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INTIMPIN A NEA

Ing. Filip TOMULESCU
odjunct al ministrului economiei forestiere

Pădurile au constituit o im
portantă avuție a țării noastre, 
o prețioasă sursă de materii 
prime, avînd în același timp un rol 
natural de protecție indispensabil 
dezvoltării întregii economii națio
nale. Păstrarea lor si valorificarea 
superioară a bogăției de masă lem
noasă se înscriu, deci. între princi
palele sarcini ce revin nu numai e- 
conomiei forestiere, ci si altor sec- 

jtpare ale producției materiale. A- 
>' țeasta cu atît mai. mult cu cît se 

măresc neîncetat necesitățile privind 
consumul lemnului, transformarea 
lui în bunuri industriale sau pentru 
populație. Ca urmare, în corelarea 
dezvoltării industrializării lemnului, 
a întregii economii forestiere cu 
cerințele altor ramuri economice tre
buie să se aibă în vedere că atît 
cuantumul cît și calitatea producției 
de masă lemnoasă posibile de recoltat 
depind de mărimea capacității de 
producție a fondului forestier, care se 
determină prin amenaiamente sil
vice, întocmite pe baze științifice, 
pentru flecare dintre cele peste 2 700 
unități naturale de producție din 
care este alcătuit fondul nostru fo
restier.

Nesocotirea cadrului de organizare 
Judicioasă, realistă a procesului de 
producție a masei lemnoase — sta
bilit de amenaiamentele de care a- 
minteam — poate duce, în cele din 
urmă, la consecințe negative în ceea 
ce privește, asigurarea continuă cu 
îemn, în • perspectivă, a economie! 
naționale. în acest Sens, se știe că 
în aȘjii trecutî. ca urmare a nevoilor 
m^jțjde masă lemnoasă cotele a- 
nualeT de tăieri au depășit po
sibilitățile reale ale fondului fo
restier, cu toate că decalajul 
dintre aceste mărimi s-a redus. 
Tocmai prin prisma necesității de a 
evita aceste neajunsuri si de a pro
teja pădurile trebuie acționat rapid 
în scopul corelării optime a cotei a- 
nuale de tăiere cu nivelul real al 
posibilității fondului forestier. Nu 
întîmplător, la plenara C.C. al 
P.C.R. din 16—17 decembrie 1968,

tovarășul Nlcolae Ceauțescu sub
linia : ....în planul pe 1969 s-a
considerat necesar să se reducă, fată 
de propunerile inițiale, planul de 
tăiere cu 500 000 m c pentru a se a- 
sigura o exploatare mai rațională a 
fondului nostru forestier"...... în anul
1970 va avea loc o nouă restrîngere 
a exploatării forestiere"...

Avînd în vedere aceste sarcini, 
mai întîi trebuie să se asigure ar
monizarea cerințelor crescînde de 
lemn pentru consumul Intern și ex
port cu folosirea judicioasă a fon
dului forestier. Căile pe care va tre
bui să mergem cu toată hotărîrea sînt 
în principal, două: pe de o parte să 
extragem din fondul forestier întrea
ga producție reală a acestuia, sporind 
necontenit potențialul de producție 
al pădurilor ; pe de altă parte, să fo
losim în mod cît mai raționa! masa 
lemnoasă care se recoltează anual 
din fondul forestier.

Recoltarea producției actuale de 
lemn se impune să se facă în forme 
adecvate stadiului de dezvoltare în 
care se găsește fiecare arboret din 
fondul forestier : în arboret.ele ti
nere șl preexploatabile să se recol
teze produsele secundare (prin cu
rățiri și rărituri). iar în arboretele 
exploatabile, aflate în rînd de tăiere, 
să se recolteze produsele principale 
— prin tăieri de regenerare. De
oarece aceste două categorii de tă
ieri au roluri radical diferite în ci
clul de viață a pădurilor, ele nefiind 
reciproc substituibile, compensarea' 
cantității de produse secundare ne
recoltate printr-un excedent cores
punzător de produse principale în
seamnă o gravă încălcare a regulilor 
de gospodărire a pădurilor.

Ca urmare, respectarea structuri! 
recoltelor anuale de lemn, pe cele 
două categorii de tăieri amintite, 
trebuie să aibă loc în fiecare unitate 
de producție din fondul forestier, 
concentrarea geografică a tăierilor 
precum și exagerările în acest do-

(Continuare in pag. a III-a)

Plecarea delegației P. C. R. 

la Congresul P. C. Italian
Miercuri seara a plecat în Italia delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., care va participa la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Italian.Din delegație mai fac parte tovarășii Dumitru Petrescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

La plecare, delegația a fost salutată de tovarășii Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Manea Mă- nescu, membru al Comitetului E- xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Popescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi- zela Vass, Vasile Potop, Ilie Rădu- lescu și Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)
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CREȘTEREA CHELTUIELILOR PENTRU ACȚIUNI
SOCIAL CULTURALE FINANȚATE
DE LA BUGETUL STATULUI

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

J7 CONSILIILE POPULARE

dentitatea 
dintre cuvînt 

și faptă
Marcel DOBRA

membru in Biroul Executiv al Consiliului Național
al Frontului Unității Socialiste,

președinte al cooperativei agricole Gîrbovi, județul Ilfov

Oamenii muncii din toată țara au 
primit cu interes deosebit Manifes
tul’ Frontului. Unității .Socialiste și 
au văzut în acest important docu
ment atît rezultatele remarcabile 
obținute în dezvoltarea economiei și 
culturii, cît și minunatele perspecti
ve ale României socialiste, ca urma
re a îndeplinirii hotărîrilor Congre
sului ai IX-lea și ale Conferinței 
Naționale a partidului. Așa. cum se 
subliniază în Manifest, a fost înde
plinit integral programul prezentat 
poporului în alegerile trecute. Aceas
ta constituie o dovadă grăitoare că 
ceea ce spune partidul se înfăptuieș
te întocmai, spre binele nostru și în
florirea patriei.

în Manifestul Frontului Unității 
Socialiste se arată limpede rolul ho- 
tărîtor al politicii, de industrializare 
în dezvoltarea întregii Economii, 
efectul pozitiv asupra tuturor râmii- 
rilor, inclusiv a agriculturii,, pe care 
l-a avut creșterea cu precădere .a 
industriei construcției de ; .rnasțfai.- 
energeticii, metalurgie! și; chimiei. 
Fără aceasta n-ar fi fost; pdșibile 
dezvoltarea bazei tehnice-materiale a 
agriculturii, dotarea ei cu . tractoare 
și mașini agricole moderne, chimiza
rea, extinderea irigațiilor, care con
stituie factori fundamentali ' ai' creș
terii producției agricole, ai progre
sului general al agriculturii '■ noastre. 
Sprijinul puternic al statului socia
list, munca harnică, entuziastă a ță
rănimii în mari unități agricole so
cialiste au avut drept urmare crește
rea producției agricole și a venitu
rilor țărănimii..

Noi, care muncim pe ogoare ,și 
cunoaștem modul cum se lucra pă- 
mîntui în trecut, recoltele pe care le 
culegea țăranul, ne dăm cel mai 
bine seama de progresele mari în
registrate de agricultura coopera
tistă în sporirea producției vegetale 
și animale, putem aprecia cel mai 
bine modul cum au crescut i venitu

rile țărănimii , și transformările înnoi
toare petrecute la sate.- Cifrele c&h- 
semnale. în ■ Manifest.—priv.in^, creș
terea- producției' agricole - constituie 
cea mai puternică dovadă a superio
rității agriculturii socialiste, a justeței 
politicii agrare a partidului nostru.

Agendă 
electoralăCampania electorală prilejuiește o intensă activitate po- litico-educativă în toate localitățile țării noastre. Manifestărilor cultural-artistice li se adaugă acțiunile specifice campaniei electorale. La centrele de votare din județul Timiș, ca de altfel în toate județele, s-au afișat listele alegătorilor. Zilnic, un mare număr de cetățeni verifică dacă sînt înscriși în liste. Manifestul Frontului Unității Socialiste a fost afișat de asemenea la locuri vizibile în majoritatea întreprinderilor și instituțiilor, în numeroase localități din județ au fpst ținute expuneri avînd ca teme : „Largul democratism al sistemului nostru electoral", „Dezvoltarea asis- "fențef socidlă în țara noastră* ș.a.
(Continuare în pag. a Il-a)

Deschiderea
Conferinței naționale
a cadrelor didactice

în sala Palatului Republicii Socialiste România au început, miercuri dimineața, lucrările Conferinței naționale a cadrelor didactice.Eveniment remarcabil în viața școlii românești și a slujitorilor ei, actuala reuniune urmează unui șir întreg de măsuri elaborate pe baza programului partidului nostru de dezvoltare multilaterală a științei și culturii, a învățămîntu- lui din România socialistă. Aceste măsuri vizează perfecționarea structurii și conținutului învăță- mîntului nostru, îmbunătățirea întregii activități a cadrelor didactice/ Conferința, care reunește peste >3 000 de delegați și invitați, prilejuiește un larg schimb de experiență și opinii asupra problemelor dezvoltării școlii românești în lumina Directivelor C.C. al P.C.R. și a noii Legi a învățămîntului. Prin luarea în discuție a modalităților de generalizare a școlii de 10 ani, aprobarea Statutului cadrelor didactice/ act-normativ care vfe defini rolul corpului profesoral în viața societății noastre și, prin adoptarea de măsuri referitoare la modernizarea școlii, Conferința va exprima hotărîrea unuia dintre

cele mai numeroase detașamente ale intelectualității noastre de a ridica învățămîntul de toate gradele pe o nouă treaptă, sporind aportul său la înfăptuirile remarcabile, materiale și spirituale, ale poporului român.La Conferință iau parte delegați aleși în adunările județene ale cadrelor didactice din învățămîntul preșcolar, învățămîntul de cultură generală, profesional și tehnic, în adunările care au avut loc în instituțiile de învățămînt superior, fapt care ilustrează impetuosul proces de lărgire și aprofundare a democratismului socialist în toate domeniile vieții obștești din țara noastră.Sînt prezenți, de asemenea, numeroși invitați — cadre didactice din învățămîntul de toate gradele, activiști de partid, ai U.T.C. și sindicatelor, reprezentanți ai conducerii unor ministere și ai unor instituții centrale și organizații obștești, ai uniunilor de creație, oameni de știință și cultură. '.în prezidiul Conferinței au lufet loc tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, ..fel
(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare 
în pag. a Il-a)

chiar
în timp ce

La confluenta dintre
cele două Somesuri

marfă cu aproape trei ki
lometri la oră.

Tot aci, în raza pri
virii se profilează li
niile contrastante ale 
Combinatului de celuloză 
și hîrtie — un alt oraș, 
un oraș industrial, un a- 
devărat satelit al vechiu
lui Dej, întins pe zeci de 
hectare.

„Satelit ? Nu. E vorba 
de o componentă organi
că a Dejului de azi. Fără 
clădirile lui moderne, fă
ră turnurile înalte ale 
fierbătoriei — fără com
binat și ponderea lui în

Natalia STANCU

Spre Dej -duc multe 
drumuri — particularita
te de loc întîmplătoare. 
Am putea spune 
mai mult: "... __
momentul întemeierii o- 
rașului rămâne ascuns în 
noaptea istoriei., rațiunile 
așezării lui aici Ise relevă 
cu mare. claritate si sînt

înaintăm pe artera 
principală — acea „stra
dă mare" ce servește 
drept unică axă de sis
tematizare multor orașe 
de provincie; chiar din 
goana mașinii poți vedea 
pe marginea ei primele 
semne ale începutului u- 

_  ........... .  .. __  nei urbanități moderne 
— mai toate — legate de — instituții noi. clădiri 

noi, magazine noi. A- 
jungem si depășim repe
de piața trapezoidală din 
centru — ușor înclinată 
Si străjuită de turnul as
cuțit si înalt al unei ca
tedrale. Mașina își con
tinuă- înaintarea. Am pe 
genunchi harta orașului, 
în cîteva minute Dejul 
va rămâne în urmă...

Lingă a doua „poartă"

' poziția favorabilă, de ac
cesibilitatea acestui punct 
de confluentă a celor 
două Someșurl, a aces
tui punct de încrucișare 
a două dintre ițele mai 
bătute căi de comunica
ție, transilvănene.

'Pătrundem în ’ hotarele 
Dejului ve șoseaua care 
vine dinspre Cluj. Mași
na, străbgte orașul în 
goană.

a orașului spre Bistrița: 
Complexul C.F.R. — -pu
ternic nucleu feroviar. 
Pentru profan, care con
fundă de obicei un aseme
nea complex cu o simplă 
„gară", singura preocupa
re a celor de aici ar fi 
aceea de a veghea neobo
sit la respectarea unui 
orar al trenurilor dinainte 
stabilit. Or, activitatea din 
ce în ce mai energică si 
mai bine raționalizată a 
celor peste 1 800 de mun
citori ai depoului. si ai 
stației de triaj se expri
mă printr-un spor — în 
ultimii trei ani — de 
peste 2 860 000 tone re
morcate. precum si prin- 
tr-o creștere a vitezei co
merciale a trenurilor de

u

Una din trăsăturile de bază ale cul
turii noastre socialiste este atenta 
considerație ce se acordă valorilor 
înaintate ale trecutului, capacității 
lor de a fructifica prezentul, res
pectului pentru tradițiile vii si sti
mulatoare. O astfel de atitudine pro
clamă, în fond, continuitatea și uni
tatea în timp a culturii și literaturii, 
ca și, implicit, puterea ei lăuntrică 
de a se depăși necurmat pe sine în
săși. Ideea a fost expusă frec
vent, scoțindu-se în relief impor
tanța ei perpetuă ca preocupare de 
seamă a politicii culturale promovată 
de partid și de stat. O întreagă se
rie de documente și cuvîntări re
cente, întîlni.ri ale conducătorilor de 
partid cu scriitorii și artiștii, 
documente apărute începînd cu 
cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. 
și pînă în ultimele luni și săptămîni 
— ilustrează, cu stăruință și strălu
cire, concepția de care vorbim. In 
cuvîntarea sa la Adunarea generală 
a scriitorilor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a înfățișat cu o exem

Prof. Al. D1MA
membru corespondent al Academiei

plară forță de convingere „tra
dițiile progresiste, patriotice ale 
culturii noastre" și referind.u-8e 
îndeosebi la operele de. mare.’va
loare ale artiștilor cuvîntului a 
observat : „Creația acestor scriitori 
va dăinui, răminind totdeauna unul 
din cele mai 'luminoase capitole ale 
culturii noastre naționale". Secreta
rul .general al partidului a pledat 
insistent pentru păstrarea a „ceea 
ce este prețios în literatura trecutu
lui". Din întregul ansamblu unitar 
al acestor/documente la care s-au 
adăugat frecventele dezbateri' din 
paginile presei de specialitate, s-au 
desprins cîteva idei conducătoare 
care .au pătruns adînc în conștiința 
publică. S-a înfățișat necesitatea re

valorificării de pe pozițiile criticii și 
istoriei literare științifice, călăuzită 
de concepția njarxist-lenlnistă, a 
valorilor trecutului nostru literar, a 
popularizării și difuzării1' lor pentru 
noile generații.

Valorificarea .și interpretarea cri
tică a moștenirii literare nu se poate 
realiza științific decît de pe po
zițiile istoriei și criticii literare
marxiste, pornind de la criterii
ferme de selecție si de apre
ciere, ținînd seama de multitudinea 
factorilor care au determinat și de
termină creația literară și artistică, 
de epoca respectivă, de curentul de 
idei pe care îl reprezintă Orice 
studiu, monografie, antologie trebuie 
să urmărească modul in care fiecare

operă se integrează în curentul de 
idei, de gîndire al epocii, de factorii 
ideologici și estetici care au in
fluențat pe autorii lor în activitatea 
de creație artistică și literară. De 
aceea, publicăm în primul rînd acele 
opere de o inestimabilă valoare ar
tistică ce au adus o contribuție de 
seamă. la procesul de evoluție al 
culturii noastre, au militat pentru 
progresul societății și al culturii, ex- 
primînd gîndurile și năzuințele cele 
mai adinei ale poporului, reflectîn- 
du-i în imagini nemuritoare viata, 
cum au fost operele celor mai de 
seamă creatori — Eminescu. Creangă. 
Caragiale. Sadoveanu etc. — care 
au întruchipat năzuințele de veacuri 
ale celor multi, dînd o expresie ar
tistică ' genială tezaurului lor nepre
țuit de gîndire si de sensibilitate.

Preocuparea de care vorbim n-a 
rămas, firește, numai în cîmpul pro
gramatic sau al dezideratelor. Ea a

(Continuare în pag. a IV-a)
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GREVA GENERALĂ
- ..... - - '

DIN ITALIA |

0 impresionant! 
manifestare 
a unității 

de acțiune j 
a oamenilor 

muncii
Cronica luptei clasei muncitoare 

din Italia pentru condiții de trai 
mai bune, a consemnat miercuri 
o nouă manifestare de deosebită 
amploare. Aproximativ 18 milioa
ne de oameni ai muncii din 
industrie, comerț și agricultură; 
precum și din porturi, din ser-r 
viciile auxiliare ale transporturi-

CORESPONDENȚ A DIN ROMA 
DE IA N. PUICEA

lor, tipografiile ziarelor, teatre și ci
nematografe au participat — într-un 
spirit de impresionantă unitate de 
clasă — la greva generală de 24 de 
ore declanșată marți noaptea de . că
tre cele trei mari centrale sindicale
— Confederația Generală a Muncii 
(C.G.I.L.), Confederația Sindicatelor 
Oamenilor Muncii (C.I.S.L.), Uniunea 
Italiană a Oamenilor Muncii (U.I.L.)
— în sprijinul revendicărilor privind 
îmbunătățirea actualului sistem de 
pensii. Greve pe timp limitat, îii 
semn de solidaritate, au declarat și 
lucrătorii de la aeroporturi, telefoa
ne, apă și electricitate, taxi-uri și 
transporturi orășenești etc.

Greva generală a dus practic 
la încetarea oricărei activități 
productive. La Roma — în pri
mele ore ale dimineții circulația 
pe străzi era redusă la minimuțn. 
Transporturile în comun, cate 
n-au funcționat între orele 8—10, 
închiderea piețelor alimentare, circu
lația extrem de redusă a pietonilor 
și chiar a automobilelor — au lăsat

(Continuare iu pag. a V-a)
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In întîmpinarea alegerilor pentru

Marea Adunare Națională

și consiliile populare

Identitatea 
dintre 
cuvînt 
și faptă

Agendă electorală
(Urmare din pag. I)
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După cum se știe, cu toate greută
țile cauzate de condițiile climatice 
nefavorabile din ultimul an, a- 
gricultura a asigurat aproviziona
rea populației, materiile prime nece
sare industriei, precum ți unele dis
ponibilități pentru export.

In această privință sint deosebit de 
semnificative rezultatele cooperativei 
noastre care a reușit să sporească 
producția agricolă. Iată cum a cres
cut. In cursul anilor, recolta medie 
de grîu la hectar : 1962—172S 
kg ; 1964 —1830 kg ; 1966 — 2530 kg ; 
1967 — 3477 kg și In 1968 — 3726 kg. La 
fel au sporit recoltele șl la celelalte 
culturi. Anul trecut noi am realizat 
în medie la hectar 3 608 kg porumb, 
1 880 kg floarea-soarelul șl 35 000 kg 
afeclă de zahăr.

Creșterea producției agricole șl va
lorificarea unor cantități cît mal 
mari de produse agricole pe bază de 
eontract asigură cooperativelor a- 
gricole șl cooperatorilor venituri din 
ce în ce mai mari. In cooperativa a- 
gricolă din Gtrbovl, al cărei președinte 
sînt, »-au realizat anul trecut 26 mi
lioane Iei venituri bănești. Ca ur
mare, valoarea zilei muncă a ajuns 
la 35 lei din care 22 Iei în numerar. 
Este numai un exemplu solitar. A- 
semenea rezultate obțin multe alte 
cooperative agricole. Ca urmare, ve
niturile bănești ale țărănimii au fost 
în anul 1968 cu peste 25 Ia sută mai 
mari decît în 1965. Constituie de ase
menea o mare realizare faptul că au 
fost introduse în întreaga țară pen
siile pentru țăranii cooperatori. Bu
năstarea țărănimii, creșterea hivilu-- 
lui ei de trai se văd din volumul 
sporit de mărfuri cumpărate, din 
faptul că numărul satelor electrifi
cate a ajuns la 9200, față de 4600 în 
1962. Zecile de mii de cadre didac
tice. specialiști agricoli, medici și 
alți intelectuali care își desfășoară 
activitatea în satele patriei noastre 
aduc o contribuție însemnată la ri
dicarea lor economică și social-cul- 
turală.

Toate acestea ne îndeamnă să ur
măm chemarea cuprinsă în Manifest 
de a pune mai bine în valoare ma
rile rezerve ala agriculturii noastre, 
obținînd pe această cale recolte bo
gate și stabile. Sînt create cele mai 
bune condiții pentru îndeplinirea a- 
cestui deziderat.

Pentru a valorifica din plin aju
torul multilateral al statului, noi, oa
menii muncii din agricultură, va 
trebui să folosim mai bine pămîn- 
tul, toate mijloacele de care dis
punem, să ne preocupăm permanent 
de promovarea pe scară largă a teh
nicii înaintate pentru a obține pro
ducții cît mai mari.

în adunarea generală în care a fost 
discutat bilanțul realizărilor pe 1968 
și s-a aprobat planul de producție și 
financiar pe acest an, membrii coo
perativei noastre au primit cu en
tuziasm chemarea cuprinsă în Ma
nifestul Frontului Unității Socialiste 
de a spori continuu producția vege
tală și animală, de a spori averea 
obștească. In planul pe 1969 am pre
văzut realizarea unei producții glo
bale de 43 milioane lei. Vom livra 
statului, pe bază de contract, 45 va
goane grîu, 370 vagoane porumb, 1 400 
vagoane sfeclă de zahăr, 980 000 kg 
carne și cantități mari de alte pro
duse agricole. Se prelimină obținerea 
unui venit bănesc de 28.5 milioane lei.

în adunarea generală în care 
•-au discutat rezultatele economico- 
financiare ale anului trecut șl s-a 
aprobat planul economic și financiar 
pentru anul acesta, membrii coopera
tivei noastre, ținînd seama de rezul
tatele obținute în anii precedent!, de 
uriașele rezerve de care dispunem, 
s-au angajat să depășească pro
ducțiile medii planificate la 
hectar cu 250 kg porumb, 300 kg 
grîu, 200 kg floarea-soarelui și 3 000 
kg sfeclă de zahăr. De asemenea, pe 
suprafețele irigate, vom obține pro
ducții medii la hectar de 90 000 kg 
lucernă masă verde și 6 000 kg po
rumb boabe.

