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MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

Șl CONSILIILE POPULARE
Noua clădire a Academiei de studii economice din BucureștiSocialîsmralsporește continuuforța9 productivă Inestimabilul

og naționale
de Eduard EISENBURGER

membru în Biroul Executiv al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, președintele Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană din Republica Socialistă România

a cadrelor didactice

se degajă cu pregnanță, din întreg cuprinsul Manifestului Frontului U- nîtății Socialiste, ideea clară că dezvoltarea susținută a forțelor de producție ale tării — pe baza aplicării neabătute de către partidul nostru a politicii de industrializare socialistă — a determinat și determină progresul general al societății noastre, înflorirea continuă a economiei naționale. ’sporirea puterii productive a muncii poporului nostru, valorificarea tot mai deplină a resurselor materiale și de muncă ale țării, creșterea sistematică a nivelului de trai al oamenilor muncii. Aceasta constituie temeiul consecvenței cu care Partidul Comunist Român concentrează toate eforturile în direcția indus*  trializării socialiste a României.Examinînd în momentul de față — în al patrulea an al actualului cincinal —“Hnarile realizări obținute de poporul jostru în opera de industrializare socialistă, transformările pe care ea le-a determinat în toate sectoarele vieții economice si sociale. inclusiv în domeniul folosirii forței de muncă, trebuie spus că a- ceste succese și transformări au fost prefigurate o dată cu nationa- mijloace de la edificarea atunci, parti- 
făurirea unei

Dr. loan RAVAR
director general adjunct al Direcției 

centrale de statistică

lizarea principalelor producție, cu trecerea socialismului. încă de 
dul nostru sublinia că
economii moderne, clădite pe o pu
ternică bază industrială, utilizarea 
tot mai rațională a resurselor de 
muncă ale tării sînt posibile numai 
în condițiile industrializării, singura 
capabilă să asigure dezvoltarea în
tregii economii, sporirea avuției na
ționale, o înaltă productivitate a

muncii și. o dată cu acestea, ridi
carea continuă a nivelului de trai 
material si cultural al poporului.Faptul că în primii ani de după eliberarea patriei, în agricultură era ocupată circa 80 la sută din populația activă a tării, că în industrie — si așa insuficient dezvoltată în raport cu necesitățile tării — era preponderentă ramura bunurilor de consum, impunea în mod obiectiv și "legic câ linie de viitor pentru dezvoltarea e- conomică și socială industrializarea socialistă, fundamentată ne creșterea cu precădere a producției mijloacelor de producție. în cadrul căreia influenta hotărîtoare să o aibă ramurile cheie, purtătoare ale progresului tehnic : energetica și metalurgia. construcțiile de mașini și chimia. Tinînd seama și de nivelul extrem de scăzut pe care îl avea atunci productivitatea muncii în agricultură în comparație cu industria, problema 
utilizării raționale a forței de muncă 
în condițiile trecerii la industrializa
rea socialistă era organic legată 
de transferul populației active ocu
pate în agricultură către ramurile neagricole. Iar acest proces, aflat în plină desfășurare, a fost si este influențat de ritmul susținut de 
voltare a economiei naționale 
primul rînd, a industriei, care 
terminat creșterea continuă a 
mărului populației ocupate și modi
ficarea structurii acesteia.

Partidul și statul nostru au mers consecvent pe linia dezvoltării rapide a industriei naționale, asigurîn- du-se un înalt ritm de creștere a producției, prin repartizarea judicioasă a venitului național între fondul de consum și de acumulare. în acest sens, partidul și statul au acționat cu fermitate. în interesul general al țării și al poporului, fiindcă — așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie 1968 — 
.„„numai în măsura în care societa
tea, și mai cu seamă societatea socia
listă. repartizează just venitul națio
nal, asigură o pondere importantă

Există documente ce izbutesc să atingă acel atotcuprinzător spirit de sinteză, acel înalt grad de forță generalizatoare care le conferă caracteristica definitorie de emanație a întregii națiuni în- tr-un anume moment istoric. în astfel de documente, fiecare cetățean se simte implicat pe deplin, cu năzuințele și idealurile sale, cu destinul său' propriu, organic integrat destinului colectivității.Un asemenea document este Manifestul Frontului Unității Socialiste, care pune întreaga -campanie- elec-

