbați a revenit cuplului polonez 
Nowicki-Rybarczyk, care în finală a 
dispus cu 6—3. 10—8 de perechea ro
mână Petre Mărmureanu-Sever Dron.

o Echipa feminină de volei Dina
mo București, care întreprinde în 
prezent un turneu în R. D. Germană, 
a jucat la Berlin cu formația S. C. 
Dynamo Berlin: La capătul unui joc 
spectaculos, care a durat peste două 
ore; sportivele bucurestene au obți
nut Victoria cu scorul de 3—2 (16—14, 
5—15, 8—15. 17—15. 15—12).

• La Paris s-a disputat returul 
meciului dintre echipele P.U.C. Pa
ris și Institutul Superior Tehnic din 
Lisabona. contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" Ia volei mas
culin. Gazdele âu obtinut victoria 
cu scorul de 3—0 (15—2,15—11, 15—12). 
învingători și în primul . joc (scor 
3—1), francezii s-au calificat pentru 
optimile de finală ale competiției.

• Pe ringul arenei „Forum" din 
Copenhaga. în Prezenta a peste 7 000 
de spectatori, campionul european 
de box la categoria semigrea, dane
zul Tom Bogs, și-a păstrat titlul în- 
vingîndu-1 la puncte, după 15 repri
ze..'pe italianul Piero del Papa. A- 
ceasta a fost cea de-a 46-a întîlnire 
susținută de Tom Boss, care nu a su
ferit nici o înfrîngere în cariera sa.

O Echipa masculină de volei 
Steaua București, care se află în tur
neu în Franța, a susținut un meci 
demonstrativ ia Melun în compania 
unei selecționate militare franceze. 
Voleibaliștii români au obtinut vic
toria cu 15—1, 8—15. 15—2.

Un nou obiectiv pe harta Ceylonului : Uzina de anvelope de la Kelani



ORIENTUL
APROPIAT

PAKISTAN

ÎNCERCĂRI
DE ATENUARE

Proiectul „Pieței comune" j 
nordice suscită divergențe |

@ Un interviu ai președintelui Nasser @ Mini
strul de externe al Israelului va face o 
vizită în S. U. A.

CAIRO 3 (Agerpres). — Agenția 
Reuter informează că, intr-un in
terviu acordat publicației americane 
„Newsweek". președintele Republicii 
Arabe Unite. Gamal Abdel Nasser, 
n precizat că pentru solutionarea 
situației din Orientul Apropiat, pri
mul pas trebuie să-l constituie re
tragerea trupelor israellene din te
ritoriile ocupate în urma războiu
lui din iunie 1967. Președintele 
Nasser, exprimînd poziția R.A.U., a 
menționat că după retragerea tru
pelor sînt necesare : 1) declarații 
de nebeligerantă din partea tutu
ror statelor din Orientul Apropiat. 
2) recunoașterea dreptului fiecărui 
popor din această regiune de a trăi 
în pace. 3) integritate teritorială și 
frontiere recunoscute si sigure pen
tru toate țările din Orientul Apro
piat, inclusiv Israelul. 4) liberta
tea de navigație pe căile Interna
tionale si 5) o justă soluționare a 
problemei refuglatilor palestinieni.

în interviul său. președintele 
Nasser a refuzat să precizeze dacă 
se pronunță sau nu pentru trata
tive directe cu Israelul „pînă cînd 
armata israeliană nu se va retra
ge". însă a precizat că : ..între 1948 
si 1956 am avut convorbiri cu is- 
raelienii. în baza acordului de ar
mistițiu. Sîntem dispuși să proce
dăm si acum tot asa“. „în ceea ce 
ne privește, a spus mai departe 
președintele Nasser, noi nu dorim 
să mobilizăm în continuare totul 
pentru război, deoarece avem ne
voie de pace pentru dezvoltarea e- 
conomică a R.A.U.*.