Sîntem convinși că alături de noi 
și membrii altor cooperative agri
cole, răspunzînd chemării cuprinse 
în Manifestul Frontului Unității So
cialiste. vor face totul pentru a întări 
unitățile din care fac parte, punînd 
în centrul preocupărilor lor sporirea 
producției vegetale și animale, mări
rea productivității muncii, ridicarea 
eficienței economice a întregii lor ac
tivități. Folosind din plin sprijinul 
statului, mărind averea obștească 
și efectuînd un volum sporit de in
vestiții din fondurile proprii pen
tru nevoile producției, cooperativele 
vor crea o bază trainică pentru con
tinua lor dezvoltare economică, pen
tru creșterea veniturilor și a bunăs
tării membrilor lor, și, în același 
timp, vor putea furniza economiei 
cantități sporite de produse agro- 
alimentare, vor da o contribuție mai 
mare la dezvoltarea generală a pa
triei. _.

în orașele Bîrlad și Huși au avut loc, zilele trecute, întîlniri Intre tineri care votează pentru prima dată și vechi activiști de partid care le-au vorbit despre însemnătatea alegerilor de deputați de la 2 martie. în sala Casei de cultură din Vaslui s-a desfășurat un simpozion cultural-educativ pe tema : „Alegerile, oglindite în literatură*, susținut de colectivul bibliotecii orășenești. La Huși a fost prezentat un documentar intitulat : „Actualități hușene", realizat de cineclubul din localitate. 8 brigăzi științifice formate din profesori, juriști, economiști, ingineri s-au deplasat în satele din județ pentru a prezenta, în cadrul unor conferințe și expuneri, prevederile Manifestului Frontului Unității Socialiste.Numeroase manifestări cultural-artistice închinate alegerilor au avut loc zilele trecute In județul Brașov. Numai în municipiul Brașov B-au organizat aproape 60 conferințe, simpozioane, consultări 
pe teme ca : importanța Frontului Unității Socialiste, națiunea în condițiile socialismului, dreptul la vot In Constituția Republicii Socialiste România etc. La stația de radioficare din orașul Săcele a fost prezentată expunerea „Orașul Săcele In cifre și fapte”, iar la stația de radioficare Predeal expunerea „Realizări șl perspective din orașul Predeal*. La Casa de cultură din Făgăraș a avut loc o seară literară despre alegerile de ieri și de azi.Și în județul Cluj manifestările cultural-artistice iau amploare 
pe măsura apropierii zilei alegerilor. In ultimele zile în comune au fost organizate expuneri despre profundul democratism al orîn- duirii noastre socialiste, politica internă și externă a partidului și statului nostru, realizările obținute In anii construcției socialismului. Au participat peste 14 600 de țărani cooperatori. Brigăzile științiiice din orașul Zalău, Șimleul Silvaniei, Cehul Silvaniei au făcut 17 deplasări la sate.

Afară viscolește, dar pregătirea mărfișoarelor — la Cooperativa Arta apli
cată din București — vestește că primăvara nu-i departe

Lucrări de modernizare 
a aeroportului M. Kogălniceanu
S-au încheiat lucrările de extindere șl modernizare a aerogării de la Aeroportul internațional M. Kogălniceanu- Consfanța. Noua clădire dispune de cîte- va saloane, holuri și săli de așteptare, u-

nități comerciale, de schimb valutar și alte servicii pentru călători.De asemenea, a fost extinsă cu încă 10 000 mp suprafața platformelor de îm- barcare-debarcare a călătorilor, s-a cons

truit o rampă nouă de spălare pentru parcul auto. Pînă la deschiderea sezonului turistic din acest an, vor fi terminate și alte construcții și a- menajări din cadrul planului de dezvoltare a aeroportului.
(Urmare din pag. I)

producția industrială — o- 
rașul de azi ar fi de ne
conceput" — ti se spune. 
Desigur. Totuși, pînă nu de 
mult aici era un cîmp. 
Harta pe care o am in 
fată nu e mai veche de 
1962. De la locul pustiu de 
secole pînă la această ce
tate modernă în care lem
nul din pădurile Rodnei, 
Bistriței, Maramureșului și 
Munților Apuseni — tre
cut prin multiple meta
morfoze — devine celuloză 
și hîrtie a fost nevoie de 
numai trei ani. 1963—1966. 
Au fost trei ani de muncă 
aproape eroică a con
structorilor și montărilor t 
pentru zăgăzuirea apelor 
Someșului și captarea lor 
tntr-un canal lung de citi- 
va kilometri ; pentru tur
narea a sute de mii de 
metri cubi de betoane; 
pentru așezarea unei rețele 
de cabluri și feui de peste 
750 km; pentru montarea 
și asamblarea unor agre
gate uriașe de mare tonaj. 
Cele dinții lovituri de târ
năcop, primele schele ri
dicate de mîinile a mii de 
oameni — primele acte de 
modificare a peisajului 
traditional de pe întreaga 
vale — au marcat un prim 
moment al intrării Deju
lui sub zodia marii in
dustrii. Următorul a fost 
cel al punerii în funcțiune.

Evenimentul a presupus 
un altul, la fel de însem
nat : calificarea din timp 
a sute de oameni de prin 
părfile locului. Simpli 
muncitori la vreo moară 
sau presă de ulei, țărani, 
lucrători în salină au pă
truns pentru prima oară în 
tainele chimiei industriale, 
în succesiunea unor fluxuri 
tehnologice complicate ; au 
avut — aici la Dej, în 
fata utilajului automatizat 
— bucuria declanșării ma
rilor enerah prin interme
diul unui simplu buton.

A fost nevoie de un salt 
în pregătire, de un efort 
de voință și inteligentă.

Si dejenii au răsvuns ce
rințelor impuse de noile 
activități productive pro
pulsate — aici ca și in a- 
titea locuri — de forța re
generatoare a socialismu
lui. Febra ideilor novatoa
re, a inițiativelor, a rațio
nalizărilor definește tem
peratura activității din 
combinat. Fără ea podurile 
rulante si benzile transpor- 1

toane nu s-ar mișca atît de 
repede; fără ea rotația 
tamburilor rotitori ar fi 
mai puțin eficientă; fără 
ea culoarea celulozei sau 
calitatea fibrei ar fi alta ; 
fără ea rezistenta hîrtiei ar 
fi fost mult mai mică; fă
ră ea producția globală a 
anului acesta — în valoa
re de peste 311 milioane 
lei — ar fi fost mult mai 
greu de atins.

Ritmul vertiginos al 
dezvoltării orașului trebuie 
pus insă în legătură nu cu 
o singură unitate, ci cu 
armonioasa sa înflorire e- 
eonomică de ansamblu, în

sînt minerii. Urmând 
cursuri de inițiere și de 
calificare la nivelul tehni
cii moderne. într-o mese
rie pe care strămoșii lor 
au făcut-o cu ajutorul pe
nelor și dălților, la lumi
na ștearțurilor (lămpi cu 
ulei de rapiță). ei au de
prins noul meșteșug de „a 
face mașina să-si dea tot 
sufletul" — cum ne spune 
maistrul Dumitru Mun- 
teanu, care ne conduce 
prin salină.

Reafirmând vechi vir
tuți de meșteșugari (vir
tuți in care, pe vremuri, 
concurau cu bistritenii) fie

telor de învățămînt supe
rior și ai unor scoli de 
calificare din toate centre
le tării. Asa se și explică 
faptul că orașul numără 
azi — față de 1965 — de 
trei ori mai .multi ingineri, 
de două ori și jumătate 
mai multi tehnicieni. cu 50 
la sută mai multi medici.

Municipiul și-a fixat noi 
parametri de dezvoltare — 
meniți să ofere un cadru 
de viată plăcut, un grad 
superior de confort; a 
pornit în ritm accelerat pe 
calea modernizării și siste
matizării urbane. Iată acel 
cartier nou cu denumire a-

La confluența dintre 
cele două Someșuri

florire ce a presupus — pe 
lingă o lărgire a paletei 
industriale — o întărire și 
reîntinerire a industriilor 
tradiționale.

...Uruitul havezelor, miș
cările dumperelor, explo
ziile astralitei răsună in 
catedralele subterane for
mate prin îndelungi și in
tense excavata — orizon
turile minelor de sare ; oa
menii inning rezistenta 
straturilor, sedimentate de 
milenii, din asa-numitele 
„funduri de sac". Exploa
tarea sării la Ocnele Dej 
este o operație care durea
ză dinainte de venirea ro
manilor. continuă si azi și 
va continua sute de ani de 
aici încolo (cine poate es
tima exact uriașele rezer
ve de sare existente aici 7).

Altele sînt însă mijloa
cele de extracție ; aproape 
90 la sută din operații sînt 
mecanizate. Altul e randa
mentul. Zilnic, aproximativ 
900 tone de sare ajung la 
lumina zilei apucînd pe 
noile „drumuri ale sării", 
ceea ce înseamnă că este 
nevoie de numai vreo 
douăzeci șl opt de zile pen
tru a realiza producția' a- 
nuală interbelică. Alții

în cadrul „I.I.L.-Bobîlna", 
fie în cadrul „Iprofilului", 
dejenii sînt producători a 
zeci de tipuri de garni
turi : mobilă modernă și 
frumoasă, de mare căutare. 
Vechii întreprinderi de fa
bricat trass (ciment din tuf 
vulcanic) i-a luat locul o 
alta — cu capacitate mă
rită — de produse refrac
tare. Legumele si fructele 
de pe pămînturile fertili
zate de Somes — rodul 
muncii neobosite a coope
ratorilor din împrejurimi 
— sînt transformate în 
conserve, la Fabrica „11
Iunie". Așadar, o paletă 

economică substantial îm
bogățită în anii noștri.

Configurația socială a o- 
rășului s-a transformat ra
pid. pe măsura dinamismu
lui industrial. Din 1951—52 
pînă azi, populația Deju
lui a sporit de la 13 000 la 
36 000 de locuitori. Aceas
tă creștere spectaculoasă— 
aproape triplare 1 — a e- 
chivalat totodată cu o pu
ternică infuzie de tinerețe. 
Iată, de exemplu, vîrsta 
medie a muncitorilor de la 
combinat este de numai 23 
de ani. Orașul a primit in 
ultima vreme numeroși ti
neri absolvenți ai institu

tît de poetică: „Dealul 
florilor" — mîndria edili
lor. Construirea de noi a- 
partamente (250 la număr 
în 1969). precum și a u- 
nei cresc va modifica si 
îmbogăți peisajul pe care 
îl oferă azi Dealul flori
lor. E vorba de un peisaj 
în care domină blocurile 
de 20, 30, 60 de aparta
mente, blocuri legate între 
ele prin alei asfaltate, 
transformate acum de co
pii în prelungi pante de 
săniuș. Pentru aceiași co
pii s-a ridicat o scoală pe 
care — prin geamurile lu
minoase — o bănuiesti su
focată de plante. Aici se 
cere amintit că Dejul de 
azi numără mai multe gră
dinițe și cămine de zi cu 
orar normal. 13 scoli ge
nerale de 7 ani. două licee 
teoretice, un liceu econo
mic precum și o școală 
profesională în care sînt 
pregătiți circa 1 000 de vii
tori constructori. Profilul 
orașului de azi e întregit 
de complexe comerciale 
moderne (valoarea mărfu
rilor desfăcute populației 
municipiului a crescut, în 
trei ani, cu peste 20 mi
lioane de lei). Numai in 
anii cincinalului rețeaua

serviciilor medicale a 
crescut de la li la 21.

— După cum se știe —• 
subliniază tovarășul Vasile 
Lădaru. primarul orașului 
— Dejul a devenit nu de
mult municipiu. Noua cali
tate echivalează cu o re
cunoaștere a noilor sale 
realități economice, a noi
lor sale dimensiuni sociale. 
Ea conține însă și premi- 
zele unei puternice dezvol
tări viitoare. Ritmurile di
namicii economice a Deju
lui sînt din ce în ce mai 
vii, mai înalte ; există pre
misele unei creșteri în
semnate a populației în vii
torii ani. Toate acestea ri
dică noi probleme legate de 

, . continua îmbunătățire si 
extindere a rețelei de, de
servire. a rețelei sanitare,- 
precum si a celei de învă
țământ și cultură. Rezolva
rea treptată a acestor pro
bleme stă în atenția noas
tră. a tuturor. Si nu nu
mai a edililor... Iată, în a- 
ceste zile, la întîlnirile cu 
alegătorii din diferite cir
cumscripții electorale, am 
putut observa încă o dată 
larga și responsabila par
ticipare cetățenească, ne
obositul spirit de inițiativă 
îndreptat în direcția înflo
ririi și modernizării orașu
lui.

...Drumuri de-a lungul și 
de-a latul municipiului, ja
lonate de puternice unități 
economice. Drumuri ce u- 
nesc un trecut de secole 
cu un prezent de numai 
douăzeci și cinci de ani, 
într-un contrast ce nu su
portă comparație. Drumuri 
legînd Dejul de tot restul i 
tării. Drumuri ce duc spre 
aproximativ 20 de țări în 
care întreprinderile dejene 
își exportă produsele. (Un 
amănunt pitoresc: dacă 
transformăm hârtia produ
să de combinat într-un an. 
într-o fîșie de un metru 
lățime, obținem o bandă ce 
ajunge la Lună, o încon
joară și se întoarce îna
poi).

Vechii istorici defineau 
Dejul mai ales ca pe un 
oraș determinat de condi
ția sa de „oraș de con
fluență". Nu e vorba nu
mai de poziția geografică, 
am adăuga noi. In Dejul 
de astăzi se încrucișează și 
rodesc direcții majore ale 
procesului de modernizare 
Si dezvoltare, propriu tutu- | 
ror localităților. întregii 
țări aflate sub semnul pro
gresului și civilizației so
cialiste.

V

Un simbol 

al devotamentului 

fața de cauza 

clasei muncitoare
în marele Pantheon al eroilor miș

cării muncitorești din țara noastră 
s-a înscris cu litere luminoase și 
numele lui I.C. Frimu — conducător 
de seamă al muncitorimii, care, timp 
de trei decenii — între sfîrșitul se
colului al XIX-lea și începutul se
colului al XX-lea — s-a aflat necon
tenit în primele rînduri ale luptei re
voluționare. Au fost ani în care miș
carea muncitorească din România 
a cunoscut o dezvoltare continuă, 
punctată de momente de importantă 
istorică.

Ioan C. Frimu s-a născut Intr-o 
veche familie răzășească din co
muna Bîrzești, județul Vaslui, la 
14 octombrie 1871. După absolvirea 
școlii primare în satul natal, el a in
trat ucenic pentru a învăța meseria 
de tîmplar. Contactul cu mișcarea 
socialistă l-a luat mai întîi la Iași 
șl apoi la București. De lă început 
Frimu B-a remarcat prin inteligenta 
și setea sa de cunoaștere, , prin pa
siunea pe care o punea în răspîndi- 
rea ideilor socialiste. Era perioada în 
care cercurile și cluburile muncito
rești își uneau eforturile în vederea 
creării primului partid . politic pro
priu al proletariatului, țel realizat 
prin constituirea Partidului Social 
Democrat al Muncitorilor din Româ
nia la Congresul 
din 1893. Acest e- 
veniment impor
tant a dat un nou 
impuls organiză
rii muncitorilor, 
a permis afirma
rea mai hotărîtă 
a clasei munci
toare în princi
palele probleme 
care frămîntau 
viața social-poli- 
tică a societății 
din acea vreme.

Situîndu-se pe o poziție de clasă 
consecventă, Frimu a activat intens 
pentru ridicarea muncitorilor la ac
țiuni revendicative organizate. El a 
participat ca delegat la ultimele două 
congrese ale P.S.D.M.R., luînd ati
tudine fermă împotriva tendințelor de 
lichidare a partidului promovate de 
elementele nelegate de clasa munci
toare, inconsecvente din punct de 
vedere politic si ideologic, care se 
aflau în conducerea partidului. La 
Congresul al VI-lea din 1899, aceste 
elemente au provocat destrămarea 
partidului.

I. C. Frimu a-a aflat Intre acel mi- 
litanțl revoluționari care, prin acti
vitatea lor. In ciuda tuturor dificul
tăților, au dus mal departe mișcarea 
muncitorească, au desfășurat o mun
că stăruitoare pentru refacerea 
partidului. In 1902 începe să a- 
pară gazeta „România munci
toare" în conducerea redacției a- 
flîndu-se șl I. C. Frimu, alături de 
Iosif Nădejde-Armașu și Alccu Con- 
stantinescu. In jurul cercului „Ro
mânia muncitoare" se polarizau de 
acum eforturile pentru refacerea 
mișcării.

In condițiile în care patronatul se 
străduia prin toate mijloacele să a- 
bată proletariatul de la țelurile sale 
folosind în acest scop și corporațiile, 
înființate în 1902, un grup de mun
citori tîmplari întemeiază, sub con
ducerea lui I. C. Frimu la începutul 
anului 1905, un sindicat bazat pe 
principiul luptei de clasă. Curînd, 
progresele înregistrate în organiza
rea sindicală, ca rezultat al muncii 
perseverente a militanților devotați 
cauzei proletare, au devenit vizibile. 
A sporit simțitor capacitatea mișcă
rii muncitorești de a mobiliza ma
sele la acțiuni politice, revendicative.

Avîntul luat de mișcarea muncito
rească impunea centralizarea el or
ganizatorică, sarcină înfăptuită mai 
întii prin crearea Comisiei Generale 
a Sindicatelor din România și apoi 
prin înființarea Uniunii Socialiste, al 
cărei secretar a fost ales I.C. Frlmu.

Intețirea luptelor de clasă a a- 
propiat momentul în care, la con
gresul din 1910, deschis sub preșe
dinția lui I. C. Frimu, a fost reconsti
tuit Partidul Social Democrat care 
avea să conducă acțiunile muncito
rești din acei ani. făcînd ca proleta
riatul să se afirme tot mal mult 
drept cea mai înaintată forță politi
că din România.

După reconstituirea partidului.

50 de ani 
de la moartea 
lui I. C. Frimu
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INTERVENȚIE PROMPTA

Intr-o scrisoare sosită recent la redacție se 
semnala faptul că unele unități sanitare 
rurale din cuprinsul județului Sălaj, printre 
care și cea din comuna Surduc, n-au fost 
aprovizionate cu combustibilul necesar.

Consiliul popular al județului Sălaj ne-a 
răspuns, în urma acestei sesizări, că s-au 
luat imediat măsuri pentru a se suplimenta 
cantitatea de combustibil. Totodată, au în
ceput să fie distribuite lemnele ce se cuvin 
pe anul 1969 tuturor circumscripțiilor sani
tare din raza județului. în prezent, activi
tatea în dispensare și casele de naștere 
desfășoară în condiții corespunzătoare.

se

SPIRIT GOSPODĂRESC ?

De mai bine de două luni, din magazinele 
cooperativei noastre de consum, lipsesc 
unele mărfuri de strictă necesitate, iar multe 
din cele existente sînt de calitate necores
punzătoare. Astfel, pentru procurarea petro
lului lampant, locuitorii comunei trebuie să 
bată circa 30 km pînă în comunele învecinate, 
iar sarea de bucătărie, datorită condițiilor 
de depozitare necorespunzătoare, este ames
tecată cu pămînt.

Cu doi ani în urmă a fost procurată o 
instalație de umplut sifoane, dar din cauza

nepăsării conducerii cooperativei noastre, 
aceasta nici acum nu a fost pusă în func
țiune. Ruginește în depozit. Ca și spiritul 
gospodăresc al celor din conducerea coope
rativei de consum.

Un grup de locuitori 
din comuna Stolnici — Argeș

IN RITM DE MELC

Deși trebuia dată în folosință încă de anul 
trecut, construcția autogării din Blaj nu s-a 
terminat nici pînă în prezent. Lucrările se 
desfășoară în ritm de melc : abia s-au turnat 
fundațiile și s-au înălțat zidurile. încolo... 
Pe ploaie, ninsoare sau pe ger, cetățenii sînt 
nevoiți să aștepte mașinile afară, în stradă. 
Cît despre bilete, acestea se distribuie la... 
tinematograful din oraș ! Parcă anume s-a 
organizat treaba astfel ca să-1 determine pe 
călător să mai facă un drum în plus.

Ce părere au organele D.R.T.A. despre 
condițiile de deservire pe care le oferă 
cetățenilor autobaza de transporturi din 
Blaj 7 De ce nu se iau măsuri de urgentare 
a lucrărilor de construcție a noii autogări ?

Ing. loan SIMU
Blaj

„SALA TĂCERII"

In incinta casei de cultură din Piatra 
Neamț există o sală spațioasă, cu 600 locuri, 
pe care cetățenii au numit-o în glumă „sala 
tăcerii". Nimeni nu șe sinchisește de faptul 
că nu este 
ganiza aici 
educative 7 
sală să fie 
săptămînă filme șl, eventual, să fie trans
formată într-un cinematograf permanent. 
Toată lumea ar avea numai de cîștigat.

ca mobila să se degradeze de tot pentru ca 
în loc de dulap să-ml fie livrată o garnitură 
completă.

folosită. Oare nu s-ar putea or
nic! un fel de activități cultural- 
Cetățenii propun ca în această 
programate de două-trei ori pe

Adrian PASCU
lași
Stradela Macazului, bloc P.

NU-I ECHITABIL...

Grigore BABOI
Piatra Neamj

DULAPUL MULT AȘTEPTAT

De cîteva luni de zile am comandat o gar
nitură de mobilă la cooperativa „Mobilă 
și Tapițerie" din Iași. Bd. T. Vladimirescu 
53. Dar de tot atîta vreme nu mi se livrează 
o piesă din garnitură — respectiv un dulap — 
și sînt purtat cu vorba de la o zi la alta, 
fără nici o justificare. Menționez că între 
timp mobila și-a pierdut lustrul, dar dulapul 
mult dorit nu mi-a fost încă repartizat. 
Probabil că cei de la cooperativă așteaptă

Orașul Brașov duce în unele perioade 
lipsă de apă potabilă. Faptul se datorește, pe 
de o parte, consumului mare de apă al între
prinderilor industriale, iar, pe de altă parte, 
lipsei unor surse cu debit suficient. Pînă la 
mărirea debitului de apă s-a introdus, deo
camdată, un sistem rațional de consum. O 
măsură necesară, înțeleasă de toată lumea. 
Restricțiile sînt însă numai pentru unele 
cartiere ale orașului. In rest, noțiunea de 
consum rațional nu este cunoscută. Locuitorii 
de pe strada După Iniște au apă numai 
de 2—3 ori pe săptămînă și aceasta la ore 
cu totul nepotrivite — de obicei noaptea. 
Peniru a-și face provizii, cetățenii trebuie 
să stea de veghe, să pîndească robinetele în 
așteptarea apei. In schimb, Ia plata consu
mului sînt cotați deopotrivă cu cei ce nu 
duc de loc lipsă de apă, Nu-1 echitabil.

C. VAIDA
Brașov

pentru care militase cu atîta ardoar# 
timp de un deceniu, Frimu și-a con
sacrat întreaga capacitate de muncă 
consolidării lui, sporirii influenței 
acestuia în rîndul maselor. Acti
vitatea rodnică pe care a depus-o 
ca secretar al partidului l-a făcut 
cunoscut nu numai în țară, ci și 
peste hotare. In corespondenta hii 
Frlmu s-a păstrat o scrisoare pe 
care i-o adresase V. I. Lenin In 
1911, cu rugămintea de a interveni 
in sprijinul unor emigranți politici 
ruși aflați în România.

Dezlănțuirea primului război mon
dial de către marile puteri a pus noi 
probleme în fata mișcării socialiste. 
Partidul Social Democrat din Româ
nia s-a situat în rîndul organizațiilor 
socialiste care au rămas credincioase 
internaționalismului, promovînd o 
luptă activă împotriva războiului 
imperialist. Socialiștii români îm
pleteau strîns în activitatea lor cam
pania antirăzboinică cu intense ac
țiuni pentru apărarea intereselor vi
tale ale maselor muncitoare. Frimu 
participa neobosit la mitingurile si 
demonstrațiile muncitorești. Cu spi
ritul său clarvăzător, el conchidea la 
una din adunări că „e foarte posibil 
ca războiul acesta să aducă Revo
luția Socială care va croi drum so

cietății socialiste, 
cu venirea căreia 
vor dispărea șl 
clasele".

Reprimarea bru
tală — la 13 iunie 
1916 — a manifes
tației antirăzboi
nice a muncitqî'PS' 
mii gălățene a 
declanșat o largă 
mișcare de pro
test în întreaga 
țară. Referindu-w 
la aceasta, I. C. 

Frimu spunea : „Clasa munci
toare din țara românească a repre
zentat în acele momente conștiința 
și demnitatea". Intrarea României în 
război a dus la agravarea, intr-o 
măsură și mai mare, a contradicțiilor 
sociale. Desfășurarea ostilităților da 
pe fronturile de luptă, jertfele și sa
crificiile pe care poporul român era 
nevoit să le facă, jaful organizat da 
trupele inamice în teritoriul ocu
pat, îngreunau mult organizarea lup
tei maselor. în ciuda tuturor acestor 
piedici și greutăți. I. C. Frimu șl alți 
militanți de seamă au menținut per
manent vie flacăra luptei revoluțio
nare în rîndurile muncitorimii, ță
rănimii, intelectualității.

Triumful Marii Revoluții Socialist»' 
din Octombrie, care a deschis în is--' 
toria omenirii epoca trecerii de la 
capitalism la socialism, a dăt un 
amplu Impuls luptei de eliberare 
socială șl națională. Mișcarea mun
citorească din România evolua In
tr-o mișcare de masă tot mai largă 
pentru obținerea de drepturi si li
bertăți democratice, a unor condiții 
de viață mal bune pentru oamenii 
muncii. Contribuții de seamă a 
adus mișcarea muncitorească la rea
lizarea Unirii Transilvaniei cu Ro
mânia și înfăptuirea pe această cala 
a statului național român unitar — 
năzuință seculară a poporului nos
tru.

In noiembrie-decembrie 1918. avîn
tul revoluționar s-a întruchipat în
tr-un val puternic de greve si de
monstrații, cu o profundă semnifica
ție socială șl politică. Acțiunile re
vendicative au culminat cu marea 
demonstrație din ziua de 13 decem
brie 1918. în cadrul represiunii car® 
a urmat. I.C. Frimu și alți conducă
tori ai mișcării muncitorești au fost 
întemnițați și maltratați cu sălbăti
cie. Grav bolnav, în urma schingiui
rilor pe care le-a suferit, Frimu 
moare în seara zilei de 6 februa
rie 1919.

Moartea Iul Frlmu a constituit e> 
grea pierdere pentru mișcare. El era 
— scria „Socialismul" — „simbolul 
străduinței muncii continue dnse de
cenii de-a rîndul spre binele șl fo
losul clasei muncitoare din România 
de către partidul socialist".

Lupta în care a căzut eroic I.C. 
Frimu a fost ridicată pe o treaptă 
nouă și continuată de către Partidul 
Comunist Român, care a condus cu 
fermitate și înțelepciune poporul la 
împlinirea idealurilor în numele că
rora s-a jertfit și I.C. Frimu.

Nicolae DRAGAN

IZVOARE CALDE 
ÎN MAREîn largul Mării Negre, în dreptul stațiunii balneare Mangalia, un grup de scafandri condus de Constantin Scarlat, care activează pe lingă clubul nautic din localitate, a făcut o interesantă descoperire : 27 de izvoare cu apă caldă, țîșnind cu presiune dintre stîncile de pe fundul mării. Apa lor dulce, cu miros puternic de sulf, are o temperatură de 27 grade Celsius. Fenomenul, nemaiîntîlnit pînă acum în zona românească a mării, formează o adevărată „baie“ de apă caldă, spre care se concentrează viețuitoarele marine și îndeosebi midiile perlifere.

în momentul de față se desfășoară cercetări asupra compoziției mineralogice a apei acestor izvoare submarine, pentru folosirea lor atît în balneologie, cît și în alte domenii. în acest scop, apa va fi dirijată în bazine special a- menajate pentru crescătorii de midii, melci și alte viețuitoare.
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CONTRASTE

la sezonul mieiloral Partidului Comunist Român,

tovarășului Nicolae Ceaușescu
turme 
tradi- 
meto- 
multe

® Anticipuții

GENERALIZAREA EXPERIMENTĂRII NOULUI SISTEM DE SALARIZARE

Șl MAJORAREA SALARIILOR IN INDUSTRIILE UȘOARĂ Șl ALIMENTARĂ

Telegrame adresate Comitetului Central

în legătură cu recentele hotărîrl ale Con- 
•lliului de Miniștri privind generalizarea 
experimentării noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor în industriile ușoară 
31 alimentară, pe adresa C.C. al P.C.R. și a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, 
continuă să sosească telegrame în care co
lectivele de muncitori, ingineri, economiști, 
tehnicieni și funcționari își exprimă încă o 
dată adînca recunoștință și atașamentul de
plin față de politica partidului și statului 
nostru, hotărîrea de a munci fără preget 
pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor 
de plan, pentru ridicarea eficienței întregii 
activități economice.

„Noua hotărîre care se înscrie în prevede
rile Congresului al IX-lea — se arată în 
telegrama colectivului ÎNTREPRINDERII 
„TRICOTAJUL ROȘU" DIN ARAD — re
prezintă încă o grăitoare confirmare a 
grijii permanente a partidului și guvernu
lui pentru ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii, constituind pentru toți lu
crătorii din fabrica noastră un puternic im
bold în realizarea sarcinilor planului cinci
nal, în creșterea eficienței economice prin 
gospodărirea cu mai multă grijă a mijloace
lor materiale și bănești încredințate de stat. 
Pe-baza principiilor generale ale noului sis
tem de salarizare, cîștigul muncitorilor șl 
personalului tehnic-administrativ a fost sta
bilit in funcție de cantitatea, calitatea șl 
răspunderea în muncă, fiind mai direct le
gat de rezultatele din producție ale fie
căruia și ale întreprinderii în ansamblu. 
Conștiențl că prin muncă neprecupețită vom 
contribui direct la opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste în țara noastră, ne an
gajăm ca în acest an să depășim valoarea 
producției globale planificate cu 2,5 milioa
ne lei, să producem suplimentar 20 de mii 
tricotaje și să sporim productivitatea mun
cii cu 0,2 la sută. Prin aplicarea măsurilor 
tehnice și organizatorice stabilite, ne-am 
propus să obținem un beneficiu suplimentar 
în valoare de 500 000 lei și o îmbunătățire 
a calității cu 1,2 la sută. Asigurăm C.C. al 
P.C.R., precum și pe dumneavoastră per
sonal, tovarășe Ceaușescu, că nu vom precu
peți nici un efort pentru înfăptuirea poli
ticii partidului. contribuind la înflorirea Ro
mâniei socialiste, la progresul societății 
noastre".

Sublinilndu-se că hotărîrea Consiliului 
de Miniștri privind generalizarea experi- ’ 
mentării noului sistem de salarizare șl ma
jorarea salariilor în industria alimentară 
confirmă grăitor consecventa cu care sînt 
înfăptuite Directivele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. privind progresul multi
lateral al patriei și ridicarea bunăstării 
poporului, în telegrama trimisă de sala- 
riațil FABRICII DE CONSERVE DIN FE
TEȘTI, se menționează că „prin folo
sirea cu randamente sporite a utilajelor, prin 
valorificarea la un grad superior a mate
riei prime, cît și prin utilizarea întregului 
fond de timp disponibil, colectivul între
prinderii urmărește creșterea producției 
globale de la 1 600 tone, cît a fost în 1968. 
la 14 585 tone în acest an. Prin intrarea în 
funcțiune la întreaga capacitate a tuturor 
liniilor tehnologice productivitatea muncii 
va crește cu 122.3 la sută și se va realiza un 
beneficiu peste plan în valoare de 75 000 lei".

„Ne exprimăm pe această cale sincerele 
și profundele noastre mulțumiri pentru 
grija deosebită ce o manifestați, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, față de condițiile 
de trai ale celor ce muncesc, se arată în 
telegrama colectivului de salariați' de la 
ÎNTREPRINDEREA TEXTILĂ „CRIȘA-

NA" ORADEA. Ne angajăm ca prin mal 
buna folosire a capacităților de producție, 
prin organizarea superioară a producției 
și a muncii să depășim sarcinile de plan pe 
acest an la toți indicatorii, dînd în plus o 
cantitate de 116 000 metri pătrați țesături din 
bumbac".

„Exprimînd mulțumirile șl recunoștința 
noastră, asigurăm conducerea superioară 
de partid că vom pune și în viitor entu
ziasmul și capacitatea noastră în slujba 
perfecționării organizării producției și a 
muncii, a valorificării tuturor rezervelor da 
care dispune fabrica noastră — declară în 
scrisoarea sa colectivul de salariați de la 
FABRICA DE CONSERVE „] 
TULCEA. Ne angajăm ca în acest an să de
pășim producția globală cu 4 la sută, să 
sporim productivitatea muncii cu 2 la sută, 
să valorificăm la un nivel superior materiile 
prime și produsele în vederea realizării unui 
beneficiu peste plan de 1,2 milioane lei".

în telegrama trimisă de muncitorii, teh
nicienii, inginerii, economiștii și funcționarii 
FABRICII DE CONFECȚII DIN DOROHOI 
sa arată că aplicarea noului sistem de 
salarizare și majorarea salariilor constituie 
un puternic imbold în muncă și 
oferă garanția că sarcinile de plan vor fi 
îndeplinite, angajîndu-se să obțină o pro
ducție suplimentară în valoare de 1.2 mi
lioane lei.

Ca răspuns la noile prevederi de creștere 
a salariilor, după ce trece în revistă prin
cipalele direcții în care va acționa, colecti
vul de salariați de la FABRICA DE TRI
COTAJE „MOLDOVA"-IAȘI, se angajează, 
în fața conducerii partidului, să depășească 
producția fizică cu 250 000 bucăți și să ob
țină un beneficiu suplimentar de 500 000 lei.

„Noul sistem de salarizare creează condi
ții pentru a stimula preocupările noastre

dariați_ —
.DUNĂREA"-

în direcția organizării superioare a produc
ției și a muncii, folosirii raționale a capa
cităților de producție și a timpului de lucru, 
aplicării normelor de muncă fundamentate 
tehnic, precum și reducerii consumului de 
materiale în vederea creșterii productivi
tății muncii, diminuării cheltuielilor de 
producție, subliniază în telegrama lor sa- 
lariații ÎNTREPRINDERII „INDUSTRIA 
CĂRNII“-OLT. Grijii partidului pentru ri
dicarea nivelului nostru de viață răspun
dem prin angajamentul de a depăși sarci
nile de plan ale acestui an cu 100 tone 
came, 100 tone preparate din carne, 20 tone 
spor creștere în greutate vie la îngrășăto- 
riile proprii, reducerea cheltuielilor la 1 000 
lei producție marfă, angajamente care con
cretizate valoric reprezintă 2,3 milioane lei".

„Prin această hotărîre colectivul nostru 
de muncă simte încă o dată grija și preo
cuparea consecventă a conducerii partidului 
și statului pentru stimularea activității eco
nomice șl creșterea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii — se spune în te
legrama salariatilor de la FABRICA DE 
ZAHĂR „SIRETUL“-BUCECEA. Ne ex
primăm întreaga recunoștință față de 
Partidul Comunist Român, față de dum
neavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru modul consecvent și exemplar de 
traducere în viață a hotărîrilor Congresului 
al IX-lea și ale Conferinței Naționale a 
partidului. Ca răspuns la recenta hotărîre, 
colectivul nostru se angajează să realizeze 
peste plan 1 246 tone zahăr, economii la 
prețul de cost în valoare de 740 000 lei și 
beneficii în sumă de 690 000 lei. Sîntem ho- 
tărîți să nu precupețim nici un efort pentru 
a întîmpina cea de-a 25-a aniversare a eli
berării patriei noastre cu rezultate în mun
că cu totul deosebite".

Pe masa de montaj a uzinei „Electronica* t noile radioreceptoare „Albatros* 
Foto : Agerpres
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(Urmare din pag. I)

meniu, dînd naștere la același efe't nega
tiv ca și „compensarea" unor categorii de 
tăieri prin altele. Mai mult, tăierile de re
generare se impun să fie efectuate prin a- 
plicarea tratamentelor adecuate atît cerin
țelor procesului de regenerare, cît și asi
gurării rolului de protecție exercitat de 
pădure în apărarea solului contra eroziunii 
și protejarea resurselor de apă.

îndeplinirea tuturor acestor cerințe pre
supune, în primul rînd. existența unei re
țele de drumuri forestiere suficient de dez
voltate. Pe baza investițiilor statului. în 
construcții de drumuri forestiere, a sporit 
densitatea acestora de la 3,9 m.l./ha în 
1950.1a 6,26 m.l./ha în 1968. Cu toate aces
tea, distanța medie pe care lemnul tre
buie „mișcat" de la locul de doborîre pînă 
Ia drumul forestier este încă mare — ceea 
ce determină, uneori, ca exploatarea lui să 
fie neeconomicoasă mai ales în cazul pro
duselor secundare. De aceea este necesar 
ca, în paralel cu extinderea rețelei de dru
muri forestiere, să se găsească soluții cons
tructive și funcționale pentru acel tip de 
drumuri de colectare, cel mai potrivit 
transportului economic al unor cantități de 
masă lemnoasă relativ reduse. Totodată, 
trebuie intensificată acțiunea de asimilare 
a producției utilajelor de scos-apropiat 
corespunzător acestui gen de situații. Insti
tutul de Cercetări Forestiere, Institutul de 
Studii și Proiectări Forestiere împreună cu 
specialiștii din minister și ai întreprinderi
lor au îndatorirea să-și intensifice efortu
rile în scopul realizării acestor obiective, 
consolidării rezultatelor obținute în acest 
domeniu.

Cît privește sporirea potențialului de 
producție al fondului forestier. Ministerul 
Economiei Forestiere a și trecut la apli
carea în practică a unor măsuri impor
tante. Se află în curs de realizare acțiunea 
prin care se urmărește refacerea arborete- 
lor slab productive și degradate de pe 
600 000 ha ; prin mărirea ponderii răși- 
noaselor în compoziția plantațiilor 
crește treptat procentul pădurilor 

fondul forestiet de
în 1968 la 30 la sută în 

1980; se dezvoltă cultura plopilor eurameri- 
cani sub formă de aliniamente și masiv, 
iar lucrările de împădurire se efectuează 
cu semințe selecționate recoltate din re
zervații constituite special în acest scop. 
Devine, însă, tot mai necesar ca Institutul 
de Cercetări Forestiere să aducă o con
tribuție și mai activă în ameliorarea spe
ciilor forestiere cunoscute în practica sil
vică, să faciliteze introducerea în cultu-ă a 
noî varietăți, mai productive, de arbori 
forestieri și să elaboreze metodele pentru 
fertilizarea terenurilor forestiere cu arbo
rete preexploatabile valoroase. Se impune,

de asemenea, să se treacă cu hotărîre Ia 
crearea eșalonată de culturi specializate 
din rășinoase și plop, cu ciclu scurt de pro
ducție și productivitate ridicată destinate 
producției de materie primă lemnoasă pen
tru industria celulozei și hîrtiei.

Evident, pe baza aplicării unor astfel de 
măsuri, potențialul de producție ol fondului 
forestier va spori considerabil șl aceasta 
prin acumularea unor creșteri suplimen
tare de 3—4 m3/an./ha și a creării unor 
noi arborete de plop cu creșterea medie de 
30—40 m3/an/ha. însă, așa cum arată cal
culele, o producție suplimentară de lemn 
recoltabil va fi disponibilă în mod eșalonat

sporită sortării șî mai corecte a masei 
lemnoase primite spre exploatare, elimi- 
nîndu-se declasările de materiale și resor- 
tîndu-se cu mai multă grijă lemnul des
picat. Totodată, vor trebui realizate cit 
mai grabnic utilajele necesare colectării și 
scoaterii economicoase a crăcilor, în special 
de rășinoase. precum și a resturilor de 
exploatare, produse care constituie o im
portantă sursă suplimentară de masă lem
noasă pentru industrializarea lemnului și 
industria chimică. într-un interval de 
cîțiva ani s-ar putea trece Ia livrarea, cu 
continuitate, industriei prelucrătoare a cel 
puțin 75 000 tone crăci de rășinoase și fag

PĂDURILE ȚĂRII

rășinoase în
26 la sută

va 
de 
la

începînd abia din perioada 1980—1990. Se 
estimează că realizarea cu consecvență a 
măsurilor amintite ar putea să aducă un 
spor de producție anuală de 600—800 mii 
m3, numai din anul 1985.

Pînă acum, s-au consemnat o serie de 
realizări de seamă în privința valorificării 
masei lemnoase, în faza de exploatare a 
lemnului în pădure. Indicele de utilizare 
industrială a masei lemnoase a crescut 
de la 58 la sută. în anul 1960, la 75 la sută 
în anul 1969. iar la lemnul de fag — de la 
45 la sută la 65 la sută. în aceeași perioadă. 
Concomitent, procentul pierderilor de ex
ploatare a scăzut continuu ajungînd în 
1968 Ia 3,6 la sută din masa lemnoasă brută. 
S-a introdus larg tehnologia exploatării în 
trunchiuri lungi și catarge, transferîn- 
du-se o parte din operațiile de fasonare 
din pădure în depozite finale Lemnul des
picat este într-o tot mai deplină măsură 
resortat în lobde apte pentru prelucrarea 
industrială. La obținerea unor astfel de 
rezultate un aport deosebit l-a avut extin
derea mecanizării principalelor operații, 
prin folosirea utilajelor de fabricație româ
nească, ajungîndu-se la următorii indici 
de mecanizare (în procent) :

1965 1969 (plan)
— doborît-secționat 59.0 88.7
— scos-apropiat 50,6 63,0
— încărcat 36,9 60,9

în continuare. este de datoria între
prinderilor forestiere să acorde o atenție

toate fermele
q rentabilitate

și să economisim circa 799 000 zile 
furajate. Pe această cale, întreprin
derea noastră a obținut, în plus, 
circa- 186 tone carne. Pe de altă 
parte, prin reducerea numărului de 
zile furajate am economisit a- 
proape 300 tone furaje combinate. 
La ferma de păsări s-au realizat. în 
medie, 218 ouă de fiecare pasăre. 
Rezultate asemănătoare au fost ob
ținute și. în, alte sectoare de activi
tate.

în ultimii ani am acordat o aten
ție mal mare valorificării superioare 
a produselor. în' acest scop a fost 
creat un sector de industrializare a 
produselor, respectiv o fabrică de 
brînzeturi și alta de preparate de 
carne, intrată în funcțiune anul tre
cut. Ambele unități1 utilizează drept 
materie primă laptele și carnea pro
venite exclusiv din cadrul între
prinderii. Acest sector a asigurat, 
anul trecut, o producție marfă în 
valoare de 14 milioane lei. aducînd 
un venit net de

Ghioceii anticipează 
primăvara, rîndunele- 
le o confirmă. Primă
vara este prin tradiție 
și sezonul apariției 
mieilor, al milioanelor 
de miei care vor alcă
tui viitoarele 
de oi. Infirmînd 
ția, cu ajutorul 
deior moderne,
întreprinderi agricole 
de stat și cooperati
ve agricole au de
vansat... anotimpul 
avînd de pe acum miei 
în greutate de 10—12 
kg. Prezența lor ne 
este semnalată. între

altele, la cooperativele 
Albești, Baba Ana, 
Fulga .-de Jos din ju
dețul Prahova, unde 
s-au aplicat însămîn- 
țările artificiale tim
purii la oi. în saiva
nele , acestor unități, 
mieii zburdalnici sînt 
în atenția ciobanilor și 
selecționatorilor. Apa
riția lor timpurie în 
decorul de iarnă actual 
este determinată de 
calcule precise care a- 
testă un cîștig sub
stanțial la -carne și 
lapte.

anual, urmînd că în perspectivă această 
cantitate să fie cel puțin triplată.

De o însemnătate deosebită este și ac
țiunea de adaptare a consumului de lemn 
din toate sectoarele economiei la. cuantumul 
și calitatea masei lemnoase posibile de re
coltat din resursele forestiere ale țării. în 
acest sens, la plenara amintită s-a precizat 
că ministerele, comitetele județene de par
tid vor trebui să ia țpăsurile necesare pen
tru înlocuirea lemnului cu alte materiale. 
Aceasta este o problemă care nu privește 
numai actualul plan cincinal, ci și cinci
nalul următor, dezvoltarea în perspectivă 
a acestei ramuri, a întregii economii na
ționale. Pe acest plan, industria lemnului 
a obținut unele succese demne de remarcat, 
valoarea produselor obținute dintr-un me
tru cub de masă lemnoasă urmînd a fi 
de două ori măi mare în 1969. față de 
1960. Realizîndu-se programul de investiții 
al cincinalului, se dezvoltă în continuare 
cu prioritate industria de plăci aglomerate 
și plăci fibrolemnoase, 
numai că înlocuiesc cu 
domenii cheresteaua — 
ficitar — dar se pretează
lărgesc considerabil domeniul de' folosire cu 
mare eficacitate a lemnului. O deosebită 
atenție este acordată dezvoltării produc
ției de placaj, care de asemenea oglindește 
valorificarea superioară, eficace, a lemnu
lui rotund. Producția de mobilă cunoaște

produse care nu 
succes' în multe .. 

un sortiment de
și la înnobilări ce

peste 1,1 milioane < 
rentabile se dove- < 

dese și păstrăvă- ’ 
ria și crescăto- < 
ria de nurci. 4 

1 Ceea ce se cu- 4 
vine să amintim < 
este și faptul că ’ 
rezultatele obți- » 
nute în sectorul 4 
zootehnic sînt ur- 4 
marea preocupă- 4 
rii susținute a 4 
cadrelor noastre . 

pentru asigurarea unor cantități în- 4 
destulătoare de nutrețuri bogate în 4 
proteine și albumine. In acest scop 4 
atenția noastră a fost îndreptată 4 
spre extinderea culturilor legumi- j 
noase. Peste 700 ha sînt ocupate nu- < 
mai cu lucernă șl trifoi. Paralel am 4 
acordat atenție extinderii culturilor 4 
irigate, ca și administrării raționale, 4 
științifice a îngrășămintelor chimice. 4 
Toate acestea, ca și recoltarea la timp < 
a nutrețurilor, ne-au permis să obți- 4 
nem, în medie la hectar, o producție 4 
de peste 3 000 kg fînuri naturale și 4 
7 000 kg fînuri cultivate. O influență 4 
pozitivă asupra rezultatelor obținute , 
în sectorul zootehnic au avut fu- 4 
rajele combinate produse în cadrul 4 
întreprinderii. 4

Rezultatele bune- obținute au fost 4 
determinate, așa cum ne-o dovedește 4 
experiența, de faptul că noul cadru < 
organizatoric al agriculturii de stat 4
tidului asigură participarea efectivă. 4 
nemijlocită în procesul de producție 4 
a specialiștilor, a celor mai bune < 
cadre din întreprindere, creșterea 4 
răspunderii lor în valorificarea su- 4 
perioară a tuturor resurselor fermelor < 
și întreprinderii, în exploatarea rațio- 4 
nală, cu maximum de eficiență, a.pă- k 
mîntului, mașinilor, utilajelor și ma- , 
terialelor că și în utilizarea mai pro- 4 
ductivă o forței de muncă. Datorită < 
întrajutorăiii între ferme o serie de ’ 
utilaje, cum ar fi mașinile de împrâș- * 
tiat îngrășăminte, remorcile, combi- . 
nele și chiar tractoarele, au putut fi 4 
folosite cu randament sporit. Ca ur- 4 
mare, unele lucrări: plantatul carto- " 
filor, recoltatul păioaselor și cartofi- 
lor au putut fi efectuate într-o pe- , 
rioadă mult mai scurtă decît în tre- 4 
cut, fapt care a dus bineînțeles la 4 
evitarea pierderilor. Datorită reduce- < 
rii perioadei de efectuare a ’ 
lucrărilor, folosirii depline a utila- ' 
jelor, gospodăririi cu simț de răs- . 
pundere a materialelor, în genere a , 
fondurilor bănești, valorificării su- ■ 
perioare a produselor, am reușit să “ 
reducem, anul trecut, cu 160 lei ' 
cheltuielile Ia 1 000 lei producție j 
marfă.