CAIRO. — In cadrul reuniunii sale 
de la Cairo, Consiliul național pa
lestinian a hotărît crearea unui co
mandament militar unificat al orga
nizațiilor de luptă palestiniene pre
zente la această conferință, scrie 
ziarul „Al Ahram". Două organizații 
palestiniene — Frontul popular de 
eliberare a Palestinei și Armata de 
eliberare a Palestinei — au hotărît 
să boicoteze reuniunea de la Cairo.

în Statele Unite la sfârșitul lunii 
martie, urmînd să aibă întrevederi 
cu secretarul de stat al S.U.A., Wil
liam Rogers, anunță agenția France 
Presse, citind surse autorizate. Se a- 
preciază că această vizită va pre
găti o viitoare călătorie în S.U.A. 
a primului ministru al Israelului, Levi 
Eshkol.

GAZA S (Agerpres). — Un co
municat oficial al autorităților mili
tare din Gaza — citat de agențiile 
U.P.I. și France Presss — infor
mează că sute de eleve ale unor 
școli arabe din localitatea respectivă 
au demonstrat duminică împotriva o- 
cupației israeliene. După ce elevele 
au avariat un automobil, rănind o 
feraeie-soldat și un civil, poliția a 
intervenit pentru împrăștierea ma
nifestației. Comunicatul precizează că, 
în urma ciocnirilor, 95 de tinere au 
fost rănite. Demonstrația elevelor, 
relatează corespondentul agenției 
France Presse, a avut loc în urma 
condamnării a trei tinere, acuzate de 
a fi întreprins acțiuni ostile Israelu
lui.

A TENSIUNII POLITICE
RAWALPINDI 3 (Agerpres). — 

Președintele Ayub Khan va conferi 
cu liderii partidelor de opoziție 
din Pakistan în a doua săptămînd 
a lunii februarie, anunță ziarul 
„Pakistan Time". Data exactă a 
acestei conferințe, arată ziarul, 
cunoscut pentru relațiile sale strîn- 
se cu cercurile guvernamentale, 
urmează să fie stabilită în urma 
consultărilor care vor avea loc în
tre liderii partidelor de opoziție. 
După cum s-a mai anunțat, în re
centa sa declarație radiodifuzată, 
președintele Ayub Khan și-a ex
primat dorința de a avea convor
biri cu reprezentanții partidelor 
politice referitoare la modalitățile 
de soluționare a actualei crize din 
țară. Intre timp, știrile sosite din 
Pakistan atestă că situația conti
nuă să rămină încordată, semna- 
lîndu-se noi demonstrații de pro
test. Numărul total al persoanelor 
ucise în cursul violentelor ciocniri 
între poliție și demonstranți, care 
au avut loc în mai multe orașe în 
ultima săptămînă, se ridică la 32.

STOCKHOLM 3 (Agerpres). — Du
minică s-a încheiat ia Stockholm reu
niunea de două zile a primilor mi
niștri ai țărilor nordice în cadrul că
reia au fost discutate posibilitățile de 
extindere a cooperării economice din
tre ele. La conferință au fost repre
zentate Danemarca, Norvegia, Suedia 
și Finlanda, țări direct interesate în 
planurile de extindere a cooperării, 
precum și Islanda, care a participat 
în calitate de observator. Un co
mitet guvernamental mixt a fost 
însărcinat cu elaborarea, pînă la 15 
iulie, a proiectului final al unei uniuni 
economice nordice. Comentînd rezul

tatele întâlnirii, premierul Suediei, tg 
Tage Erlander, a declarat că între “ 
cele patru țări continuă să existe di- H 
vergențe în domeniile agriculturii, 0 
pescuitului, precum și în ce privește ® 
crearea unei „piețe comune" nordice E 
și unei uniuni vamale. Potrivit obser- B 
vatorilor, departe de a contura per- « 
spectivele unei rezolvări a probleme- H 
lor „integrării" nordice, această întîl- H 
nire a scos în evidență neînțelegerile “ 
existente între cele patru țări în a- S 
ceste probleme. într-o nouă încercare fa 
de a realiza un acord, cei patru șefi “ 
de guverne se vor întruni la 16 fe- B 
bruarie Ia Helsinki.

Japonia. Aspect din timpul unei recente acțiuni a populației din orașul 
Naha, pentru retrocedarea imediată a insulei Okinawa și pentru abolirea 

tratatului de securitate japono-american

GENEVA

Lucrările Consiliului

pentru Comerț și Dezvoltare transmit:
Intervenția șefului delegației române

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Mi
nistrul israelian al afacerilor externe, 
Abba Eban, va întreprinde o vizită

0 declarație 
a lui Mike Mansfield

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Liderul majorității democrate din se
natul american, Mike Mansfield, a 
declarat într-un interviu acordat pos
tului de radio și televiziune „Ameri
can Broadcasting Company" că speră 
ca o retragere progresivă a trupelor 
americane din Vietnamul de sud să 
înceapă în cursul acestui an, înainte 
chiar ca tratativele în patru de la 
Paris să ducă la rezultate substanțiale. 
Referindu-se la situația din Orientul 
Apropiat, senatorul Mansfield a de
clarat : „în urma unei acțiuni a ma
rilor puteri, mi-ar plăcea să văd pe 
arabi și pe israelieni că se întrunesc 
în jurul aceleiași mese de conferință 
pentru a încerca să se înțeleagă".

In altă ordine de idei, senatorul 
și-a exprimat speranța că vor fi an
gajate cît mai curând negocieri între 
S.U.A. și U.R.S.S. pentru reducerea 
armamentelor.

PARIS

Șeful delegației F.N.E. 
despre Conferința 

în problema Vietnamului
PARIS 3. — Corespondentul Ager

pres. Al. Gheorghiu, transmite : în
tr-un interviu acordat revistei ,.Nou- 
velle Observateur", Tran Buu Kiem, 
șeful delegației F.N.E. din Vietnamul 
de sud la Conferința de la Paris. în 
problema Vietnamului, relevă că 
pentru moment atmosfera conferin
ței se rezumă la o confruntare a 
punctelor de vedere ale celor patru 
delegații. Tran Buu Kiem mențio
nează că cele patru propuneri con
crete ale șefului delegației Statelor 
Unite, Cabot Lodge, nu ating nici de 
data aceasta problema fundamenta
lă : agresiunea americană.

în ce privește zona demilitarizată, 
declară Tran Buu Kiem. șeful dele
gației S.U.A. țintește. înainte de 
toate, să abată atenția opiniei publi
ce de la problemele esențiale, Îăsînd 
americanilor mîinile libere pentru a 
trimite întăriri cu avionul și pe mare. 
Cum am putea noi să acceptăm ca 
forțele de eliberare să se lase zdro
bite ?

Faptul că americanii Intensifică 
bombardamentele lor în Vietnamul 
de sud. subliniază în esență Kiem, 
arată că ei nu au abandonat ideea 
unei victorii militare pe teren. Șe
ful delegației F.N.E. din Vietnamul 
de sud precizează că conferința tre
buie să discute global problemele 
politice și militare.

„Noi nu vom depune armele fără 
ca problema Vietnamului de sud să 
fi fost rezolvată pe baza celor cinci 
puncte expuse în declarația F.N.E. 
din noiembrie anul trecut".

Explicînd deosebirea dintre „Cabi

netul de pace" și guvernul de coali
ție, care ar trebui să fie instalate în 
Vietnamul de sud, Tran Buu Kiem a 
arătat că „în programul F.N.E. a fost 
avansată ideea unui guvern de largă 
coaliție. Ideea unui „Cabinet de 
pace" a venit din rîndul maselor din 
Vietnamul de sud. Noi credem că 
această propunere trebuie susținută 
întrucit este vorba de un „cabinet 
pentru restaurarea păcii".t • n

Saigon. Ziarul budist „An Lac" a fost 
obligat să-și închidă redacția deoa
rece a criticat regimul saigonez pen
tru intenția de a continua războiul. 
In fotografie — o procesiune budis

tă cerînd restaurarea păcii

GENEVA 3. — Corespondentul
Agerpres, H. Liman, transmite : 
Consiliul pentru Comerț și Dezvol
tare a început dezbaterea asupra 
măsurilor întreprinse în vederea 
traducerii în viată a rezoluției Con
ferinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare, care prevede e- 
laborarea unui program de acțiuni 
în domeniul formării de cadre, re
zoluție inițiată de România.