Rezultatele obținute se datoresc și • 
sprijinului acordat fermelor de către ' 
consiliul de administrație al între- . 

I prinderii, asistenței tehnice din par- . 
1 tea specialiștilor întreprinderii, in- • 

tervenției operative a acestora în ' 
rezolvarea unor probleme care au j 
apărut în activitatea fermelor, j 
Deosebit de eficiente s-au dovedit . 
intervențiile consiliului de adminis- • 
trație al întreprinderii în timpul ' 
campaniei de toamnă cînd a acordat ' 
un ajutor prețios fermelor în strîn- j 
gerea și transportul recoltei. Măsuri , 
hotărîte au. fost luate și în cazul < 
unor ferme cum sînt ferma vegetală • 
„Tractorul", sau ferma zootehnică • 
Hărman. unde o perioadă lucrurile ‘ 
nu au mers asa cum trebuie. Ca ur- , 
mare și. aici situația a început să se 
îmbunătățească. 4

Trebuie să arăt că în întreprin- • 
derea noastră se găsesc încă rezerve ' 
însemnate de sporire a producției și j 
productivității muncii, de reducere . 
a prețului 
Dacă ferma 
și depășit 
în sectorul 
zootehnic,

1968 a constituit pentru în
treprinderea, ‘.agricolă “de stat Prej
mer cel de-al doilea an de activitate, 
desfășurat pe baza boilor principii 
de organizare stabilite de Plenara 
CiC. al P.C.R. din martie 1967. Re
zultatele economice confirmă eficaci
tatea măsurilor luate în vederea 
creării fermelor cu autonomie ges
tionară, întărirea răspunderii per
sonale șl colective a lucrătorilor din 
ferme pentru sporirea producției și 
reducerea prețului de cost al produ
selor.

Se știe că anul trecut timpul ne
favorabil — primăvară caracterizată 
printr-o secetă excesivă, iar toamna 
deosebit de ploioasă — a creat greu
tăți în desfășurarea normală a pro
cesului de producție. Cu toate aces
tea, bilanțul încheiat la sfîrșitul anu
lui trecut este cît se poate de îmbucu
rător. Producția marfă a reprezentat 
o creștere de circa 8 milioane lei față 
de anul precedent. înalta eficientă 
economică este oglindită de faptul
că, fată de 3,8 milioane Iei beneficii lei. Deosebit de 
cît era prevăzut, 
întreprinderea a- 
gricolă de stat 
Prejmer a realizat 
un beneficiu de 
peste 10 milioane 
lei. Astăzi, toate 
cele 11 ferme au 
un nivel de renta
bilitate ridicat.

Aceste rezulta
te sînt urmarea 
preocupării permanente a cadrelor 
de specialiști, a tuturor lucrătorilor 
întreprinderii îndreptate spre obți
nerea unor producții sporite cu 
cheltuieli minime în toate sectoarele. 
Să luăm ca prim exemplu sectorul 
vegetal, care deține circa 50 la sută 
din producția globală. Datorită mă
surilor luate în direcția stabilirii 
celei mai adecvate structuri a cul
turilor pe fiecare fermă, amplasării 
lor raționale In funcție de natura so
lului, asigurarea densității optime de 
plante la unitatea de suprafață 
ținîndu-se seama de fertilitatea so
lului și de soiul cultivat, în general 
a aplicării întregului complex de me
tode agrotehnice, s-a reușit să se 
obțină producții bune la toate cul
turile. La grîu s-au realizat, în medie 
la. hectar. 3 627 kg față de 3100 kg 
planificate, fapt ce ne-a permis

..șă . livrăm .. Statului; suplimentar ______________
circa-260 tone grim ■Lar'~fel.“s-au de- adoptat'din inițiativa conducerii .par- 
pășit producțiile planificate la car
tofi — cultură care ocupă "unai bine 
de 1 000 ha — la orzoaică. porumb 
siloz si plante furajere. Numai pen
tru transportul cartofilor realizați 
peste plan au fost necesare nu 
puțin de 8 garnituri de trenuri 
vagoane fiecare.

Rezultate importante au fost 
ținute și în sectorul zootehnic. Planul 
lă producția de lapte și carne a fost 
depășit. Pe întreprindere s-a realizat 
o producție medie de 3 630 litri lapte 

.. de. fiecare vacă furajată, de la. un 
efectiv de circa 2 000 vaci. în secto
rul porcin, datorită.. aplicării unei 
tehnologii noi de creștere, și îngră- 
șare a porcilor și specializării oame
nilor am reușit să realizăm o creștere 
în greutate de 701 grame față de 
600 grame prevăzute, fapt care situea
ză unitatea noastră, din acest punct 
de vedere, pe unul din locurile frun
tașe pe tară. Acest fapt ne-a permis 
să reducem perioada de îngrășare pe 
fiecare serie cu aproape 40 de zile

LA I.A.S
PREJMER-BRASOV
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La 18 mai 1968, în
treprinderea mlnieră- 
Suceava a lansat că
tre „Flectrobanat" Ti
mișoara o comandă 
pentru corpuri de ilu- 
mihat fluorescent. 
Comanda a fost con
firmată de furnizor la 
24 mai 1968 șl înregis
trată sub numărul 
20 069. Pe măsură ce 
lunile treceau, creștea 
și speranța conducerii 
întreprinderii 
vene 
cepta definitiv, 
contract, 
Dar, cu 
47 980 din 
brie 1968, 
șapte luni de zile, con
ducerea fabricii „E- 
lectrobanat" a comu
nicat întreprinderii 
miniere că nu-i poa
te satisface eererl-

suce- 
că i se va ac- 

prin 
comanda, 

adresa ,nr.
17 decem- 
deci după

le. Ca să nu 1 se < , 
reproșeze că rămî- < i 
ne nepăsătoare la su- C; 
ferința aproapelui, 
conducerea Unității ti- <► . 
mișorene. Ie-a dat ce- < 
lor de la Suceava un 4k 
„original" și înduioșă- C 
tor sfat: să se adre- S 
seze la Baza de apro- > 
vizionare a forului de < . 
resort sau la în- < . 
treprinderea terito- “C 
rială de aprovizionare, > 
„care vor putea, even- > 
tual, acoperi necesarul 3“ 
dv.' din cantitățile an- < , 
gajate". < .

Cei de la Suceava > ’ 
le-au mulțumit de po- > 
vată dar sfatul timi- < 
șorenilor nu le-a aju- < 
tat la nimic. între- C 
prinderea minieră din > ■ 
Suceava a .rămas cu a- > 
cest produs în afara < . 
planului de aprovizio- < ’ 
nare pe anul 1969. £ ’

® A slăbit șurubul.

: suu răspundereu ?
4

mai 
a 40

ob-

, I.M'.T.L.I.F. nu-t o
► simplă înșiruire de li-
► tere, ci reprezintă ti-
► tulatura unei între- 
k prinderi cu profil și 
k sarcini bine preciza- 
, te: Întreprinderea de 
k mecanizare și trans-
► porturi a lucrărilor de
* îmbunătățiri funciare. 
k Se pare că cea de la 
k Constanța, situată în 
, zona unde se execută 
k cel mai mare sistem
► de irigații din țară și 
t care trebuie să asigure
* buna funcționare a u- 
k tilajelor aflate în do- 
k tarea Trustului de
► construcții pentru tm-
► bunătățiri funciare nu 
k prea ține la prestigiul
► firmei. De peste trei'
* luni întreprinderii res- 
k pective i-au fost pre-.
► date pentru a fi repa-,
► rate o serie de utilaje

și mașini , terasiere, 
printre care și un an-, 
gledozer de tipul 334— 
013. Această mașină 
modernă, cu o produc
tivitate ' egală cu cea 
a zece utilaje de tip 
vechi, nu a fost repa
rată. Din același mo
tiv, mare parte din cele
8 mașini aflate în do
tarea șantierului Ba
ra j-Drăgaj km 4., din 
sistemul Medgidia, nu 
au putut fi ' folosite. 
Rezultatul: stagna
rea. lucrărilor. Aceas
ta fiind situația, se 
pune întrebarea: nu 
cumva la I.M.T.L.I.F.- 
Constanța s-a slăbit 
vreun șurub ? Și da- 
că-i așa, fiind și'între
prindere de repara
ții, nu se găsește cine 
să-l strîngă ?

$

A'.

și ea un avînt deosebit, corespunzător 
cerințelor sporite ale populației și expor
tului.

Totuși, sarcinile 'ce revin industrializării 
lemnului sînt și mai mari. Se pune pro
blema că. în condițiile cînd cuantumul ma
sei lemnoase exploatate rămine practic 
constant, producția globală din sectorul 
industriei lemnului să crească cu circa 40 
la sută, valoarea produselor obținute dîn- 
tr-un mJ urmînd să se dubleze în perioada 
1969—1980. Calea pentru înfăptuirea unui 
asemenea obiectiv este, pe de o parte, 
folosirea completă a masei lemnoase aflate 
sub formă de resturi, talaj și rumeguș, a 
crăcilor și a resturilor din exploatări, iar 
pe de altă parte dezvoltarea procesului de 
prelucrare industrială pînă la produse cu 
un grad înalt de finisare, bazate pe soluții 
economicoase. Schimbări radicale vor tre
bui să aibă loc în producerea și utilizarea 
ambalajelor, înlocuindu-se la maximum 
ambalajele de lemn cu cele din cartoane 
și alte produse mai economicoase, ceea ce 
reclamă o dezvoltare mai rapidă a sec
toarelor respective.

Dar. la economisirea lemnului, uh aport 
substanțial și în termen relativ scurt este 

' așteptat de la sectorul maselor plastice, 
produse care pot substitui lemnul 
cu succes într-o gamă largă de utilizări, 
într-o ‘ proporție mărită. în același timp, 
este necesar să se depună eforturi deose
bite pentru economisirea lemnului în indus
tria minieră, în industria construcțiilor de 
mașini, în agricultură, în sectorul de con
strucții unde trebuie grăbit ritmul substi
tuirii cherestelei cu alte materiale lem
noase și nelemnoase mai puțin deficitare.

Concomitent cu o asemenea orientare în 
consumul intern de material lemnos, se im
pune să aibă loc schimbări profunde în 
structura comerțului exterior cu produse 
lemnoase, crescînd în ritm rapid ponderea 
exportului de mobilă și alte produse finite 
și micșorîndu-se — pînă Ia eliminarea com
pletă — exportul de produse semi-finite și; 
în primul rînd. al cherestelei de rășinoase 
șl foioase.

Folosirea rațională a potențialului de 
producție al pădurilor, prelucrarea supe
rioară a lemnului exploatat, gospodărirea 
cu chibzuință a lemnultii în toate 
sectoarele economice și înlocuirea treptată 
a acestuia cu alte materiale mai puțin 
deficitare constituie tot atîtea verigi ale 
acțiunii unitare de protejare a pădurilor 
țării, de îndeplinire riguroasă a programu
lui realist de economisire, de dezvoltare și 
valorificare superioară a fondului forestier.

de cost al produselor. 
Podul Olt și-a îndeplinit 
sarcinile de plan atît 
vegetal, cît și în cel 

___ nu același lucru 
poate'" spune -despre fermele 
tehnice Hărman și Prejmer. 
efectivele de animale nu au 
realizate, influențînd negativ asupra 
producției de lapte. Insuficient au 
fost valorificate posibilitățile de 
care dispun și fermele vegetale Hăr- 
man și „Tractorul" în ce privește 
sporirea producției la cultura carto
fului.

Rezultatele obținute în 1968 și re
zervele de care dispunem, ne în
deamnă să depunem eforturi si mai 
susținute ca în 1969 să sporim și mai 
mult producția, să obținem beneficii 
mai mari. Printre obiectivele mai 
importante pe care ni le-am propus, 
menționez cele care se referă la re
darea în circuitul agricol a terenuri
lor ocupate cu drumuri, depozite, 
stufăriș, ca și o parte din cele inun
dabile. în acest scop vom continua 
să executăm lucrări de desecare și 
de ridicare a gradului de fertilizare 
a solului. Vom continua să ridi
căm gradul de mecanizare a lucrări
lor și la unele ferme de animale.

Măsurile pe care le-am luat si pe 
care vom continua să le luăm ne 
dau certitudinea ;că activitatea în
treprinderii noastre va marca. în 
acest an, un nou salt pe calea ridi
cării eficientei economice a produc
ției, a gradului de rentabilitate.

Ing. loan TOMA 
director I.A.S. Prejmer» 
județul Brașov

se 
zoo- 
Aici 
fost

® „Bot-o

de minte...

Intre îngrășătoria 
de taurine a întreprin
derii agricole de stat 
Rădăuți și fabrica de 
spirt din localitate 
este un du-te-vino ne
întrerupt. Cu ajuto
rul cisternelor se cară 
într-una borhot ne
cesar bovinelor»-.; o- 
perație grea și costisi
toare. Dacă n-ar 
exista o conductă spe
cială pentru transpor
tul borhotului de la 
fabrică la îngrășătorie, 
căratul~ cu cisterna 
n-ar părea ceva neo
bișnuit. Conducta exis
tă, dar nu funcționează. 
Proiectantul general — 
I.S.P.A. București — 
a prevăzut două pom
pe centrifuge de tip 
Lotru, echipate cu e- 
lecțromotoare, pompe

pustia
//

care nu sînt adecvate C. 
pentru împingerea bor- S 
hoțului pe conductă, > 7 
diametrul de intrare- >■ 
ieșire a acestora fiind c ■■■ 
prea mic. Din a- 
ceastă Cauză s-au în- C 7 
fundat după prima oră C . 
de funcționare. Văzîn- > . 
du-se acest lucru, s-au 7 
contractat alte, pompe < 
de tip P.C.H. 125-32. < 
Uzinele . de pompe < 
București le vor pu- y ' 
tea livra abia’ în tri- > 
mestrul III al acestui >.' 
an. Există. o zicală : < 
„Bat-o pustia de min- < 
te că n-a fost mai di- jț
naihte". Dar în cazul 
undi proiectant asta 
înseamnă serioase pa
gube materiale. Altfel i'
ar sta lucrurile dacă 4
paguba ar fi suportată j
de cei vinovați.

® Rugină de mizare

în urma anulării u- 
nei comenzi de pro
duse lactate, la între
prinderea „Industria 
laptelui“-Timișoara au 
rămas. încă din 1966, 
35.000 bidoane din ta
blă de 5 kg. fiecare. 
Bidoanele au sosit 
fără documente, nu 
s-au înregistrat și ni
meni nu Ie are. de a- 
tunci, în gestiune,. Bi
doanele nimănui ! 
Oare de aceea sîrit de
pozitate în condiții to
tal necorespunzătoare, 
ceea ce a făcut ca 
circa 15 000 din ele să 
se degradeze complet ?

S-a încercat ca cele 
„rămase în viață" să 
fie folosite în-alte uni
tăți — Ia ambalarea 
bomboanelor sau a 
vopselelor. Apare, în
să, un inconvenient : 
bidoanele nu cores
pund unor... normati
ve. Iar în cei peste 
trei ani. de cînd se 
cunoaște situat>a a- 
mintită, pierderile nu 
au putut fi curmate. 
Poate se urmărește re
cuperarea pagubei 
prin vînzarea ruginei 
care, încet, încet, roa
de bidoanele.
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE

RAPORTUL acad. ȘTEFAN BĂLAN
ministrul învățămîntului

(Urmare din pag. I)

VALORIFICAREA
MOȘTENIRII LITERARE

Conferința Națională a cadrelor didactice — pe care o deschidem astăzi — prin semnificația și amploarea ei, prin problemele pe care își propune să le dezbată, se înscrie în rîndul evenimentelor de seamă ale învățămîntului românesc. în acest moment solemn — cînd începem lucrările noastre — încredințat fiind că exprim gîn- durile și sentimentele Celor pre- zenți și ale întregului corp didactic, îngăduiți-mi să prezint omagiul respectuos și profunda noastră gratitudine Comitetului Central al Partidului Comunist Român și guvernului Republicii Socialiste România pentru grija deosebită și permanentă pe care o poartă Școlii românești, pentru prețuirea pe care o acordă corpului didactic, pentru îndemnurile mobilizatoare șl valoroasele îndrumări ce ne sîht adresate în toate împrejurările. Școala a constituit și constituie o preocupare de zi cu zi a conducerii partidului, care a elaborat orientarea în problemele fundamentale ale învățămîntului și a conceput soluțiile cele mai importante pentru dezvoltarea și perfecționarea lui, materializată în documente programatice de însemnătate capitală pentru învățămîntul nostru — Directivele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Legea învățămîntului privind dezvoltarea școlii de toate gradele — călăuză a muncii noastre de fiecare zi. Acestora li se adaugă a- cum proiectul de Statut al personalului didactic pe care vi-1 prezentăm spre examinare. Vă rog să-mi permiteți ca, în numele Ministerului învățămîntului și al dumneavoastră, să adresez educatoarelor, învățătorilor, profesorilor, personalului universitar, tuturor celor ce activează în învă- țămînt, un salut cordial și un mesaj de aleasă prețuire pentru munca neobosită consacrată formării tinerelor generații, dezvoltării învățămîntului, științei și culturii în patria noastră.Conferința noastră își desfășoară lucrările în climatul de puternic entuziasm, în care întregul popor, strîns unit în jurul partidului, al Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfăptuiește grandiosul program de activitate creatoare stabilit de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului, pregătindu-se să întîmpine cu realizări importante Congresul al X-lea al Partidului ^Comunist Român și împlinirea.ujiuț.șțerț de..; veac de la eliberarea țării.' Ea își propune să dezbată și să găsească noi căi și mijloace prin care învățătorii și profesorii să poată contribui mai mult și mai bine la aplicarea în viață a programului complex privind dezvoltarea și perfecționarea întregului învățămînt și, în același timp, să ia în discuție Statutul personalului didactic.în continuare, rapdrtul s-a referit pe larg la atenția deosebită ce se acordă învățămîntului în țara noastră datorită importantului rol social pe care acesta îl îndeplineș-, te, la succesele înregistrate în dezvoltarea școlii de toate gradele, în ridicarea nivelului de cultură al întregului popor. .Partidul .Comunist Român și guvernul țării — a spus vorbitorul — au stabilit obiective precise pentru dezvoltarea școlii românești. Fundamentarea învățămîntului pe concepția științifică materiâlîst- dialectică despre natură și societate, orientarea educației spre ma-, rile țeluri ale construcției socia-’ liste, asigurarea unui conținut bazat pe marile cuceriri ale științei și tehnicii, accesul la învățătură și cultură tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate sau vreo altă discriminare; crearea condițiilor materiale necesare; formarea unui corp didactic competent și devotat profesiunii sale — constituie caracteristici ale acestei politici. O expresie a sprijinului acordat școlii de către partidul și statul nostru o reprezintă creșterea, an de an, a fondurilor alocate învățămîntului.Relevînd tiflele din aspectele principale ale modului în care s-a început aplicarea importantelor directive ale conducerii de partid și de stat cu privire la dezvoltarea școlii de toate gradele, vorbitorul a făcut apoi o amplă analiză a căilor și modalităților capabile să a- sigure perfecționarea structurii învățămîntului și a conținutului său, a activității educative în rîndul elevilor și studenților, a Cercetării științifice și a sistemului de perfecționare a cadrelor didactice.în legătură cu structura și organizarea învățămîntului, sarcinile puse de directivele conducerii partidului au în vedere lărgirea accesului întregii populații Ia un învățămînt mai înalt; diversificarea învățămîntuluicorelarea mai strînsă dintre școlile de diferite grade ; organizarea modernă și mai economică a sistemului școlar, în învățămîntul de cultură generală, problema de bază este prelungirea duratei școlii generale și obligatorii de la 8 la 10 ani. Generalizarea școlii de 10 ani va fi înfăptuită pînă în arîul. 19>73.Din problematica deosebit de complexă a acestui sector de învățămînt, raportul a analizat și condițiile în care are loc școlarizarea copiilor de la vîrsta de 6 ani, necesitatea unei restructurări a liceului, care va avea mai multe secții și o distribuție mai rațională a disciplinelor, îmbunătățirea acțiunii de orientare profesională a tinerei generații prin școală. în îndeplinirea acestor obiective, o contribuție hotărîtoare sînt chemate să aibă 