Luînd cuvîntul în plenara Consi
liului, șeful 
Gheorghe Dolgu, 
tanta deosebită a 
în momentul cînd 
mat să definească 
ția UNCTAD la 
fi întreprinse în cadrul celui de-al 
2-lea deceniu al Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare. El a subliniat că 
în acest context este esențial să se 
acorde o atenție sporită punerii în 
valoare a factorului uman, care con
stituie resursa potențială cea mai 
importantă a fiecărei țări. Experien
ța ultimelor decenii, a spus vorbito
rul. ne oferă suficiente argumente 
în sprijinul ideii că nu 
existe dezvoltare în lipsa

Referindu-se la ranortul 
rului general al UNCTAD cu pri
vire la acțiunile întreprinse conform 
rezoluției amintite. șeful delegație! 
române a sugerat utilizarea unor a-

delegației române, 
a relevat impor- 
acestei probleme 
Consiliul este che- 
rolul si contribu- 
actiunile ce vor

poate să 
cadrelor, 
secreta-

semenea căi de pregătire a cadrelor 
ca schimburile de experți, organiza
rea de cursuri, burse etc. Fiecare 
tară, a adăugat el. trebuie să solu
ționeze formarea si utilizarea unor 
cadre naționale specializate în pri
mul rind prin propriile sale efor
turi. organismelor Internationale re- 
venindu-le sarcina de a facilita și 
accelera acest proces în tarile în 
curs de dezvoltare. Măsurile ce ur
mează a fi preconizate ar trebui să 
urmărească un dublu obiectiv : să 
satisfacă necesitățile pe termen lung 
ale acestor țări în domeniul formării 
de personal și să răspundă preocu
părilor imediate ale tarilor în curs 
de dezvoltare. Trebuie subliniată, de 
asemenea, necesitatea de a nu se 
transolanta în mod automat în ță
rile în curs de dezvoltare forme si 
metode care pot fi eficace numai în 
condițiile țărilor dezvoltate. Formele 
și tehnicile moderne care ar consti
tui conținutul procesului de formare 
trebuie adaptate condițiilor specifice 
și tradițiilor din fiecare tară în curs 
de dezvoltare. Ele trebuie să con
tribuie la stabilizarea cadrelor în 
țările de origine, astfel îneît să se 
evite sau să se diminueze pe cît 
posibil fenomenul dăunător al exo
dului de materie cenușie spre țările 
dezvoltate.

IN ULTIMELE ZECE ZILE

Peste 1500 de persoane
Spaniaarestate în

MADRID 3 (Agerpres). — De la 
instituirea stării excepționale, la 24 
ianuarie, în Spania au fost arestate 
peste 1500 de persoane, declară 
cercurile informate din Madrid. Ma
joritatea celor arestați sînt membri ai 
sindicatelor, a căror activitate este in
terzisă, și 
tineretului

ai organizației catolice a 
muncitoresc. Starea excep-

țională decretată nu a reușit pînă în “ 
prezent să înăbușe mișcarea revendi- 0 
cativă și manifestațiile de protest, g 
Sindicatul muncitorilor docheri din ° 
Barcelona, care numără 500 000 de R 
membri, a anunțat o grevă perlată, g 
care urmează să înceapă vineri, în “ 
sprijinul revendicării de îmbunătățire 0 
a salariilor și a condițiilor de muncă. |

A S~a sesiune a Comisiei economice O.N.U. pentru
Africa s'a deschis luni la Addis Abeba. La sesiune participă delegații din 41 
de țări africane membre ale comisiei, reprezentanți ai diferitelor organisme și 
instituții specializate ale O.N.U. și observatori din alte țări. Sesiunea este con
sacrată examinării și adoptării unor hotărâri într-o serie de probleme ale acti
vității Comisiei economice O.N.U. pentru Africa.

Delegația Frontului Național al R. S. Cehoslovace, 
condusă de Evzen Erban, membru al Prezidiului C.C. al P.G.C., președintele 
C.C. al Frontului Național, care face o vizită de prietenie la Moscova, a avut 
luni o întrevedere cu Nikolai Podgomîi, membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. La con
vorbirea care a avut loc cu acest prilej au participat Ivan Kapitonov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., Ivan Spiridonov, președintele Sovietului Uniunii al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., și alte personalități.

Deținuții politici din închisorile din Paraguay sînt 
SUpUȘi Ia torturi 5* un tratament inuman, scrie ziarul Uruguayan „EI 
Popular". La un asemenea tratament, arată ziarul, este supus de 12 ani și 
Julio Rojas, unul din membrii conducerii Partidului Comunist din Paraguay. 
Ziarul a chemat opinia publică sud-americană să întreprindă acțiuni de solida
ritate în vederea eliberării deținuților politici din Paraguay.

Monument în cinstea lui 
Lenin. Consiliul municipal al ora
șului italian Capri a hotărît să ridice 
în parcul Augusto un monument în
chinat lui Lenin.

Habib Bourguiba m1- 
nistrul afacerilor externe aj J?"ihisiei, 
a sosit luni după-amiază la Paris, undo 
va avea convorbiri cu ministrul francez 
al afacerilor externe, Michel De.brâ, și 
va fi primit de președintele Franței, 
generalul de Gaulle.

Fructuos dialog prietenesc 
româno-iugoslav

Declarația
3 (Agerpres). - 

publicată în

(Urmare din pag. I)

asemenea, schimburile tehnico-ști- 
ințifice, în domeniul transportu
rilor, al turismului. Relațiile cul- 
tural-artistice au atins o treaptă 
superioară. Se intensifică schimbu
rile de delegații din multiple sec
toare de activitate. Luînd act cu 
satisfacție de dezvoltarea cu succes 
a relațiilor bilaterale în avantajul 
ambelor părți și în spiritul depli
nei încrederi și stime reciproce, 
conducătorii întruniți la convorbi
rile româno-iugoslave de la Timi
șoara au exprimat, așa cum se 
arată in comunicat, hotărîrea 
de a extinde colaborarea în spe
cial în domeniul cooperării indus
triale, tehnice și științifice, în in
teresul popoarelor român și iu
goslav, al cauzei generale a so
cialismului și progresului, contri
buind în felul acesta la consolida
rea păcii în lume, la dezvoltarea 
colaborării internaționale. înalții 
reprezentanți ai celor două po
poare s-au informat, de asemenea, 
reciproc asupra construcției socia
liste în țările respective.

In cursul convorbirilor de la Ti
mișoara s-a procedat și Ia un 
schimb de păreri asupra probleme
lor actuale ale situației interna
ționale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești, evidențiindu-se con
vergența opiniilor, existența unor 
puncte de vedere identice sau a- 
propiate între cele două partide și 
guverne.

Reprezentanții celor două părți 
au manifestat din nou, pornind de 
la analiza situației internaționale, 
voința de a desfășura mai departe

eforturile în vederea apărării și 
întăririi păcii, a statornicirii unul 
climat al înțelegerii și colaborării 
în lume. în atingerea acestor no
bile țeluri o mare însemnătate are, 
după cum subliniază comunicatul, 
respectarea principiilor înscrise în 
Carta O.N.U. și în primul rînd a 
acelor principii verificate de isto
rie și cerute imperios de dezvol
tarea vieții internaționale: res
pectarea independenței și a suve
ranității statelor, deplina egalitate 
în drepturi, neimixtiunea în trebu
rile interne. în calitatea lor de sta
te europene, preocupate de asigu
rarea securității pe continentul 
nostru, cele două părți și-au în
dreptat în mod deosebit atenția a- 
supra situației din Europa, scoțînd 
în evidență importanța promovă
rii unor relații de bună vecinătate 
și colaborare între toate țările sale, 
potrivit rezoluției adoptate în una
nimitate în 1965 de către cea de-a 
XX-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., rezoluție printre ai că
rei autori se numără România și 
Iugoslavia. Pentru ca ideile acestei 
rezoluții să fie transpuse în viață 
important este — așa cum arată 
comunicatul — ca toate statele eu
ropene să-și aducă contribuția lor 
activă.