consiliile populare și inspectoratele școlare județene.în legătură cu dezvoltarea învă- țămîntului profesional și tehnic — a spus mai departe vorbitorul — s-au elaborat noi nomenclatoare de meserii și specialități, urmărindu-se într-o măsură mai mare corelarea acestui învățămînt cu necesitățile economiei naționale, a fost extinsă forma de pregătire a muncitorilor prin ucenicie la locul de producție și pregătirea tehnicienilor prin liceele de specialitate. Nu putem însă trece cu vederea unele neajunsuri care s-au manifestat în aceste probleme în învățămîntul liceal de specialitate, profesional și tehnic. în primul rînd, datorită lipsei unor studii de perspectivă asupra necesarului de cadre, școlarizarea nu a ținut suficient seama de nevoile producției. Numărul copiilor și tinerilor cuprinși în școlile profesionale și învățămîntul tehnic este încă prea mic în raport cu nevoile de personal calificat tehnic. Unele ministere nu au dat suficientă a- tenție acestei probleme. Nici Ministerul Învățămîntului nu și-a îndeplinit în măsură satisfăcătoare rolul său de coordonator. Este necesar ca toate organizațiile centrale care au în subordine școli profesionale și tehnice să aducă o contribuție sporită în ceea ce privește planul de școlarizare, rețeaua de școli, organizarea procesului de învățămînt — atît teoretic, cît și practic.în învățămîntul superior, în vederea asigurării pregătirii corespunzătoare a viitorilor specialiști este necesară perfecționarea structurii și profilului facultăților, încît să corespundă necesităților practicii, ale dezvoltării economiei și culturii noastre. S-au luat unele măsuri în această direcție; dar acțiunea nu s-a desfășurat la dimensiunile așteptate, s-a ezitat atît în ceea ce privește îmbunătățirea profilului, comasările de secții, cît și duratele de școlarizare. Se cere o mai hotărîtă orientare a planurilor și programelor spre problemele de actualitate, legarea cunoștințelor de cerințele economiei, științei și culturii socialiste, eliminîndu-se din conținutul studiului elementele lipsite de semnificație, depășite, sau care solicită doar memoria, mecanic. Ministerul învățămîntului, senatele și consiliile profesorale u- niversitare vor trebui să ia măsuri mai hotărîte pentru a se finaliza la timp sarcinile primite.Vorbitorul s-a ... referit apoi, la preocupările și măsurile pentru îmbunătățirea conținutului învățămîntului, a activității de elaborare a planurilor și programelor, a manualelor și cursurilor. în conformitate cu directivele partidului, conținutul învățămîntului urmează a fi modernizat într-un ritm susținut și structurat în așa fel încît să a- sigure predominarea funcției formative a școlii, pregătirea științifică a elevilor și studenților în lumina celor mai noi realizări ale științei, cultivîndu-le aptitudinile creatoare, capacitatea de continuă perfecționare intelectuală. îmbunătățirea conținutului întregului învățămînt va trebui să realizeze, totodată, o pregătire corespunzătoare umanistă și filozofică a tineretului de pe toate treptele școlii, să-l înarmeze cu concepția ma- terialist-dialectică despre natură și societate, cu principiile politicii interne și externe ale partidului și statului nostru. Este necesară și se studiază îmbunătățirea predăm în liceu a disciplinelor filozofice, inclusiv a elementelor de istorie a filozofiei, precum și acce- sibilizarea predării economiei politice și socialismului științific. Totodată, pornind de la analiza neajunsurilor existente, de la cerințele practicii sociale, de la nevoile și specificul facultăților, s-a introdus un sistem îmbunătățit de predare a științelor sociale în învățămîntul superior. Măsurile adoptate urmăresc promovarea spiritului creator, eliminarea prezentărilor simpliste, asigurarea unor condiții cît mai prielnice pentru formarea politică și ideologică a studenților ; ele au în vedere studierea unitară a disciplinelor de marxism-leninism, într-o logică si o înlănțuire firească și, totodată, diversificarea predării și îmbogățirea conținutului acestor discipline. în acțiunea de ridicare a eficienței educative a disciplinelor sociale, un rol principal revine cadrelor și catedrelor care asigură predarea acestor discipline. E necesar ca studiul materialismului dialectic și istoric să se facă în spirit combativ față de ideologiile înapoiate, reacționare. Trebuie să avem permanent în vedere că îmbunătățirea conținutului ideologic al învățămîntului este și trebuie să fie o problemă a întregului corp didactic, a tuturor conducerilor de școli și institute.Perfecționarea învățămîntului este strîns legată de dezvoltarea cercetării științifice desfășurată de personalul didactic. Prezent în cercetarea fundamentală cît și în cea aplicativă, învățămîntul superior participă la realizarea u- nor teme importante din planul de stat și din planurile deoarta- mentale. în spiritul Directivelor va trebui să se acorde toată a- tenția legării tot mai strînse a tematicii științifice de problemele pe care le pune dezvoltarea economiei și culturii noastre socialiste, punerii în valoare a resurselor de materii prime, a aplicării tehnologiilor de fabricație avansateScoțînd în evidență menirea și contribuția cercetării științifice, a 

celei pedagogice în perfecționarea invățămîntului, a rolului deosebii de important pe care-1 are întregul corp profesoral pentru modernizarea tehnicilor didactice, raportul s-a referit pe larg la exigențele educative pe care societatea noastră socialistă Ie pune în fața procesului instructiv-educativ și la modalitățile concrete de realizare a lor. Educatoarele, învățătorii și profesorii — a spus vorbitorul — au marea răspundere de a făuri din copiii, elevii și studenții noștri generațiile prin a căror vigoare fizică și spirituală se va înălța societatea comunistă. Conlucrînd strîns cu Uniunea Tineretului Comunist, cu Organizația pionierilor, cu Uniunea Asociațiilor studenților, cu Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport și Asociațiile sportive, sub semnul acelorași țeluri educative, avem datoria, ca slujitori devotați ai școlii, să creștem și să educăm un tineret capabil să ne depășească prin noi cuceriri ale culturii, ale științei și tehnicii, prin noi valorificări ale acestora în împlinirea mărețelor idealuri ale socialismului și păcii, un tineret gata să învingă greutățile, gata să depună întreaga sa pricepere și putere de muncă pentru înflorirea patriei, pentru libertate, pentru socialism. Școala noastră are importanta menire de a sădi și dezvolta în inimile tineretului școlar și universitar puternice sentimente de dragoste față de patria socialistă, față de popor, față de conducătorul său înțelept — Partidul Comunist Român. Fiecărui învățător și profesor îi revine răspunderea atît în ce privește transmiterea cunoștințelor, cît și în ceea ce privește educarea moral- cetătenească a elevilor, combaterea vederilor înapoiate, a misticismului. în îndrumarea nemijlocită a studenților, cadrele didactice u- niversitare sînt chemate să aibă în vedere nu numai formele de îndrumare profesională, dar și de educație moral-cetățenească a tî- nărului, asigurîndu-i un permanent sprijin și îndrumare în toate problemele sale, în participarea vie la acțiunile privind formarea sa profesională, științifică, politică. Este o înaltă datorie a tuturor cadrelor didactice de a sprijini pregătirea tineretului pentru apărarea patriei.în partea a doua a raportului său, ministrul învățămîn- tuțui a făcut o ampla prezentare a Statutului personalului didactic. El definește locul și rolul personalului didactic în societatea noastră socialistă, stabilește funcțiile și atribuțiile sale, precizează drepturile și îndatoririle cadrelor didactice, sistemul de pregătire, de promovare și de perfecționare a acestora.în ansamblul măsurilor luate de partidul și statul nostru pentru continua îmbunătățire a situației sociale și profesionale a cadrelor didactice, un loc important îl are grija pentru ridicarea nivelului de trai al personalului didactic. Pe baza Hotărîrii Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 5—6 octombrie 1967, s-a pus în aplicare, cu începere de la 1 ianuarie 1969, noul sistem de salarizare și majorare a salariilor în toate unitățile de învățămînt. Salarizarea personalului didactic se face diferențiat în raport cu pregătirea profesională, stagiul în învățămînt, calitatea activității instructiv-educative și științifice, cu gradul didactic obținut, stimulîn- du-se tendința de continuă perfecționare. Această majorare substanțială a salariilor ne obligă. Va trebui ca toți lucrătorii din învățămînt să se străduiască pentru obținerea unor rezultate mai bune în activitatea lor, să-și organizeze mai bine munca, să dedice mai mult din timpul și experiența lor elevilor și studenților.Suflul înnoitor generat de hotă- rîrile Congresului al IX-lea al partidului — a arătat ministrul învățămîntului — străbate toate domeniile de activitate, asigurînd continua dezvoltare a economiei și culturii, perfecționarea organizării și conducerii vieții sociale. Partidul
Deschiderea Conferinței 

naționale a cadrelor didactice
>

(Urmare din pag. I)Prezidiului Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Emil Drăgănescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P-CR., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, acad. Ilie Mu.rgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei, Ion Iliescu, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretului, Ion Teo- reanu, șeful Secției învățămînt a C.C. al P.C.R., Mircea Angelescu, președintele Uniunii asociațiilor studenților, acad. Petre Constanti- nescu-Iași, președintele Uniunii societăților științifice ale cadrelor didactice, Constantin Drăgulescu. președintele Uniunii sindicatelor din instituțiile de învățămînt și cultură, precum și adjuncți și consilieri ai ministrului învățămîntu

Comunist Român și-a dovedit marea sa capacitate de a conduce poporul pe calea profundelor prefaceri înnoitoare. Partidul și-a cucerit prin fapte rolul unanim recunoscut de forță politică conducătoare a întregii vieți sociale, de purtător al celor mai scumpe năzuințe și interese ale maselor, de făuritor al vieții socialiste pe pă- mîntul României. Politica partidului se bazează pe studierea atentă a realității; țelul ei este întărirea continuă a orînduirii socialiste, cucerirea cea mai de preț a poporului, ridicarea bunăstării maselor, grija multilaterală față de om. întemeindu-se pe principiile fundamentale ale marxism-leninismu- lui, pe studierea temeinică a realităților economice românești, partidul a așezat în centrul programului său de dezvoltare un ritm rapid al economiei, înfăptuirea industrializării socialiste, transformarea socialistă a agriculturii. Realizările de cea mai mare însemnătate pentru viața poporului nostru obținute în anii construcției socialismului, perspectivele larg deschise ale sporirii continue a potențialului economiei românești, ale afirmării tot mai puternice a țării noastre în concertul mondial al națiunilor, ale ridicării vieții materiale și spirituale a poporului nostru pe trepte tot mai înalte ale civilizației și bunăstării atestă deplina justețe a politicii științifice pe care Partidul Comunist Român a promovat-o cu consecvență în toate domeniile vieții sociale.în prezent, întregul nostru popor se pregătește să întîmpine alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională și pentru consiliile populare. Conștient că activitatea școlii reprezintă o parte integrantă a politicii partidului de desăvîrșire a construcției socialiste, că înflorirea talentelor și realizarea aspirațiilor de progres sînt indisolubil legate de înfăptuirea Directivelor C.C. a) P-C.R. privind dezvoltarea învățămîntului, corpul didactic își exprimă totala sa adeziune la politica partidului și la Manifestul Frontului Unității Socialiste, angajîndu-se să muncească cu abnegație la realizarea obiectivelor stabilite de partid, pentru întărirea continuă a orînduirii socialiste, pentru desăvîrși- rea construcției socialiste pe pă- mîntul României.Cu același entuziasm, întreg personalul didactic din țara noastră își exprimă acordul său la politica externă a Partidului Comunist Român. Respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne ale altor țări, egalitatea în drepturi și respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soartă, colaborarea internațională în scopuri pașnice, au fost adoptate de întregul popor ca principii ale politicii externe ale statului nostru. România face parte din sistemul țărilor socialiste și pune în centrul politicii sale externe colaborarea cu țările socialiste și strîngerea legăturilor cu aceste țări, întrajutorarea tovărășească, întărirea necontenită a unității lor. Ghidată de interesele supreme ale păcii, țara noastră promovează o politică activă de cooperare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Politica noastră externă corespunde intereselor fundamentale ale țării noastre și poporului nostru, avînd un profund caracter patriotic ; ea și-a demonstrat pe deplin justețea.în încheiere, referindu-se la îndatoririle deosebit de importante ce revin cadrelor didactice în contextul general al preocupărilor întregului nostru popor pentru înflorirea economică și culturală a patriei, vorbitorul a spus: Cred că exprim gîndurile tuturor parti- cipanților la această Conferință, ale întregului personal didactic din pa-. tria noastră, asigurînd conducerea partidului și statului că educatoarele, învățătorii, profesorii, întregul personal al școlii superioare își va consacra toată puterea de muncă înfăptuirii cu devotament a politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român.

lui, rectori și decani ai instituțiilor de învățămînt superior, profesori universitari, directori și profesori de licee și ai grupurilor școlare profesionale.Conferința Națională a cadrelor didactice a fost deschisă de acad. Ștefan Bălan.în continuare a fost adoptată următoarea ordine de zi:— Dezbaterea sarcinilor ce revin cadrelor didactice pentru aplicarea prevederilor Directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea învățămîntului și a Legii învățămîntului ; Dezbaterea Proiectului Statutului personalului didactic; adoptarea Chemării Conferinței Naționale către toate cadrele didactice.Au fost alese apoi organele de lucru ale conferinței.Conferința Națională a cadrelor didactice a ascultat apoi Raportul ministrului învățămîntului cu privire la primele două puncte ale ordinii de zi.în continuarea lucrărilor au urmat discuții la care au luat parte numeroși delegați și invitați la Conferință.Lucrările conferinței continuă. 

prins chipul realizărilor efective, pe 
care o retrospectivă editorială le 
poate reliefa elocvent. Sînt încă 
multe de făcut, dar rezultatele de 
pînă acum ne apar ca vădit încu
rajatoare. Problema rămîne, desigur, 
mai departe, deschisă, întrucît patri
moniului culturii noastre socialiste 
trebuie să i se integreze toate scrie
rile valoroase ideologic și artistic, 
reprezentative pentru spiritul crea
tor al națiunii.

Readucerea în actualitate a valo
rilor trecutului literar se realizează 
mai cu seamă pe două căi. prin- e- 
ditarea științifică a celor mai semni
ficative lucrări și prin studii critice 
de toate tipurile. S-au manifestat, 
după cum se știe, diferite moduri de 
reeditare : ediții integrale si criti
ce, ediții selective, ediții de popu
larizare cu diferite obiective (pen
tru copii, adolescenți de liceu, pen
tru publicul larg).

Referindu-ne la edițiile critice de 
amploare care, adresîndu-se în pri
mul rînd specialiștilor, nu sînt totuși 
în afara interesului marelui public, 
constatăm că deși numărul lor este 
încă destul de redus, calitatea celor 
apărute e remarcabilă. Ediții ca a- 
celea semnate de Perpessicius, Al. 
Rosetti, Șerban Cioculescu și Liviu 
Călin, prezentînd pe Eminescu și res
pectiv Caragiale, rămîn, fără îndoia
lă, exemplare, chiar dacă unele amă
nunte ar mai putea fi, în unele ca
zuri, retușate.

Edițiile selective sînt, desigur, 
mai numeroase și mai variate, in- 
tegrîndu-se în colecția mai veche a 
„Clasicilor români", apoi în cea a 
„Scriitorilor români". Edițiile de 
popularizare au avut, la rîndul lor; 
un si mai mare succes ca cele
lalte. Colecții ca „Biblioteca pentru 
toți" și „Lyceum" s-au impus pe sca
ră largă, cuprinzînd lucrări din lite
ratura română și universală de o re
cunoscută valoare. în mod general 
editările de acest fel au în 
vedere valorile ideologice și ar
tistice ale scrierilor și, prin a- 
ceasta, caracterul .lor reprezentativ 
pentru autorul respectiv, ca și pen
tru perioada pe care acesta o ilus- 
trează

Referindu-ne la întregul capitol al 
reeditărilor științifice, pe lingă ob
servațiile de mai sus am putea 
adăuga și faptul că unele genuri 
sînt mai puțin reprezentate în raport 
cu altele. îndeosebi proza si critica, 
ceea ce s-a mai observat. Acad. Iorgu 
Iordan a atras atenția de curînd 
(în „România literară" din 9 ian.crt.) 
asupra oscilațiilor cu privire la re
considerarea criticilor și asupra ne
cesității unei analize obiective și 
ferme a problemei, de pe pozițiile 
științifice marxist-leniniste, fără ton 
apologetic.

Cea de-a doua modalitate a apro
pierii trecutului literar de prezent 
e — după cum arătam — cea a stu
diilor de toate felurile. O amplă 
contribuție au adus monografiile și 

• studiile parțiale cu privire la- scrii- 
■ torii vechi și mai noi. Ne referim 
la numeroasele lucrări apărute în 
ultimul sfert de veac, alcătuind o 
listă deosebit de variată. Monografii 
și studii de toate felurile, pot fi citate 
aci, dar nu e cu putință să le 
înșiruim bibliografic. Se pot re
marca, și în acest domeniu, lipsuri 
privind mari autori încă nestudiati 
amplu, criticii și istoricii literari de 
după 1900, apoi unii dintre autorii 
din perioada dintre cele două războaie.

O contribuție de seamă în dome
niul valorificării tezaurului nostru 
literar ar putea aduce editarea 
unor aritoiogii. Locul lor e mai 
degrabă între reeditări și stu
dii, întrucît . antologiile ne dăruiesc, 
pe de o parte, dacă nu opere inte

grale, cel puțin fragmente reprezen
tative ale acestora, un fel de pars 
pro toto. iar pe de alta, implică o 
concepție clară,' științifică despre li
teratură în genere și despre 
istoria literară în special, a- 
plicată textelor alese, ceea ce 
poate fi echivalat cu structurarea 
studiilor propriu-zise. O Veche opi
nie despre antologii nu le consideră 
numai expresia unei analize selec
tive, pe baza gustului personal al al
cătuitorilor sau a unei scări de valori 
proprii, ci și o adevărată modalitate 
a istoriei literare, cristalizată con
cret în „scrierile alese", care să 
cuprindă cele mai reprezentative lu
crări din opera respectivilor autori, 
lucrări consacrate, ce s-au impus 
în vremea lor și au rezistat confrun
tării cu timpul. Incepînd cu „Po
eziile poporale" ale lui Alec- 
sandri (1852).. cu „Lepturariul român" 
al lui Ârune Pumnul (1862—65) apoi 
— mai cu seamă — cu antolo
gia lui Titu Maiorescu (1867), 
o întreagă serie de astfel de 
lucrări sînt semănate de-a lun
gul evoluției literaturii noastre. Ne
cesitatea lor rămîne indiscutabilă, nu 
numai pentru învățămînt. ci și pen
tru publicul mare. Antologiile au, de 
aceea, un caracter popular și contri
buie. într-un mod larg, la difuziu
nea — la diferite niveluri — a te
zaurului nostru literar. Alcătuirea lor 
e legată însă de respectarea riguroa
să a criteriilor artistice și ideologice, 
de realizarea unei selecții exigente, 
principiale, bazată pe concepția noas
tră asupra fenomenului literar. Li 
se cere, de asemenea, urmări
rea mai multor obiective în 
mod concomitent. Antologiile sînt so
licitate să realizeze prin texte tipice 
o finalitate informativă și în același 
timp educativă a gustului public, să 
înfățișeze valorile autentice ale lite
raturii și să orienteze pe cititori 
după o scară reală de valori. 
Toate aceste teluri implică — 
se înțelege — o fermă răs
pundere ideologică, intelectuală și 
socială a alcătuitorului selecției, cu 
atît mai operantă în vremea noastră. 
Iată de ce apariția unor âstfelde lu
crări e dorită și nu poate decît să 
ne bucure dacă izbutește să cores
pundă cerințelor actuale ale publi
cului. De curînd s-a publicat, în ca
drul „Bibliotecii pentru toți", după 
cum se știe, o antologie care poartă 
titlul „Poezia română modernă — 
de la G. Bacovia la Emil Botta", cu 
o prefață și note de Nicolae Mano- 
lescu. Autorul, un tînăr critic lite
rar remarcat în ultimii ani. e cu
noscut printr-o largă informație de 
istorie și estetică literară, printr-o 
mînuire îndemînatică a ideilor, prin 
tendința generală de originalitate, 
dar și — din nefericire — printr-o 
limpede înclinare spre o concepție 
estetizantă asupra literaturii.

Autorul tine să atragă atenția de la 
I început, în ..avertismentul" introduc- 
I tiv, asupra originalității întreprinde- 
I rii sale „între antologiile românești 
I care o preced, nu există nici una 
i asemănătoare" ceea ce e perfect ade

vărat, dar, din păcate, singularitatea 
ei nu constituie, în cazul de față, 
după cum se va vedea, un. merit 
ci, dimpotrivă, un act reprobabil. 
Obiectul lucrării îl constituie 
,,o perioadă istorică încheiată, 
pe care am numit-o poezia modernă", 
scrie autorul, dar prin conceptul din 
urmă nu se înțelege ceea ce sîntem 
obișnuiți să recunoaștem, ci poezia 
care începe cu simbolismul și se des
fășoară după acesta. Autorul se re
feră, de fapt, la .epoca dintre cele 
două războaie, pe care o subintitu
lează, după cum am arătat, „de la 
G. Bacovia la Emil Botta".

Cea dintîi nedumerire apare chiar 
de pe acum, căci nu putem fi de 
acord cu localizarea destul de arbi
trară a poeziei moderne abia la sfîr- 
șitul secolului trecut. Dacă punctul 
de plecare al antologiei, marcat prin 
opera lui Bacovia, ar putea fi accep
tat, nu aceeași e situația cu 
punctul final. Fără să subapre
ciem poezia . lui Emil Botta, e 
limpede că ea nu e indicată să al
cătuiască sfîrșitul unei perioade. De 
altfel, autorul antologiei însuși nu-I 
elogiază prea mult pe Emil Botta, 
despre care ni se spune chiar că 
„după al doilea volum, decepționat, 
a renunțat la poezie". In orice caz, 
el nu poate alcătui un capăt de drum 
care să pornească de la Bacovia, ex
plicarea alegerii momentului final 
reducîndu-se doar la cronologie. 
Nu trebuie demonstrat, credem, că 
ceea ce se încadrează conceptului de 
poezie modernă este departe de a se 
fi epuizat cu versurile lui Emil Botta, 
poezia modernă găsindu-și împlini
rea și în zilele noastre.

Interesează însă, mai mult, firește, 
concepția științifică, filozofică și ar
tistică a autorului, care ar fi trebuit 
să determine alcătuirea întregii lu
crări. Reluînd o veche idee a lui 
N. Davidescu, poezia noastră mo
dernă ar începe — după cum am 
arătat — cu simbolismul. Mai îna
inte. ni se spune, n-am avut „poe
ziei1, ci numai „poeți" (prin urmare, 
Eminescu însuși a fost un simplu 
poet, izolat). Pînă la Bacovia. poezia 
ar cuprinde iarăși un hiat, deși vo
lumele cele mai caracteristice ale lui 
Minulescu, considerat și de autorul 
monografiei, simbolist, au apărut în 
1908 și 1913. Restrîngerea aceasta 
neconformă adevărului istoric se da- 
torește, însă, concepției estetizante 
despre poezie a autorului, care vede 
în aceasta „o existență proprie", 
„un spațiu interior", cu iotul distinct 
și izolat, căruia i se mai atribuie si 
o periodizare curioasă. Ar fi existat 
o fază primară, în care poezia „ex
prima ceva, o emoție, o idee, o spi
ritualitate". dar apoi — în sfîrșit, — 
a apărut o adevărată poezie, care se 
exprimă numai pe sine, „devine pro
priul ei. obiect", ridicîndu-se pe 
treapta supremă a creației despre 
care ni se spune, mai departe, că e 
„un mod de a fi altul decît cel 
real", o eliberare de sine și de lume 
într-un spațiu nou salvator, dincolo 
de viață și de moarte. Modul în care 
autorul antologiei definește ceea ce. 

’ numește..el fază, primară în. evolu
ția poeziei românești constituie, de
sigur, o caracterizare peiorativă 
a liricii din acea vreme.