După cum se declară în comu
nicat, cei doi conducători de partid 
și de stat au reafirmat hotă
rîrea Partidului Comunist Ro
mân și a Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, guvernului Repu
blicii Socialiste România și guver
nului Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia de a continua să 
acționeze în vederea dezvoltării și

pe viitor a relațiilor de prietenie 
și colaborare egală în drepturi cu 
țările socialiste, cu partidele co
muniste și muncitorești, cu toate 
forțele progresiste și democratice, 
premisă de seamă a asigurării 
păcii și progresului pe glob.

Caracterizat printr-o atmosferă 
de prietenie, cordialitate și înțele
gere reciprocă, dialogul româno- 
iugoslav la nivel înalt conferă noi 
dimensiuni prieteniei tradiționale, 
relațiilor frățești dintre popoarele 
noastre.

Comentînd întîlnirea de la Ti
mișoara, ziarul „Borba" scrie că 
aceasta reprezintă nu numai un 
imbold în relațiile bilaterale, ci și 
o nouă contribuție la cauza păcii 
și dezvoltării unor relații exem
plare, caracterizate prin deplina 
egalitate în drepturi. Este o apre
ciere la care subscriem întru totul.

Tocmai asemenea relații de tip 
nou, tocmai încrederea reciprocă 
iz.vorîtă dintr-o adîncă tradiție de 
prietenie și din țeluri majore co
mune, tocmai satisfacția manifes
tată de fiecare din părți față de 
succesele celeilalte, voința lor de 
a conlucra strîns, de a colabora cu 
țările socialiste, cu toate statele 
iubitoare de pace, preocuparea lor 
comună de a milita pentru întă
rirea unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, de a contribui ac
tiv la asigurarea securității și pro
gresului întregii omeniri constituie 
fundamentul trainic, armătura în 
jurul căreia se extind și se conso
lidează edificiul prieteniei și cola
borării dintre poporul român și 
popoarele iugoslave, dintre cele 
două țări frățești.

P.
Intr-o 
ziarul

VIENA
declarație
„Volksstimme", Partidul Comunist din 
Austria își exprimă solidaritatea cu 
lupta poporului spaniol împotriva 
dictaturii. In condițiile dictaturii, se

C. din Austria
arată în declarație, în Spania sînt 
persecutați reprezentanții progresiști 
ai clasei muncitoare, militanții activi 
din rîndurile tineretului, cei mai 
reprezentanți ai intelectualității 
niole.

buni 
spa-

Asasinarea președintelui
Frontului National de Eliberare

din Mozambic
DAR ES SALAAM 3 (Agerpres). 

Dr. Eduardo Mondlane, președin
tele Frontului Național de Elibe
rare din Mozambic, a fost ucis în 
locuința sa din Dar Es Salaam, în 
urma exploziei unei bombe, a anun
țat guvernul Republicii Tanzania. 
Poliția tanzaniană, care anchetează 
împrejurările morții lui Eduardo 
Mondlane, apreciază că bomba a 
fost plantată sub scaunul de la 
masa de lucru a liderului mișcării 
de eliberare din Mozambic. Co
laboratorii apropiați ai lui Mond
lane și membri ai organizației FRE- 
LIMO s-au prezentat la poliția din 
Dar Es Salaam pentru a ajuta la 
elucidarea problemelor legate de 
asasinat.

Președintele Frontului Națio
nal de Eliberare din Mozambic, 
Eduardo Mondlane, este unul din 
cei mai cunoscuți conducători ai 
mișcării de eliberare națională 
din Africa. De la înființarea 
Frontului Național de Eliberare 
din Mozambic, el a condus ac-
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tivitatea acestei organizații care 
a repurtat succese însemnate 
în lupta de eliberare de sub 
dominația colonialistă portu
gheză.

Rezervele de aur ale Sta
telor Unite au scăzutîn amPul 
administrației Johnson cu 39 la sută, 
se arată într-o statistică publicată de 
revista americană „U. S. News and 
World Report". De la 17,8 miliarde 
dolari, la cît se cifrau în 1960, ele au 
ajuns în prezent la 10.9 miliarde 
dolari.

Președintele Comisiei bu
getare a Parlamentului turc, 
Mesut Erez, a anunțat, în cadrul unei 
conferințe de presă, hotărîrea guver
nului turc de a efectua unele modi
ficări în bugetul țării pe anul 1969. 
Hotărîrea prevede sporirea cu 368 mi
lioane lire a alocațiilor destinate sa
tisfacerii unor nevoi sociale imediate. 
Această sumă urmează a fi folosită 
pentru construirea de școli primare, 
amenajarea de drumuri rutiere, lucrări 
hidrotehnice sătești, sprijinirea învăță- 
mîntuiui superior și ajutorarea popu
lației din diferite regiuni care a avut 
de suferit de pe urma unor calami
tăți naturale.

Un comunicat oficial p«- 
blicat la Ankara arată că guvernele 
Republicii Congo, cu capitala la Kin
shasa, și Turciei au căzut de acord 
să stabilească relații diplomatice Ia 
nivel de ambasadă.

Reverendul Sithole, lider 
al populației africane din Rhodesia 
este pasibil de pedeapsa capitală : el 
a compărut luni’ în fața „înaltei curți 
rhodesiene", fiind acuzat că s-ar fi 
aflat printre complotiștii care inten
ționau să asasineze căpeteniile rasiste 
din Rhodesia. Dezvăluind cinismul acu
zației, observatorii de presă arată că 
Si thole, aflat 
patru ani, nu avea nici o posibilitate 
să organizeze 
constă numai 
populației africane din Rhodesia, ca- 
re-și afirmă cu tot mai multă tărie 
dreptul la libertate.

în închisoare de peste

un complot. „Vina" lui 
în faptul că e lider al

Ministerul resurselor na
turale din Iran a elaborat 
un proiect de măsuri Pentru 
a stăvili „ofensiva deșertului" asupra 
pămînturilor fertile din mai multa 
provincii ale țării. Pentru a crea un 
baraj în fața furtunilor de nisip vor fi 
plantați pomi pe o suprafață da 
169 000 ha.

Libia și Algeria au sem
nat un tratat de prietenie 
un acord comercial și de cooperară 
tehnică.

Platforma marină petrolieră aflată la est de Cromer, Norfolk (Anglia), în 
Marea Nordului, a fost evacuată de urgență în urma creșterii neașteptate 
a presiunii gazelor subterane în zona respectivă. Cei 45 de oameni care 

lucrau pe platformă au fost transportafi cu elicopterele

S.U.A. trebuie să se 
ocupe cu toată seriozitatea 
necesară de problemele 
actuale ale șomajului, a d°- 
clarat Daniel P. Moyniham, consilierul 
Casei Albe pentru problemele urbane. 
El a precizat că administrația ameri
cană este singurul guvern din lume 
care, în ultimii 25 de ani, a autorizat 
un nivel de șomaj atât de ridicat

Intervenția armatei nu a 
reușit să stăvilească tulbu
rările, s°ldate în numeroase cazuri 
cu morți și răniți, care continuă de 
mai bine de două săptămîni în statul 
Andhra—Pradesh (India). La Haide- 
rabad, demonstrațiile au fost reprimata 
de către poliția ce a deschis focul, 
omorind și rănind mai mul ți partici- 
panți.
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