Ni se vorbește cu elogii des
pre poezia simbolistă, ca de un 
unic univers posibil, concret și 
autonom, prin ritmul interior de 
care se lasă condus. Consecința pen
tru actul de creație e inevitabilă — 
„pentru prima oară există ideea 
unei poezii in sine ' activitatea poe
tului încetează de a mai avea o ra
țiune practică, socială". Ceea ce se 
atribuie simbolismului reprezintă 
pentru autor idealul poeziei însăși. 
După cum se vede cu ușurință, se 
teoretizează o concepție puristă, au
tonomistă, estetizantă asupra poeziei, 
care nu are nimic comun cu optica 
științifică, reală, a esteticii marxiste 
ce caracterizează critica și istoria 
noastră literară. A privi problema 
moștenirii literare sau poetice din- 
tr-o astfel de perspectivă, cu un ast
fel de concept, e desigur o eroare 
fundamentală, care se repercutează 
asupra lucrărilor de istorie sau cri
tică literară Teoriile formulate în 
prefața antologiei nu pot fi ignorate, 
deoarece pot avea o influență ne
gativă, asupra gîndirii critice, asupra 
creației literare actuale. Asemenea 
păreri se află în evidentă contradic
ție cu telurile, spiritul și misiunea 
artei noasti'e. așa cum au fost ele 
exprimate de recenta Adunare gene
rală a scriitorilor. Literatura 
actuală — așa cum demons
trează operele cele mai repre
zentative — are un caracter anga
jat, militant, contribuind la îmbogă
țirea vieții spirituale a poporului. Ia 
promovarea umanismului socialist, la 
progresul întregii societăți. Toc
mai de aceea ni se pare straniu ca 
o asemenea poziție — în contradicție 
cu ideologia noastră — să constituie 
criteriul fundamental al unei lucrări 
de selecție ce se vrea operă de re
evaluare literară a unei mari peri
oade din istoria culturii românești.

De altfel, însuși autorul, după ce 
și-a emis teoria, nu reușește să o a- 
plice decît cu totul partial cuprinsu
lui antologiei sale și anume, în speță, 
Ia Bacovia, Minulescu și Davidescu. 
Alți poeți — Tudor Arghezi, 
Adrian Maniu, Demostene Bo
tez, Lucian Biaga, Al. Philippide, 
Perpessicius, Zaharia Stancu, Camil 
Petrescu etc. — sînt reprezentați în 
antologie prin texte care n-au nimic 
comun cu elogiul poeziei estetizante. 
Se produce, prin urmare, o contradic
ție între concepția autorului și apli
carea sa în cele două volume ale 
lucrării.

Antologia ridică, însă, și alte im
portante probleme cu privire la re
considerarea tezaurului nostru lite
rar. Să ne referim, de pildă, mai de
parte, la conținutul antologiei, pe 
care autorul o concepe drept „critică 
sau istorie literară în citate". Sur
prinde, de la prima vedere, numărul 
restrîns al poeților reprezentat!. Din 
toată periqada, cunoscută prin bogă
ția și varietatea ei. sînt selectați doar 
40 de poeți. Autorul ne oferă. însă, el 
însuși, o lungă listă de nu mai pu
țin de 51 alte nume și sfîrșește cu 
„și alții". Mai lipsesc din listă și 
poeții care au debutat în această pe
rioadă, dar nu s-au „maturizat" a- 
tunci — cum consideră autorul anto
logiei — și anume M. Beniuc, Eugen 
Jebeleanu, Cicerone Theodorescu și 
alții. Constatăm, prin urmare, că ta
bloul poeziei noastre dintre cele două 
războaie a fost în mod arbitrar 
limitat și sărăcit prin absenta 
unor alte figuri, cel puțin no
tabile, cum sînt M. Codreanu. G. To- 
pîrceanu, Victor Eftimiu, Elena 
Farago, Emil Isac, spre a nu pomeni 
decît pe unii. Nu e de față nici avan
garda citată doar incidental în intro
ducere. în timp ce nu lipsesc poeți 
• căror poezie clar angajată ne linia 

celor mai reacționare curente de 
gîndire și partide politice, lipsită de 
valoare artistică, este pusă — te 
miri cum — sub eticheta purismului, 
a ceea ce autorul antologiei conside
ră adevărată poezie. Bineînțeles, ig- 
norînd totala lipsă de contingență * 
unor asemenea „creații" cu spiritua
litatea poporului nostru, cu năzuin
țele sale.

Este de neînțeles de ce au fost 
evitați din cuprinsul celor două vo
lume, după cum am amintit, pe 
criteriul maturității creatoare, M. 
Beniuc, Eugen Jebeleanu, Radu 
Boureanu. Cicerone Theodorescu. 
Maria Banuș, Aurel Baranga s. a„ 
deși au avut volume publicate în 
acea perioadă, si în Plus au afir
mat poziții înaintate, au participat 
la înfruntarea de idei din acea vre
me susținînd o ideologie progresis
tă. militînd împotriva reactiunii. a 
fascismului. în schimb au fost in
cluși reprezentanții tipici ai pozi
ției opuse, reacționare, versurile u- 
nor oameni cu activitate politică 
profund dăunătoare în epocă. Pro- 
cedînd astfel, tezaurul moștenirii li
terare a înaintașilor noștri a fost de
format de mai multe ori, atît sub 
aspectul estetic, cît și sub cel ideo
logic, ceea ce contrazice din nou 
principiul reconsiderării cu adevărat 
științifice a epocii reprezentate în 
antologie.

După cum se știe, istoria literaturii 
noastre prezintă și împrejurări con
tradictorii. In trecut, unii artiști, 
scriitori s-au situat pe poziții poli
tice reacționare, fiind înregimentați 
în cadrul unor partide de dreapta, 
înstrăinîndu-se de curentul general 
de opinie care a caracterizat drumul 
ascendent parcurs de poporul nostru, 
de intelectualitatea care a reprezen
tat năzuințele maselor, aspirațiile lor 
de progres politic și social. Concep
țiile politice străine idealurilor no
bile ale poporului s-au reflectat si 
în unele din operele lor. Alături de 
acestea sînt și opere — scrise intr-o 
vreme cînd autorii respectivi âveku 
o altă orientare ideologică — necon
taminate de ideologia reacționară, 
opere care prezintă o certă valoare 
artistică. în literatura noastră își gă
sește loc tot ceea ce este realmente 
valoros ; pot fi publicate operele au
tentice ale ■ unor asemenea autori, 
dar aceasta implică o prezentare 
științifică. în stare să delimiteze 
clar din punct de vedere ideologic 
prezenta autorului respectiv în con
textul epocii, operele valoroase, 
înaintate, de cele impregnate de 
idei reacționare. în aceste împre
jurări se impune o selecție principială, 
riguros științifică a textelor, edițiile 
trebuind să fie însoțite de studii și 
de un aparat critic de o mare pro
funzime, care să expună clar drumul 
vieții și operei autorului, cu toate 
contradicțiile și penumbrele care 
l-au caracterizat. Astfel vom avea 
c imagine cît, mai completă, relie- 
fînd ceea ce a fost negativ în exis
tența și creația acestor scriitori, dar 
evidențiind, în același timp ceea, ce ; 
a fost valoros și s-a afirmat ca,,o.s-, 
contribuție reală, de substanță, în pa
trimoniul culturii românești../

Din păcate, nu în felul acesta a 
procedat Nicolae Manolespu în e- 
laborarea antologiei discutate. Spri- 
jinindu-se pe teorii estetizante, el 
a escamotat analiza metodică, stu
dierea ideologică atentă a opere
lor selecționate — singura în mă
sură să pună într-o lumină adevă
rată literatura respectivă. Aceasta • 
contravenit flagrant principiilor 
ideologice de reconsiderare si valo
rificare a moștenirii literare a tre
cutului. politicii culturale a partidu
lui nostru.

Caracterul eronat al pozițiilor sus
ținute de autor se vădește încă o 
dată cu prilejul finalului „introduce
rii" antologiei, în care se aruncă o 
privire de perspectivă asupra evolu
ției ulterioare a poeziei noastre. Se 
constată, cu acest prilej, într-un mod 
cu totul neașteptat și ignorînd rea
litatea evidentă pentru oricine urmă
rește îndeaproape istoria contempo
rană a literaturii române că, în de
ceniul dintre 1948 și 1958. „poezia a 
încetat de fapt să mai existe" că s-a 
produs o întrerupere, dar că apoi 
poezia „s-a regăsit" „în afară . de 
timp". Corespunde această uimitoare 
constatare faptelor? Bibliografia epo
cii îi răspunde de îndată cu date ce 
nu pot fi contestate. în această pe- 
rioadă, au apărut impresionantele 
poeme ale lui Arghezi — „1907“ și 
„Cîntare omului" — cele două volu
me ale Iui Labiș, „Primele iubiri" și 
„Lupta Cu inerția", numeroase alte 
volume semnate de Mihai Beniuc, 
Miron Radu Paraschivescu, Maria 
Banuș, Eugen Jebeleanu, Ion Brad, 
Radu Boureanu, A. E. Baconsky, Ion 
Horea, Al. Andrițoiu și multi 
alții. Se poate spune că în această 
perioadă scrisul poetic a înfățișat și 
unele limite, dar, după cum se știe, 
în același timp, s-au creat opere 
de valoare care au exprimat spiritul 
epocii noi, aspirațiile revoluționare 
ale poporului care-și construiește..o 
viață nouă, care a înfrînt forțele re
trograde ale trecutului și a afir
mat o nouă concepție despre om și 
societate. Afirmațiile din finalul „in
troducerii" nu corespund, prin ur
mare, nici ele realității, cî sînt doar 
reflexul evident al unor criterii ar
bitrare aplicate la fenomenul cultu
ral, al tentativei de a-1 înghesui pe 
acesta în tipare prestabilite. Este 
vorba aici de un subiectivism îm
pins la extrem, de un, act unilate
ral, evocînd teza „ceea ce nu-mi 
place nu există". Apariția unei ase
menea lucrări este un eveniment re
gretabil, în legătură cu care, alături 
de autor, o răspundere serioasă re
vine editurii care, trimit.înd această 
lucrare la tipar, nu a dovedit o pozi
ție principială clară. \

Este pozitivă dezbaterea din presa 
de specialitate în legătură cu aceas
tă apariție editorială și în acest sens 
aș remarca aici studiul științific 
publicat de George Ivașcu în „Con
temporanul", care realizează o 
cuprinzătoare și convingătoare ana
liză pe marginea problemelor des
prinse din cercetarea antologiei sem
nate de N. Manolescu.

Opera de reconsiderare și va
lorificare a tezaurului nostru li
terar. de care ne-am ocupat mai 
Sus, oprindu-ne, desigur, doar asupra 
cîtorva aspecte care ni s-au părut 
mai importante, privind problemele 
editării, critice a operelor, cît și a 
studiilor de toate tipurile, ca și apoi 
cea a antologiilor, nu poate fi reali
zată în extensiune și adîncime, decît 
pe bazele unei concepții științifice, a 
unei preocupări constante de a re
liefa tot ceea ce s-a afirmat într-ade- 
văr ca fiind prețios, constituind ade- 
vărații piloni ai edificiului culturii 
noastre naționale.
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INSTITUIREA întoarcerea delegației viața internațională
H

ZILEI SĂNĂTĂȚII"
9Apreciindu-se importanța acțiunilor pentru ocrotirea sănătății populației, Consiliul de Miniștri a emis recent o hotărîre prin care ziua de 7 aprilie a fost declarată „Ziua sănătății".Această zi, care va fi sărbăto-

rită într-un cadru festiv în unitățile sanitare, va constitui, în fiecare an, un prilej de trecere în revistă a realizărilor obținute în acest domeniu și un stimulent pentru activitatea de viitor. (Agerpres)
SOLEMNITATE LA CONSILIUL DE STAT

La Palatul Consiliului de Stat a 
avut loc, miercuri, solemnitatea în- mînării Ordinului „23 August" cla
sa I tovarășului Emil Popa, pen
tru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și merite deosebite în opera de construire a socialismului, cu prilejul împlinirii a 
60 de ani.Inmînînd înaltul ordin, tovarășul Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a felicitat călduros pe cel decorat în numele 
C.C. al P.C.R., al Consiliului de Stat și al guvernului, urîndu-i multă sănătate și noi succese în activi
tatea viitoare.

Răspunzînd, sărbătoritul a mulțumit din inimă pentru înalta apreciere dată activității sale.La solemnitate au fost de față tovarășii Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Constantin Pîrvulescu, președintele Comisiei Centrale de revizie, șl Ion Popescu-Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., directorul Institutului de studii Istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R. (Agerpres)

Consiliului Central al U.G.S.R.
de la Cairo

cinema
Economia R. P. Polone

Miercuri după-amiază s-a înapoiat în Capitală delegația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Constantin Drăgan,
prim-vicepreședinte al U.G.S.R., care a participat la cel de-al IV-lea Congres al Confederației Internaționale a Sindicatelor Arabe.(Agerpres)

vremea
Iert In țară : Vremea a fost umedă șl 

a continuat să se răcească. Cerul a 
fost acoperit. Au căzut precipitații sub 
formă de ninsoare In Moldova șl Tran
silvania și sub formă de ploaie, la- 
povlță șl ninsoare în Banat, Oltenia șl 
Muntenia. In Dobrogea s-a semnalat 
ploaie șl burniță. Vîntul a suflat po
trivit cu intensificări în Oltenia, Mun
tenia și Dobrogea. Temperatura aeru
lui la ora 17 era cuprinsă între minus 
4 grade la Avrămeni șl 3 grade la Baia 
Mare. în Dobrogea local s-a semnalat

ceață. In București : Vremea a fost 
umedă și a continuat să se răcească. 
Cerul a fost acoperit. A plouat tem
porar. Vîntul a prezentat intensificări. 
Temperatura maximă a fost de plus 
2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
T, 8 șl 9 februarie a.c. In țară : 
Vreme umedă șl rece la început, apoi 
în încălzire ușoară. Cerul va îl mal 
mult noros. Vor cădea ninsori locale 
mal ales în sud-estul țării. Vînt potrivit 
cu intensificări la începutul interva
lului. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 13 șl minus 3 
grade, Izolat mal coborîte. Iar maxi
mele Intre minus 5 șl plus 5 grade. 
Ceață locală In vestul țării. In Bucu
rești : Vreme rece și umedă. Cerul va 
fi mal mult noros. Vor cădea ninsori 
temporare. Vtnt potrivit cu intensifi
cări pînă la tare. Temperatura în 
scădere la început, apoi în creștere.

SPORT PRONOEXPRES

tragerea excepțională din 5 februarie
PREMII OBIȘNUITE
(bilete de 6 și 15 lei)

Luptătorii in pragul CAMPIONATELE
Extragerea 1 : 39 24 31 22 4 9 ; Ex

tragerea a Il-a : 9 16 34 33 11 40 21.

„mondialelor" EUROPENE
PREMII SUPLIMENTARE

(bilete de 6 și 15 lei)

La mai puțin de cinci luni de Ia 
ultim-jl sunet de gong... olimpic, cei 
mai burii luptători din lume se vor 
reîntîlni din nou (între 3 și 10 mar
tie) pentru a-și disputa întîietatea 
în cadrul Campionatelor mondiale. 
Scena acestor întreceri supreme atît 
ale luptătorilor de greco-romane. cît 
și ale celor de libere, va fi celebra 
stațiune de pe litoralul argentinean 
Mar del Plata.

Deci, timp scurt de odihnă și re
facere pentru luptătorii care au fost 
angrenați în J. O. din Mexic, inexis
tența unor posibilități de acomodare, 
ca și dificultăți în ceea ce privește 
pregătirea făcută acasă. Oricum, 
este greu să așterni acum saltele în 
aer liber pentru a te antrena în con
dițiile aproximativ aceleași cu cele 
în care vor avea loc întrecerile de 
Ia Mar del Plata, la data competi
ției — în plin sezon de vară, cu 
temperaturi ridicate.

în cadrul unei convorbiri avute cu 
redactorul nostru V. Păunescu, tov. 
Gh. Iacobini, secretar general al _______ ___ ___  .______
F.Rl de Lupte, remarca: „într-âde- unor .evoluții corespunzătoare din 
văr,"actuala ediție a C. M. pune mul- ----- *-■ J ......... .. ----- e... ...-----
te probleme celor care vor să ia 
parte la competiție. De altfel, unele 
țări1 cu '"ț>r'sstigiu incontestabil în 
sportul luptelor — Turcia. R. D. 
Germană — au și anunțat că nu vor 
trimite reprezentanți. Si nu este 
vorba doar de condiții climaterice, 
ci si de faptul că va fi prima mare 
competiție în care se vor aplica 
noile prevederi privind categoriile 
de greutate, prevederi care au pro
dus un adevărat cutremur în lumea 
luptelor ; unii dintre sportivi ..trans- 
ferîndu-se“ în limitele noilor cate
gorii de greutate, trebuie să slăbeas
că, alții trebuie să acumuleze kilo
grame în plus. La noi. de pildă. Ber- 
ceanu va trece de la 52 kg la 48, 
Neguț de la 87 la 90 kg, Mărtinescu 
de la 97 kg la 100 kg etc. Aceste 
„transferări" creează două feluri 
de probleme : mai întîi în legătură 
cu modul în care se vor simți fie
care dintre sportivi în limitele noii 
categorii, apoi, cele ce privesc pa 
viitorii adversari, care în unele ca
zuri vor fi cei cunoscutl. iar în altele, 
oameni despre care știm prea pu
ține lucruri. Toate aceste motive 
ne-au condus spre restrîngerea lotu
lui pe care-I vom deplasa în Argen
tina.

Vom participa cu 6 luptători la 
greco-romane și 3—4 la „libere". Si
gur. la Mar del Plata vor fi pre- 
zenți Ion Baciu, Simion Popescu 
și Nicolae Mărtinescu. Ei sînt oame
nii noștri care au posibilitatea, fie
care. să obțină medalia de aur la 
categoria la care participă. Celelalte 
trei locuri sînt rezervate, cu prefe
rință. sportivilor cu perspective în 
anul 1972 la J. O. de la Miinchen : 
Gh. Berceanu. de pildă, care acum a 
trecut la categoria minimă nou în
ființată. Se află în pregătire și Ion 
Stoica, Cornel Turturea. Gh. Stoiciu, 
Ion Alionescu. Ion Tăranu. Nicolae 
Neguț și Gh. Popovici. iar Ia libere 
se antrenează susținut Petre Coman. 
Fr. Boia. Petre Poalelungi și Stefan 
Sttngu.

Programul de pregătire pentru 
mondialele din Argentina. — desfă
șurat sub conducerea antrenorului 
emerit Ion Corneanu — cuprinde o 
perioadă de „acomodare" pe care o 
vor petrece în Maroc de la 13 fe
bruarie. Ei vor susține două întîlniri 
cu «elecționata Marocului urmînd să 
continue antrenamentele în centrul 
național de la Rabat.

— „Europenele" de la Vast eras ca 
ji J. O. din Mexic, într-o măsură, au 
semnalat o anume rămînere în urmă 
a luptătorilor noștri: dificultățile a- 
mintite contribuie poate la accen
tuarea acestui decalaj ?

— Luptătorii români s-au impus 
pe tărîm international îndeosebi 
prin forța lor fizică. Eroarea noastră 
a constat îndeosebi 
socotit acest atu ca 
îată-ne în situația 
serioasă rămînere 
plan internațional — din punct de 
vedere tehnic : număr redus de pro
cedee, ca și scăzuta viteză de exe
cutare a acelora preferate de spor
tivii noștri. Este și cauza pen
tru care. în pregătirea pe care am 
făcut-o special pentru C. M. din Ar
gentina. am rezervat acestui capitol 
mai mult de o treime din timp. în
sușirea de noi elemente tehnice, pre
cum și folosirea. în condiții de luptă, 
a celor cunoscute, cu accent pe fi
nalizare si învățarea de noi legături 
între procedee — iată obiectivul nu
mărul unu al antrenamentelor luptă
torilor români. Un alt obiectiv de 
prim rang este dinamizarea activită
ții. pe saltea a luptătorilor noștri, 
care potrivit unei mentalități nega
tive. se mulțumesc repede cu un a- 
vantaj minim, de 1—2 puncte. Or, 
marile competiții la care am luat 
parte în ultimii ani. ne-au demons-

trat că această mentalitate este dău
nătoare. Am avut asemenea cazuri 
de sportivi — Țăranu, la Tokio, de 
exemplu — care deși n-a fost învins 
niciodată, s-a clasat pe locul... al 
cincilea. Regulamentul favorizează 
pe cei care obțin victorii înainte de 
limită, singurele cazuri în care nu 
se acordă puncte de penalizare. 
Goana aceasta meschină pentru un 
avantaj de un punct se practică cu 
ardoare în campionatul intern și ea 
se răsfrînge — cum este și firesc — 
asupra comportării internaționale.

Deci, antrenorii celor două loturi 
(de libere și de greco-romane) au 
insistat. în cursul acestor săptămîni 
de pregătire, tocmai asupra laturilor 
deficitare. Ei au cerut sportivilor 
finalizări decisive. în urma unor 
acțiuni cît mai dinamice. Semne 
bune, sub acest raport am constatat 
cu prilejul recentului turneu în Sue
dia („Cupa Klippan"). unde luptăto
rii români de greco-romane s-au 
clasat pe primul loc la trei catego
rii, succesele lor fiind rezultate ale

punctul de vedere al energiei cu care 
au acționat în întîlnirile hotărîtoare.

Sperăm că și la ..mondialele" de 
la Mar del Plata ei vor merge pe 
aceeași linie, apărînd în acest fel 
prestigiul internațional pe care îl are 
sportul luptelor din România".

DE PATINAJ
ARTISTICAseară la Garmisch—Partenkir- chen s-a încheiat proba de perechi din cadrul campionatelor europene de patinaj artistic. în mod surprinzător titlul a revenit tinerei perechi sovietice Irina Rodnina — Alexei Ulanov, înaintea multiplilor campioni mondiali, olimpici și europeni, Belousova — Protopopov. Pe locul trei s-a clasat tot o pereche sovietică : Moskvina—Mis- cin.In proba masculină, după efectuarea celor 6 figuri obligatorii, conduce cehoslovacul Ondre) Nepela cu 1 240,4 puncte, urmat de francezul Patrick Pera (1223,2 puncte)" și sovieticul Serghei- Cet- veruhin (1179,1 puncte).în proba de dansuri conduce cuplul englez Diana Towler — Bernard Ford. Astăzi începe proba feminină individuală.

Extragerea a IlI-a : 28 42 6 36 16 ; 
Extragerea a IV-a : 36 23 22 35 12 ; 
Extragerea a V-a : 35 30 22 8 36 ; Ex
tragerea a Vl-a : 42 10 28 30 20 ; Ex
tragerea a Vil-a : 4 25 23 19 38 ; Ex
tragerea a VIII-a : 37 36 9 30 5.

PREMII SPECIALE
(bilete de 15 lei)

Extragerea
8 4.

FOND DE 
din care :

Extragerea
Extragerea

a IX-a : 32 31 6 19 36

PREMII : 2 974 890 lei

I : 685 271 lei. 
a Il-a ; 685 271 lei.

teatre

în aceea că am 
fiind decisiv. Și 
de a constata o 
în urmă — pe

în citeva rînduri
BOX. Dublă întîlnire România — 

Algeria, la București. — Federația 
algeriană de box a confirmat 
datele dublei întîlniri amicale 
dintre selecționatele Algeriei șl 
României. Meciurile vor avea loc la 
9 și 16 martie la București. Boxerii 
algerieni se pregătesc în vederea 
„Jocurilor Africane".

ciului dintre formațiile Slavia 
Praga și H.K.T. Helsinki, con
țină pentru optimile de finală ale 
„Cupei Cupelor" Ia baschet mas
culin. Gazdele au obținut victoria cu 
94—68 (46—36). învingători și în pri
mul joc (scor 76—74), cehoslovacii 
s-au calificat pentru sferturile de fi
nală.

ATLETISM. Odihnă totală pen
tru Fosbury. — Campionul olim
pic Ia săritura în înălțime, ame
ricanul Dick Fosbury, nu va mai 
participa la nici un concurs în acest 
sezon. Medicul i-a recomandat odih
nă totală, deoarece la examenul efec
tuat l-a găsit pe Fosbury extenuat. 
„După victoria realizată Ia Ciudad 
de Mexico, Fosbury a fost deosebit 
de solicitat, trebuind să se antreneze, 
să participe la numeroase concursuri 
și în același timp să-și urmeze stu
diile universitare. După victoria de 
la J.O., Fosbury n-a cîștigat decît 
un concurs, nereușind să sară mai 
mult de 2,13 m. — a declarat antre
norul său, B. Wagner.

FOTBAL. Mexio — Columbia 1—0. 
— Peste 30 000 de spectatori au 
urmărit la Ciudad de Mexico întîlni- 
rea internațională amicală de fotbal 
dintre echipele Mexicului și Colum
biei. La Capătul unui joc spectaculos 
victoria a revenit fotbaliștilor mexi
cani cu scorul de 1—0 (1—0). Golul 
victoriei a fost marcat în minutul 37 
de Luiz Gonzalez.

IN C.O.T. 
novra 96, 2—1. — 
meci retur pentru 
tîrgurl" la fotbal, echipa Leeds Uni
ted a învins cu scorul de 2—1 (2—0) 
formația vest-germană Hanovra 96.

Echipa Leeds United, care cîștigase 
primul joc cu scorul de 5—1, s-a 
calificat pentru etapa următoare a 
competiției

Leeds United —
La Hanovra, 

„Cupa orașelor

BASCHET. Slavia Praga în sfer
turile de finală ale C.C.E. — La 
Praga s-a disputat returul me

(Foto ; Gh. Vin(ilă)Cu schiurile pe munte

• Opera Română : Liliacul — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Voievodul 

, țiganilor — 19,30.
O Teatrul Național „I.L. Caragla- 
le" (sala Comedia) : Becket — 
19,30 ; (sala Studio) : Părinții teri
bili — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din str. Alex. Sahla) : 
Photo Finish — 20 ; (sala Teatru
lui de Comedie) : D-ale carnava
lului — 20.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : O casă onorabilă —
19.30 ; (sala Studio) : Cafeneaua 
cameleonilor — 20.
• Teatrul Mic : Ofițerul recrutor 
— 20.
• Teatrul Giuleștl : Meșterul Ma- 
nole — 19,30.
• Teatrul ,.Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 15,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Trei 
piese într-un act de Cehov — 
20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile Iul 
Plum-Plum — 17 ; ,,9'/i“ (specta
col nocturn pentru adulți) —
21.30 ; (sala din str. Academiei) : 
A fugit un tren — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase” (sala Savoy) : Comici vestiți 
ai revistei — 19,30 ; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Mexico-Me- 
lody — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Selec- 
țiunl ’68 — 20.
• Circul de stat : Rapsodia acro
batică — 19,30.

• RIo Bravo (ambele serii) : PA
TRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, BUCU
REȘTI — 9 ; 12,15 ; 16,15 ; 20.
• Un om pentru eternitate : RE
PUBLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15.
• Marele șarpe : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45.
• Primăvara pe Oder : CAPITOL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Un delict aproape perfect : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ;
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, CENTRAL — 11.45.
• Suflete împietrite : CINEMA
TECA (bilete la casă) — 10 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,30.
• Clovni pe pereți : CENTRAL —
16.45 ; 18,45 ; 20,45.
• Strigătul : CENTRAL — 9,15.
• Aventura : CENTRAL — 14,15.
• Cîntecele renașterii ; Omul din 
lună ; Misterul culorilor ; Cimen
tul ; Merele : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• Feldmareșala : FEROVIAR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EX
CELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ;
17 15 ; 19,45, MODERN — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
• Pantoful Cenușăresel : LUMINA
— 8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 
20,45, AURORA — 9—16 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30.
• Becket: GRIVIȚA — 9,30 ; 12,30 ;
16.15 ; 19,30, TOMIS — 10 ; 12,45 ;
15.30 ; 19.
• întoarcerea vrăjitorului : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
• Planeta maimuțelor : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18.
• Răpirea fecioarelor : BUZEȘTI
— 20,30.
o Aventurile iul Tom Sawyer ; 
Moartea lui JOe Indianul — 15,30 ; 
19, DACIA — 8,30—19,45 în con
tinuare.
• Profesioniștii : BUCEGI — 9,30 ; 
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. ARTA — 9—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,45.
• Hombre : UNIREA — 15,30 ; 18. 
O Valurile Dunării : UNIREA —
20.30.
• Inimă nebună, nebună de legat : 
LIRA — 15,30 ; 18.
o Acuzatul : LIRA — 20,30.
O Tarzan, omul maimuță ; Fiul lui 
Tarzan : DRUMUL SĂRII — 16 ;
19.
O Columna (ambele serii) : FE
RENTARI — 15,30 ; 19, MOȘILOR
— 15,30 ; 19.
• Urletul lupilor : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Expresul colonelului von Ryan : 
MELODIA — 8,30 ; 11 ; 13 30 ; 16 î
18.30 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• împușcături sub spînzurătoare : 
FLOREASCA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 17,30 ;
20.
• Sînt șl eu numai o femele : 
VOLGA — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20.30, 
o Lustragiul : VIITORUL — 15,30 ; 
18.
• Mica romanță do vară : VIITO
RUL — 20.30.
• Made In Italy : POPULAR —
15.30 ; 20,30.
• Telegrame : POPULAR — 18.
• Veșnicul întîrziat: MUNCA — 
16 ; 18.
• Duminică la ora 6 : MUNCA — 
20.
• Oscar : FLACĂRA — 15,30 ; 18.
• Nikolai Bauman s FLACĂRA — 
20,30.
• Șapte oameni de aur 1 VITAN — 
15,30 ; 18.

în 1968VARȘOVIA 5 (Agerpres). — Direcția Centrală de Statistică a R. P. Polone a dat publicității comunicatul cu privire la îndeplinirea planului economiei naționale pe anul 1968 în care se arată că venitul național al țării a crescut față de anul precedent cu 8 la sută, volumul producției industriale globale cu 9,3 la sută, dintre care producția mijloacelor de producție — cu peste 10 la sută, iar producția mărfurilor de consum — cu peste 7 la sută. Ritmul cel mal rapid-de dezvoltare l-au înregistrat industriile chimică și constructoare de mașini

electrice. Valoarea producției agricole globale, menționează comunicatul, a crescut în 1968 cu aproximativ 4 la sută.Comerțul exterior ăl țării a crescut cu 10,7 la sută, dihtre care exportul cu 13,2 la sută, iar importul — cu 8,3 la sută. Valoarea importurilor1 a depășit pe cea a exporturilor cu 20 000 000 zloțl valutari. Comunicatul menționează că în ansamblu sarcinile de export au fost depășite dar că planul de export al u- nor mașini și utilaje în uriele țări nu a fost îndeplinit.
PARIS

PARIS 5 (Agerpres). Președintele Senatului, Alain Poher, a renunțat la rezerva pe care și-a impus-o un timp, pentru a se pronunța asupra proiectului guvernamental de transformare a Camerei superioare a Parlamentului francez într-un organ consultativ, lipsit de putere legislativă. Făcînd o aspră critică la adresa proiectului, el a pus în cauză atît fondul reformei preconizate, cît și procedura referendumului, care ăr fi, după părerea sa, în cazul de față neconstituțională.Rezerva manifestată pînă acum

de Poher în problema reformei Senatului este explicată de observatori prin convingerea pe care o nutrea că ar fi fost posibil un compromis care să păstreze Camerei superioare o autoritate suficientă. Anunțarea de către președintele de Ganlle a referendumului din primăvară înlătură posibilitatea unui' astfel de compromis și se consideră natural ca președintele Senatului să ia poziție împotriva intențiilor de a lipsi forul pe care-1 conduce de majoritatea atribuțiilor sale.
OKINAWA

MARI DEMONSTRAȚII DE PROTEST
KADENA

gerea bombardierelor «B-52»“, 
„desființarea bazelor militare ame
ricane", „retrocedarea imediată șl 
necondiționată a insulelor către 
Japonia".

LA BAZANAHA 5 (Agerpres). — Peste 40 000 de persoane au participat la demonstrațiile și mitingurile de protest care au avut loc în Okinawa la începutul acestei săptămîni în sprijinul retragerii bombardierelor strategice „B-52" de la baza Kadena și pentru retrocedarea insulei către Japonia. In jurul bazelor au fost concentrați peste 30 000 de polițiști pentru a împiedica pe demonstranți să pătrundă în perimetrul lor. Au avut loc ciocniri violente, care s-au soldat cu numeroși răniți.în rezoluțiile adoptate de parti- cipanții la mitinguri, subliniază Jiji Press, sînt expuse cererile populației din Okinawa : „retra-
PROGRAMUL I

11,00 — Limba germană — lec
ția 41 (reluare). 11,30 — TV pentru 
specialiștii din agricultură. Legu
micultura. Noutăți în construcția 
de sere și solarii (reluare). 12,00 
— TV pentru specialiști. Consul
tații pentru medici. Radiologie 
(reluare). 12,30 — închiderea emi
siunii de dimineață. 17,30 — Telex 
TV. 17,35 - Consultații la fizică 

(clasa a Xll-a). Tema : Natura ondulatorie a luminii (interferența, difracția 
și polarizarea luminii). Prezintă prof. Lidia Panaiot. 18,05 — Limba rusă. 
Lecția 40. 18.30 — Studioul pionierilor. „Pasiunile colegilor noștri". 19,00 — 
Telejurnalul de seară. 19,20 — 2 Martie 1969. Din carnetul publicistului 
Mikâ Ervin. 19,35 — La zi : Echiparea și amenajarea teritoriului. Emisiune 
de Al. Trebicl și Mihal Demetrescu. 20,00 — Roman foileton : Forsyte Saga 
(XIV). 20,50 — Balada pădurii — film documentar realizat de Studioul de 
TV. 21,10 — Seară de romanțe cu Constanța Cîmpeanu, Gabriel Gheorghiu 
șl violoncelistul Sony Niculescu. Acompaniază o formație condusă de Jean 
Lucacl. 21.30 — Studioul mic. Prescripția, de Ștefan Berciu. „Atentatul" 
(ultimul episod). Regia: Radu Miron. 22,20 — Campionatul european de pati
naj artistic. Proba de figuri libere bărbați. 23,30 — Telejurnalul de noâpte.

Programul II

20,00 — Telex TV. 20,05 — Concert simfonic. Orchestra simfonică a Radio- 
televizlunli. Dirijor: Iosif Conta. Solist: Radu Lupu. în program: Con
certul nr. 4 în Sol major pentru pian și orchestră de Beethoven. 20,45 — 
Desene animate : „Fllopat șl Patafll". 21,00 — Film artistic : ,Jenia, Jenicika 
șl Katiușa" producție a studiourilor sovietice. 22,20 — închiderea emisiunii 
programului II.

tv

muncii
(Urmare din pag. I)

ASIGURĂRILE
DE PERSOANE ADAS

diferite inte-a reda privind

Convorbire consemnată 
de A. CRIȘAN

uneia aces- a-

Administrația Asigurărilor de Stat a introdus numeroase lorme de asigurări de persoane și de bunuri, iiecare oferind avantaje deosebite prin posibilitățile de a satisface iese.Pentru amănunte te asigurări, ne-am dresat tov. MARIN RECE, directorul Direcției asigurări de persoane, din Direcția generală ADAS, care ne-a răspuns la cîteva întrebări.— Vă rugăm să precizați ce fel de asigurări de persoane se pot încheia la ADAS ?— Oferim, în prezent, posibilitatea de a se a- lege asigurarea preferată, dintre cele 12 forme existente.
Asigurările mixte de 

viață au cîteva caracteristici comune. De exemplu, la toate, ADAS plătește suma asigurată la expirarea contractului de asigurare, în caz de amortizare a asigurării la tragerile lunare, în caz de invaliditate permanentă, ca urmare a unui accident, sau în

caz de deces al asiguratului. Din această grupă fac parte 4 asigurări. Asigurarea mixtă de viață propriu- zisă întrunește întocmai caracteristicile de mai sus. Fiecare din celelalte 3 asigurări au o anumită particularitate, astfel încît să satisfacă diferite preferințe. Astfel, Asigurarea mixtă de viață și suplimentară de accidente oferă posibilitatea încasării pînă la 5 ori a sumei asigurate, pentru urmările u- nui accident, intervenit în orice împrejurare. A- sigurarea familială mixtă de viață satisface dorința celor care vor să-și asigure întreaga familie, asigurarea puțind cuprinde toți membrii familiei (stabiliți de către asiguratul principal), inclusiv copiii de la vîrsta de 5 ani. Tot din grupa asigurărilor mixte de viață face parte și Asigurarea mixtă de viață cu pensie pentru urmași, care permite să se asigure, pe lîngă o sumă de cel puțin 12 000 de lei, pentru cazurile de invaliditate

permanentă sau de deces, și o pensie anuală pentru urmași, în caz de deces al asiguratului.— După cîte știm, în afara celor 4 asigurări mixte de viață, practicate de ADAS, cetățenii au posibilitatea să încheie și numeroase a- sigurări de accidente. Vă rugăm să ne vorbiți și despre acestea.— Ca și la asigurările despre care am vorbit mai înainte, și aici există o asigurare care ar putea fi numită „de bază*. Este vorba de Asigurarea de accidente, care se poate încheia : fie pentru sume asigurate iixe, fie pentru sume convenite cu ADAS. Sumele asigurate se plătesc în caz de invaliditate totală sau parțială, sau în caz de deces, desigur, acestea fiind urmarea unui accident.Din grupa asigurărilor de accidente face parte Asigurarea familială de accidente, care cuprinde — pe lîngă a- siguratul principal — soția, precum și toți copiii în vîrstă de Ia 5 la

16 ani; Asigurarea de 
accidente „Turist”, care satisface interesele celor care doresc să ia o măsură de prevedere pentru ei și pentru bunurile gospodărești, pe o durată scurtă (o lună), utilă în cazurile de deplasări, concedii, drumeții etc; Asigurarea 
de economie și de Inva
liditate permanentă din 
accidente, la care suma asigurată se plătește pe parcursul asigurării — dacă intervine cazul a- sigurat — sau la expirarea contractului, indiferent de plățile făcute anterior.— Ce alte asigurări se pot încheia Ia ADAS?— Asigurări viagere de deces (cu primă u- nică și cu prime plătite timp limitat). Asigurarea cu termen fix și asigurarea de rentă pe timp limitat. Oricare dintre ele oferă avantaje asiguraților, constituind, ca șî celelalte asigurări practicate de ADAS, acte de înțeleaptă prevedere.

impresia unei metropole căzută, 
parcă, în letargie. De-asemenea, zia
rele nu ău apărut nici în edițiile 
de dimineață și nici după amiază. 
Singura sursă.. de informații a con
stituit-o radio-ul, care s-a limitat la 
un singur program transmițînd 
știri' despre desfășurarea grevei ge
nerale. Posturile de 'televiziune au 
funcționat parțial.

în principalele orașe ale Italiei, 
conducerile celor trei centrale sin
dicale au Organizat . demonstrații șl 
mitinguri, în cadrul, 'cărora au fost 
explicate cauzele grevei și poziția 
susținută Ia tratativele cu guvernul, 
Cu toate că s-au făcut unii pași în 
direcția justă — au. menționat vor
bitorii — „lipsesc încă angajamente 
concrete din partea; guvernului, sau 
cele asumate sînt insuficiente".

La Roma, mii și mii de oameni ai 
muncii, pensionari și studenți — 
după ce s-au adunat în piața Esedra 
și au străbătut Via Nazionale și 
Via 4 Novembre din centrul capi
talei, purtînd lozinci și pancarte în 
sprijinul revendicărilor lor — au 
participat în piața Sț. Apostoli la un 
mare miting, unde au luat cuvintul 
liderii centralelor Sindicale, Lu
ciano Lama, secretar al C.G.I.L., 
Dionigl Coppo, secretâr. al C.I.S.L., si 
Ruggero Ravennă, secretar al U.I.L. 
La Napoli, în Piazza Mattetott, 
vorbit ...L. / __ _
C.G.I.L., A. Novello. și președintele 
C.I.S.L., StOrti. .

Greva generală de miercuri a oa
menilor muncii din Italia este doar 
un moment al acțiunilor importante 
pe calea obținerii satisfacerii reven
dicărilor lor. După cum au declarat 
liderii organizațiilor - sindicale — 
C.G.I.L., ? C.I.S.L. ■ și U.I.L. — 
este necesar ca - guvernul să 
meargă mai departe în înțelege
rea situației celor ce muncesc. So- 
licitînd. în principal, restructurarea 
prevederilor privind acordarea drep
tului la pensie, sporirea cuantum
ului acesteia si majorarea minimului 
de pensie, greviștii Consideră că nu 
mai pot fi amînate măsurile necesa
re pentru reglementarea acestei si
tuații iri folosul maselor muncitoare.

Dificultățile ivite1 la ; tratati
vele dintre guvern și reprezentanții 
sindicatelor nu pot fi'subestimate și 
nici depășite imediat, Totuși, se spe
ră că discuțiile vor continua într-un 
spirit de mai largă înțelegere din 
partea guvernului si că se va delimita 
posibilitatea unui acord asupra prin
cipalelor revendicări ale oamenilor 
muncii. în acest sens se citează o 
notă- oficioasă provenind de la Pa
lazzo Chigi (președinția Consiliului 
de Miniștri) despre „posibilitatea 
realizării unei convergente asupra 
celor mai importante puncte ale plat
formei revendicative prezentate de 
sindicate, care să fie traduse în via
ță în mod treptat". La rîndul lor, 
sindicatele declară că sînt gata să 
poarte tratative pentru a obține sa
tisfacerea revendicărilor legitime ale 
oamenilor muncii, fiind pregătite tot
odată și pentru alternativa reluării 
— îh caz de necesitate — • grevei.

8U
celor adunați președintele
StOrti. .
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RĂSPUNSUL S.U.A. LA NOTA 
GUVERNULUI FRANCEZ

WASHINGTON. — Purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat, 
Robert McCloskey, a declarat 
miercuri seara, în cadrul unei confe
rințe de presă, că guvernul american 
a răspuns notei franceze din 15 ia
nuarie privând problema Orientului 
Apropiat

El a arătat că „guvernul State
lor Unite a făcut cunoscut guvernu
lui francez că este dispus, în princi
piu, să examineze favorabil o reuniu
ne a reprezentanților la O.N.U. ai 
Franței, Uniunii Sovietice, Marii Bri
tanii și Statelor Unite, în cadrul Con
siliului de Securitate, pentru a dis
cuta posibilitățile de sprijinire a mi- H 
siunii ambasadorului Gunnar Jarring B 
în scopul de a se ajunge la un a- B 
cord între părțile interesate conform fl 
rezoluției Consiliului de Securitate S 
din 22 noiembrie 1967".

Paris. Demonstrație de solidaritate cu Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

0 misiune de informare norvegiană
va pleca in R. D. Vietnam

ÎNTÎLNIREA DINTRE NASSER 
Șl MEMBRII COMITETULUI 
EXECUTIV AL ORGANIZA
ȚIEI DE ELIBERARE PALES
TINIANA

CAIRO. — Președintele Nasser s-a 
lntîlnit cu membrii noului Comitet 
executiv al Organizației de eliberare 
palestiniană — anunță oficiosul „Al 
Ahram". Cu acest prilej, el a făcut 
cunoscută dorința exprimată de Ara
bia Saudită și Kuweit de a trimite 
trupe la linia orientală de încetare a 
focului. Președintele Nasser a afirmat 
că țara sa sprijină în întregime ideea 
creării unui comandament oriental în 
vederea obținerii unei coordonări 
complete a trupelor staționate în a- 
ceastă regiune. Ziarul subliniază în a- 
cest context că Republica Arabă Uni
tă privește favorabil orice inițiativă 
vizînd unificarea forțelor armate ara
be. In continuare, „Al Ahram" citează, 
de asemenea, acea parte a declarației 
șefului statului egiptean referitoare la 
rezistența palestiniană : „Circumstan
țele actuale sînt în, favoarea rezis
tenței palestiniene, ale căror opera
ții se intensifică și se vor transforma 
în viitor îritr-un război popular de e- 
liberare".

OSLO 5 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei a anunțat că, la cererea sa, s-a căzut de acord ca doi ambasadori norvegieni să întreprindă, în cursul lunii februarie a.c., misiuni de informare în Republica Democrată Vietnam și Vietnamul de sud. La Hanoi urmează să plece actualul ambasador al Norvegiei la Pekin, Ole Aalgaard, iar la Saigon

va merge ambasadorul norvegian de la Bangkok, Arvid Sveum.Norvegia nu are relații diplomatice cu R. D. Vietnam, dar ea a mai avut contacte similare cu această țară. Anul trecut, la invitația guvernului nord-vietnamez, ambasadorul Ole Aalgaard a întreprins o vizită de informare la Hanoi.

ÎNTREVEDERILE LUI GUN- i 
NAR JARRING I

NEW YORK. — Gunnar Jarring, | 
reprezentantul special al secretarului | 
general al O.N.U. în Orientul Apro- “ 
piat, a avut întîlniri separate cu am- H 
basadorii la O.N.U. ai R.A.U., Israe- | 
lului. Libanului și Iordaniei, “

I 
I 
a
JS.U.A. VOR LIVRA FĂRĂ PLATĂ AVIOANE 
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antidemocratice 8 
din Spania I

A 5 (Agerpres). — Secre- fl Federației Sindicale Mon- H
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I cepționaîe, eliberarea deținuților B politici, încetarea represaliilor, re- R staurarea drepturilor și libertăților » sindicale, respectarea drepturilor g omului. ■

WASHINGTON 5 (Agerpres). — Știrea potrivit căreia Statele Unite vor livra fără plată regimului de la Saigon un număr de avioane de vînătoare de tipul Cessna „A-37" a fost confirmată în mod oficial de un purtător de cuvînt al Departamentului Apărării. Pentru a evita anumite reacții, Pentagonul n-a precizat nici numărul

acestor aparate special construite pentru atacarea obiectivelor la sol, nici data cînd aviația sud-vietna- meză va intra în posesia lor.Totuși, din surse bine informate, citate de agenția France Presse, s-a aflat că ar fi vorba de vreo 60 de avioane și că livrarea lor ar putea să se facă într-un viitor apropiat.

IN CONSILIUL PENTRU COMERȚ Șl DEZVOLTARE

România este gata să-și aducă 
contribuția la noul deceniu

al dezvoltării
Intervenția reprezentanților români

GENEVA 5. — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : Con
siliul pentru comerț și dezvoltare 
continuă dezbaterile asupra măsuri
lor întreprinse în vederea asigurării 
unei bune desfășurări a celui de-al 
doilea deceniu al Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare.

Luînd cuvîntul în ședința plenară, 
șeful delegației române. Gheorghe 
Dolgu, a abordat unele probleme de- 
curgînd din sarcinile UNCTAD. El 
a subliniat că România s-a situat 
de la început alături de țările care 
aii recunoscut necesitatea acțiunilor 
concertate vizînd însănătoșirea me
canismului economic mondial, trans
formarea comerțului într-un instru
ment al dezvoltării.

Relevînd că în cadrul UNCTAD 
s-a realizat un larg acord de prin
cipiu în ce privește contribuția or
ganizației la acțiunile prevăzute în 
cadrul noului Deceniu al dezvoltă
rii, șeful delegației române a apre
ciat că, în mare măsură, s-au creat 
premisele pentru concretizarea sco
purilor pentru 
organizația. El 
zitia României 
UNCTAD-ului.

care a fost inițiată 
a reafirmat apoi po- 
față de obiectivele

Ocupîndu-se în continuare de coo
perarea economică și tehnico-științifi- 
că în cadrul UNCTAD, vorbitorul a 
propus adoptarea unor forme care să 
îngăduie dezvoltarea bazei indus
triale. fără a se recurge la cheltuieli 
valutare suplimentare și de natură 
să asigure totodată piețe externe măi 
durabile. Reprezentantul țării noas
tre a declarat în încheiere că Ro
mânia este gata să-și aducă contri
buția la crearea premiselor pentru 
desfășurarea cu succes a noului De
ceniu al dezvoltării.

In Comitetul pentru problema tra
tamentelor preferențiale, delegatul 
român Ion Pah a propus ca nomen
clatorul produselor provenind din ță
rile în curs de dezvoltare și bucu- 
rîndu-se de un tratament preferențial 
la import în țările dezvoltate să fie 
pe cît posibil lărgit. Vorbitorul a 
insistat ca toate țările aflate în 
procesul de dezvoltare și care depun 
eforturi susținute în vederea promo
vării exporturilor lor de articole 
manufacturate, indiferent de siste
mul social-economic și de regiunea 
geografică în care sînt situate, să 
poată beneficia de condiții vamale 
nediscriminatorii.

CONSFĂTUIREA COMANDANȚILOR
Șl ACTIVIȘTILOR DE PARTID 

DIN ARMATA POPULARĂ CEHOSLOVACĂ
V

PERU

Ș-J

*

Generalul Odd Bull, șeful misiunii 
de observatori O.N.U. în Orientul A- 
propiat, a sosit miercuri la Cairo, 
unde face o vizită de 24 de ore. El 
va avea întrevederi cu Salah Gohar, 
subsecretar de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe al R.A.U.

măsurile

PRAGA tariatul i diale a dat publicității o declarație în care, în numele sindicatelor și oamenilor muncii dini lumea întreagă, condamnă decretarea stării excepționale în Spania și noile represalii împotriva membrilor comisiilor muncitorești, a intelectualilor, studenților, împotriva tuturor democraților. Aceste măsuri, se arată în declarație, subliniază slăbiciunea și dezorientarea dictaturii lui Franco în fața puternicului avînt al luptei pentru drepturi sindicale și democratice, pentru libertate.Exprimîndu-șl convingerea că poporul spaniol va găsi forțele necesare pentru a da riposta cuvenită și pentru a continua calea spre democrație șl progres social, Secretariatul F.S.M. cheamă pe reprezentanții clasei muncitoare și sindicatelor din lumea întreagă să manifeste solidaritate cu poporul spaniol pentru anularea stării ex-

agențiile de presă

TURNEUL EUROPEAN
AL PREȘEDINTELUI

9

NIXON
Precizări la Casa AlbaWASHINGTON. — Casa Albă a anunțat la 4 februario că itinerarul vizitei președintelui Nixon in Europa nu este încă gata pentru a fi anunțat. Purtătorul de cuvînt Ronald Ziegler, întrebat de ziariști, nu a confirmat știrile că Parisul urmează a fi prima escală în cadrul acestei vizite. De asemenea, el a spus că nu a fost luată în considerare ca parte a acestei călătorii o vizită în Uniunea Sovietică.Casa Albă a anunțat că vizita Iul Nixon va avea loc înainte de întrunirea miniștrilor N.A.T.O. în S.U.A., programată pentru începutul lunii aprilie.

Prof. Boris Cazacu, 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, a conferențiat despre mesa
jul poeziei lui Tudor Arghezi în 
fața a numeroși profesori și stu- 
denți ai Universității din Neu- 
châtel. Același subiect a fost 
dezvoltat de oaspetele român și 
la Universitatea din Berna.

PRAGA 5 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc consfătuirea comandanți
lor și activiștilor de partid din Ar
mata Populară Cehoslovacă, consa
crată sarcinilor actuale ale armatei 
și aprecierii activității ei în ultima 
perioadă. La consfătuire au partici
pat Ludvik Svoboda. Alexander 
Dubcek, Oldrich Cernik, ministrul 
apărării naționale, Martin Dzur, și 
alte personalități.

în cuvîntul său, Ludvik Svoboda a 
arătat că în ultimele săptămîni si
tuația din tară a fost complexă, une
ori chiar critică. Dar tocmai în a- 
ceste condiții s-a confirmat din nou 
faptul că majoritatea covîrșitoare a 
poporului cehoslovac sprijină con
ducerea de partid și de stat, sprijină

transmit
Janos Radar, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a ple

cat la MOSCOVa hitr-o vizită neoficială, la invitația C.C. al P.C.U.S. — 
transmite agenția M.T.I.

Președintele Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, Șpîiîak, a sosit 
miercuri seara la Budapesta, unde, la 
invitația lui Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar, face o vizită de cî- 
teva zile. La sosire, M. Șpiliak a fost 
îrttîmpinat de Jeno Fock, președintele 
guvernului ungar, și de alte persoane 
oficiale.

Tribunalul din Los Mn- 
ydSS a audiat marți, pentru prima 
dată de la deschiderea procesului său, 
pe Sirhan Bishara Sirhan, care, după 
cum se știe, a asasinat la 5 iunie anul 
trecut pe senatorul Robert Kennedy. 
In timpul audierii, Sirhan s-a referit 
exclusiv la situația sa financiară din 
ultimii patru ani. A fost, de asemenea, 
interogată mama acuzatului în legă
tură cu situația financiară a acestuia.

programul trasat în ultimele hotărîri 
ale C.C. al P.O. din Cehoslovacia. în 
declarațiile program ale guvernului 
federal si ale celor două guverne 
naționale. Cetățenii noștri sînt inte
resați în mod sincer în înfăptuirea 
treptată a ideilor socialiste pozitive 
din politica de după ianuarie. Este 
o preocupare cît se poate de legi
timă vizînd desfășurarea construirii 
socialismului în tara noastră în spi
ritul acelor principii democratice si 
umaniste care sînt proprii socialis
mului si tradițiilor popoarelor 
noastre.

Armata Populară Cehoslovacă, a 
arătat el. este și trebuie să fie'și în 
viitor o parte integrantă a societății 
noastre, să apere interesele ponoru
lui și ale socialismului, să stea de 
strajă păcii și securității patriei so- 

| cialiste,. Arătînd că Cehoslovacia 
participă si va participa activ la. sis
temul Tratatului de la Varșovia, 
vorbitorul a spus că. în același timp, 
tara sa se pronunță pentru dezvol
tarea de contacte bazate pe egalita
tea în drepturi și pe avantajul re
ciproc cu țările capitaliste,' deși „fa
cem acest lucru fără a ne crea ilu
zii și imagini false".

împreună cu celelalte tari socia
liste. a spus președintele Svoboda, 
avem interese fundamentale co
mune : menținerea păcii, 
rea comunității socialiste 
rea ei.

L. Svoboda a evidențiat 
comandanților, activiștilor politici de 
partid din armată în educarea for
țelor armate.

La consfătuire au luat, de aseme
nea. cuvîntul Oldrich Cernik. pre
ședintele guvernului federal al 
R.S.C.. Gustav Husak, prim secretar 
al C.C. a! P.C. din Slovacia. Martin 
Dzur, ministrul apărării naționale al 
R.S.C., și Alexander Dubcek, prim 
secretar al C.C. ăl P.C. din Ceho
slovacia.

dezvolta
și apăra-

apoi rolul

Preluarea către
■ Compania petrolieră de 

stat din Peru a contro
lului asupra instalații
lor deținute de firma 
nord-americană „Inter
national Petroleum 
Company" a avut 
fectul unei bombe. Se 
știe că această măsură 
a produs iritare în 
cercurile economice din 
S.U.A., ațrăgînd după 
sine amenințări mai 
mult sau mai puțin 
voalate. Cotidianul „El 
Comercio" din Lima a- 
preciază că „relațiile 
dintre Peru si Statele 
Unite au ajuns la un 
punct din cele mai cri
tice".

De fapt, conflictul cu 
I.P.C., filială a trustu
lui „Standard Oii" din 
New Jersey, a izbuc
nit încă în luna octom
brie a anului trecut, 
cînd forțe armate pe- 
ruviene au ocupat ra
finăria din Talara, a- 
flată pînă atunci în 
proprietatea lui „Inter
national Petroleum", 
modificîndu-se conco
mitent condițiile de 
naționalizare a zăcă
mintelor de petrol din 
nordul țării, stăpînite 
de același „Standard 
OU".

Conform calculelor, 
„International Petro
leum Company" dato
rează statului Peruvian 

: 144 milioane de dolari, 
reprezentînd impozite 
restante. Compania 
pretinde însă că a in
vestit în instalații 
două sute de milioane 
dolari (ceea ce nu re
cunosc peruvienii si nu 
e confirmat nici de 
documentele Departa
mentului de comerț al 

. Statelor Unite) și, 
prin urmare, pe lîngă 
anularea datoriei mai 
sus menționate, recla
mă în plus o despăgu
bire de 56 'iiîilioane do-

■ lari'. Reprezentanți 
actualului guvern 
ruvian au explicat în 
diverse prilejuri că nu 
e vorba, atit de o ope
rație ' financiară. deși

‘în cazul de față e una 
de proporții, cit mai a-

■ Ies de dreptul suveran 
al tării lor de a solu
ționa o problemă de 
interes național, con
form principiilor justi
ției și echității. în a- 
semenea caz, sublinia
ză ei, intransigența și 
fermitatea se impun ca 
unica poziție posibilă. 
Intr-un recent dis
curs. președintele Peru
vian, generalul Juan 
Velasco Alvarado, a 
declarat că „guvernul 
Peruvian respinge orice 
intervenție în exercita
rea dreptului său de

e-

ai 
pe-

POPULAȚIA GLOBULUI LA 1 IANUARIE 1969 a fost de 3,51 mllîarde. 
în medie, în fiecare minut se nasc 225 și mor 93 de oameni. Pînă la sfîrșitul 
secolului, populația globului se va dubla.

suveranitate în cadrul 
teritoriului țării" si că 
Peru refuză „să se ple
ce in fata unor amen
damente care au rolul 
de a supune prin foa
me și mizerie popoare
le mai puțin dezvolta
te". Evident, președin
tele se referea la a- 
mendamentul Hicken
looper — după nume
le autorului său, ex- 
senator american, iden
tificat cu cercurile cele 
mai conservatoare din 
Congresul S.U.A. și care 
în noiembrie 1968 nu a 
reușit să fie reales, 
cest amendament 
urma să intre în 
goare în aprilie,
șase luni de la înfăp
tuirea exproprierii și 
ar însemna suspenda
rea întregii asistențe e- 
conomice către Peru, 
concomitent cu anula
rea cotei de zahăr ne 
care S.U.A. o cumpără

A- 
ar 

vi
la

CORESPONDENȚA 
DE LA V. OROS

din Peru la un preț su
perior celui de pe 
ta mondială.

La rîndul său. 
nistrul de finanțe . 
ruvian, Angel Valdivia, 
a denunțat într-o 
conferință de presă 
manevrele S.U.A. în 
cadrul Fondului Mo
netar Internațional și 
al Băncii interamerica- 
ne 'de dezvoltare, »i- 
zînd privarea peruvie- 
nilor de creditele a- 
cestor instituții.

O notă trimisă deu
năzi guvernului Peru
vian de către ambasa
dorul S.U.A. la Lima, 
în care se cere un „tra
tament just" pentru „In
ternational Petroleum 
Company", a avut o re
zonantă de ultimatum, 
după părerea cotidianu
lui „La Tribuna". Mi
nisterul de Externe Pe
ruvian a răspuns 
prompt, subliniind că 
I.P.C. beneficiază de 
toate garanțiile oferite 
de legile țării. Se ex
primă, totodată, mira
rea pentru faptul că 
Ambasada S.U.A. se 
preocupă de soarta li

pia-

mi- 
pe-

nei companii de națio
nalitate... canadiană. 
Intr-adevăr. I.P.C.. fir
mă cu capital de pro
veniență din S.U.A., 
este înregistrată în Ca
nada — din rațiuni fis
cale și nefiscale .'

Cu toate că abundă 
prezicerile privind re
curgerea la amenda
mentul Hickenlooper de 
care am amintit, deci
zia nu pare din cele 
mai ușoare. In primul 
rînd, fiindcă din prin
cipalele zece fabrici de 
zahăr existente în 
Peru, șase sînt nord- 
americane. Așa se și 
explică de ce S.U.A. 
cumpără zahăr din 
Peru peste prețul mon
dial. contrazicindu-șl 
practicile obișnuite. În 
aceste condiții, aplica
rea amendamentului ar 
avea și un aspect de 
autosancțiune.

Deocamdată, duelul 
continuă cu intensitate 
crescîndă, vădind de o 
parte argumente ferme, 
iar de cealaltă amenin
țarea cu represațU» .

S.U.A. sînt preomTtM- 
te și de o altă ches
tiune. E vorba de o 
posibilă naționalizare a 
băncilor străine în 
Peru (unde există doar 
două bănci autentic 
peruviene. în rest ma
joritatea fiind filiale 
ale marilor bănci nord- 
americane). S-a și fă
cut un pas important 
în acest sens, prin faptul 
că guvernul de Ta Lima a 
cerut ca pe viitor ori
ce bancă să aibă mi
nimum de 75 la sută 
acționari peruvieni. 
Deocamdată, măsura a 
avut mai mult un e- 
fect psihologic, fiindcă 
a intrat in acțiune sis
temul utilizării de 
„prestanombres" (îm- 
prumutători de nu
me), adică folosirea de 
către străini a unor ce
tățeni peruvieni pentru 
a ascunde apartenența 
capitalului.

Au motive ,/a? neli
niște și proprietarii al
tor diverse 
deri străine, 
pinia publică 
sprijină fără
aceste măsuri luate de 
guvern. în cercurile a- 
faceriștilor străini, ele 
au efectul 
rece.

întreprin- 
Dacd o- 

peruviană 
rezerve

unui duș

de Stat a 
la Lima, 

la

Australia s-a retras din co
mitetul special O.N.U. pentru exami
narea aplicării Declarației cu privire 
la acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, a anunțat un 
purtător de cuvînt al O.N.U. In nota 
adresată secretarului general al O.N.U., 
U Thant, prin care aduce la cunoș
tință această hotărîre, guvernul austra
lian nu explică motivele ei.

La invitația guvernului 
sovietic, ,a Moscova * »°sit 
miercuri ministrul afacerilor externe 
al R. S. Cehoslovace, Jan Marko.

Președintele Boliviei,Rene 
Barrientos, a declarat că guvernul țării 
sale va accepta cu satisfacție ajutorul 
țărilor socialiste pentru dezvoltarea in
dustriei petrolului.

Președintele Consiliului 
britanic pentru comerțul 
est-european, Alexander Ross, a 
sosit miercuri la Moscova pentru a 
discuta unele aspecte ale relațiilor 
comerciale sovieto-engleze.

Partidul Mișcarea populară pentru eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.) arată, într-un comunicat dat publicității la Dar-Es-Salaam, că în 
1968 patrioții angolezi au ucis 2 760 de militari portughezi, rănind alți 2 160. 
Comunicatul a fost publicat cu prilejul celei de-a 8-a aniversări a luptei armate 
organizate de M.P.L.A.

Delegația comercială un
gară aRat^ vizită la Teheran a 
încheiat un acord potrivit căruia Iranul 
va livra Ungariei minereuri, piei brute 
și fructe, în valoare de 2 milioane 
dolari. Pe de altă parte, din Buda
pesta se anunță că, la invitația Aso
ciației britanice a întreprinderilor 
producătoare de echipament pentru 
industria metalurgică, o delegație de 
experți din Ungaria a plecat într-o 
vizită în Marea Britanie. Delegația va 
studia procesele de producție într-o 
serie de uzine metalurgice și siderur
gice din diferite orașe britanice. Teren de parcare a autovehiculelor din Carpenteria inundat în timpul re

centului uragan ce s-a abătut asupra unor regiuni din statul California, 
S.U.A.

WASHINGTON. Departamentul 
anunțat că ambasadorul S.U.A. 
John Welsley Jones, a fost rechemat 
Washington pentru consultări. Observatorii 
din Washington consideră că se va proceda 
la o examinare aprofundată a ansamblului 
relațiilor americano-peruviene și a situației 
Interne din Peru care, după cum se afirmă, 
„preocupă considerabil guvernul Statelor 
Unite".

bonn: Von Hassel
ales președinte 

al Bundestagului
BONN 5 (Agerpres). — Kai Uwa 
tn Hassel a fost ales miercuri pre

ședinte al Bundestagului. El devine 
astfel succesorul lui Eugen Gersten- 
maier, care a fost nevoit să demisio
neze după ce a devenit implicat în
tr-un scandal public. In favoarea nou
lui președinte au votat 262 din cel 
457 deputați prezenți la ședințe. Se 
remarcă deci faptul că, deși a fost 
singurul candidat pentru funcția de 
președinte al Bundestagului, von 
Hassel nu a întrunit decît cu două 
voturi mai mult decît majoritatea ne
cesară pentru a fi ales.

Kai Uwe von Hassel, unul din lide
rii partidului de guvernămînt U.C.D.- 
U.C.S., a deținut în trecut funcția 
de ministru al apărării. înainte de a 
fi ales în noua sa funcție a fost mi
nistru pentru problemele refugiaților. 
Devenind președinte al Bundestagu
lui, el pierde toate funcțiile guver
namentale.

Președintele Băncii in
ternaționale pentru re
construcție și dezvoltare 
(B.I.R.D.), Robert McNamara, a sosit 
marți la Kinshasa, unde, timp de trei 
zile, va avea întrevederi cu reprezen
tanți ai Băncii naționale congoleze. Se 
apreciază că în timpul acestor între
vederi vor fi examinate probleme le
gate de împrumuturile solicitate de 
autoritățile de la Kinshasa din partea 
B.I.R.D.

81 de ani, 
spital din 

(Anglia), 
prin in- 

sale

După proclamarea
stării excepționale

In Spania

Presse" (Viena)
Desen din

Comisarul biafrez al in
formațiilor, IfeSwu Eke, a de
clarat că „guvernul său salută hotă- 
rîrea adoptată de reuniunea la nivel 
înalt a țărilor membre ale Organizației 
comune afro-malgașe (O.C.A.M.) de. a 
trimite misiuni de mediere la Lagos 
și Umuahia".

Celebrul actor bri
tanic Boris Karloff a 
încetat din viață, în 
vîrstă de 
într-un 
Midhufst 
Cunoscut 
terpretările 
din numeroase fil
me de groază, el 
a devenit celebru în

întreaga lume o dată 
cu interpretarea ro
lului principal din fil
mul „Frankenstein". 
Spre sfîrșitul ca
rierei sale, Karloff a 
renunțat să mai a- 
pară în rolul unor 
personaje de groază, 
dedicîndu-se filmelor 
pentru copii. Astfel,

în Statele Unite el 
a devenit idolul ce
lor mici în filme ca 
„Peter Pan" și „Alice 
in țara minunilor". 
După ce a petrecut 
cea mai mare parte 
din viață în Statele 
Unite, Boris Karloff 
s-a stabilit apoi în 
Marea Britanie, țara 
sa natală.

Irlanda de nord în febră electorală
BELFAST 5 (Agerpres). — După ce premierul Terence O’Neill a 

anunțat dizolvarea parlamentului și ținerea unor alegeri generale în ziua 
de 24 februarie, Irlanda de nord a fost cuprinsă de febra electorală.

Principalele partide în competiție 
sînt Partidul Unionist, care urmează 
în general politica Partidului Conser
vator britanic, Partidul Laburist, par
tidul oficial de opoziție, care se pro
nunță pentru independența Irlandei de 
nord, și Partidul Naționalist, de opo
ziție, care este în favoarea uniunii țării 
cu Republica Irlanda.

Actuala campanie electorală va fi, 
probabil, una din cele mai turbulente 
din analele nord-irlandeze, ținînd sea
ma pe de o parte de conflictul dintre 
protestanții extremiști și catolici, pe 
de altă parte de faptul că principalul 
partid, cel unionist, este scindat în 
trei fracțiuni : sprijinitorii curentului 
moderat reprezentat de Terence

O’Neill, adepții liderului anticatolic 
Ian Paisley și partizanii grupului par
lamentar „rebel" de 12 deputați, care 
intenționează să formeze un al doilea 
partid unionist, disident.

Catolicii, care luptă pentru drepturi 
civile și care au determinat de fapt 
convocarea precipitată a alegerilor, au 
fost luați prin surprindere și, potrivit 
observatorilor, ar întîmpina dificultăți 
în desemnarea unor candidați proprii.

După toate aparențele, se remarcă 
în cercurile politice, scurta campanie 
electorală va fi caracterizată nu atît 
printr-o competiție între partide și 
programe politice, cît printr-o luptă 
acerbă între extremiștii anticatolici și 
adepții tendinței moderate, în favoarea 
unei soluții echitabile pentru catolici.

Bătalia dintre 
„giganții" ceasurilor

Un. „război" al ceasurilor a izbuc
nit recent între filiala din Franța 
a firmei americane „U.S. Time Cor
poration" și firmele franceze „Elec
tra" șl „Lip". „U.S. Time Corpora
tion". producătoare de ceasuri ..Kel
ton", care își desface 90 la sută din 
producție în tutungerii, a dat în 
judecată pe cele două concurente, 
acuzîndu-le de „denigrarea" produ
selor sale. Drept dovadă, firma a- 
mericană a prezentat o reclamă a 
societăților concurente, reprezentînd 
un ceas aruncat într-o scrumieră și 
însoțită de următorul text : „Se pot 
cumpăra unele ceasuri în tutungerii, 
ele sfîrșesc însă ca și țigările..."
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