/P rnSugestii
pentru cercetarea 
științifica in arta J> J»

s/ tehnica filmului A
de Mihnea GHEORGHIU

Tn cadrul preocupărilor pentru valorificarea științifică a moștenirii culturale, pe toate planurile, elaborarea unei istorii a filmului românesc răspunde unei necesități cu atît mai stringente cu cît începuturile cinematografiei noastre și materialele care le ilustrează n-au făcut pînă acum obiectul unui studiu corespunzător. Se știe că încă din primele decenii ale veacului nostru, și lovin- du-se de indiferenta oficialităților vremii, o seamă de oameni inimoși au desfășurat o activitate de pionierat pe acest tărîm, realizînd filme de actualități și filme artistice care se înscriu în patrimoniul de cultură al poporului. Reconstituirea acestei activități cinematografice oferă, în perspectivă, terenul unor clasificări și sinteze menite să reliefeze — pe temeiul criteriilor ideologice și estetice marxiste — valorile acestui sector deloc neglijabil al moștenirii noastre culturale. O asemenea cercetare critică, incluzînd atît creațiile filmului artistic, cît și producțiile cu caracter documentar, oglindirea pe peliculă a actualității politice și sociale, ar duce la concluzii deosebit de interesante cu privire la modul în care cinematografia noastră a reflectat de-a lungul timpului mișcarea de idei, realitățile naționale, ciocnirea forțelor avansate cu cele retrograde.în anul care a început, an ho- tărîtor al cincinalului, am remarcat cu bucurie, printre angajamentele
o»

care să pregătească pedagogi șl psihologi pentru școli.Alte propuneri făcute în comisii urmăresc îmbunătățirea practicii elevilor din școlile profesionale, tehnice și din liceele de specialitate, utilitatea reînființării fermelor didactice pe lîngă liceele a- gricole. Au fost făcute propuneri judicioase referitoare la perfecționarea învățămîntului superior, îmbunătățirea conținutului său ideologic, la durata studiilor, la dezvoltarea activității educative în rîndul studenților.Vorbitorii și-au exprimat satisfacția pentru prevederile Statutului personalului didactic și au făcut propuneri legate de acordarea de grade didactice maiștrilor și instructorilor din școlile profesionale, tehnice și liceele de specialitate și de sistemul de perfecționare a cadrelor didactice. Ei și-au exprimat hotărîrea de- a-și ridica permanent pregătirea politică și profesională, de a munci cu devotament pentru îndeplinirea nobilei misiuni încredințate de partid și guvern : formarea și educarea viitoarelor generații.După-amiază au fost reluate dezbaterile în ședință plenară, la care au luat cuvîntul un mare număr de delegați și invitați.Lucrările Conferinței naționale a cadrelor didactice continuă.(Agerpres)

Conferința națională a cadrelor didactice și-a continuat joi dimineața lucrările în cadrul a trei secții de specialitate : învățămîntul preșcolar, general și liceul de cultură generală — la sala Palatului Republicii ; învățămîntul profesional, tehnic și liceal de specialitate — la Casa de cultură a studenților ; învățămîntul superior în aula Universității din București.în cadrul dezbaterilor din comisii, participanții s-au referit pe larg la modalitățile cele mai eficiente de aplicare a prevederilor Directivelor Plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie 1968 și a Legii învățămîntului, derea perfecționării continue a procesului complex de formare și educare a tinerei generații. Au fost făcute propuneri privind structura și conținutul învățămîntului general de 10 ani; îmbunătățirea .. învățămîntului de cultură generală, a învățămîntului seral, printr-o mai rațională folosire a timpului de studiu; o mai organizare a învățămîntului frecvență.Numeroasele de dezbaterile ce au cu acest prilej relevă tea ridicării continue triei învățătorilor care da în următorii ani la cu școlari de 6 ani, importanța înființării unor secții sau facultăți

torală sub semnul mărețelor perspective de înflorire multilaterală a țării în anii ce vin. Nu există om al muncii de pe întreg întinsul patriei care să nu încerce o adîncă satisfacție la gîndul că e chemat să pună umărul la transpunerea în viață a. acestui însufle- țitor program. Acest sentiment îl trăiesc cu intensitate și oamenii muncii de naționalitate germană, care, alături de frații lor români, de cei aparținînd celorlalte naționalități conlocuitoare, văd în acest document o nouă și strălucită' afirmare '■a înaltei demnități de oameni liberi într-o țară liberă pe care o datoresc integral politicii naționale mârxist- leniniste a Partidului Comunist Român.Dintre reflecțiile la care invită Manifestul aș vrea să mă opresc la cele legate de importanța pe care o a- cordă partidul, Frontul Unității Socialiste, făuririi de condiții tot mai bune pentru afirmarea liberă a spiritului de inițiativă al fiecărui cetățean.Inițiativa maselor muncitoare — iată un tezaur inepuizabil pe care partidul s-a străduit să-1 scoată la lumină și să-1 valorifice încă din zorii orîndui- rii socialiste în țara noastră. Să-mi fie îngăduit să evoc un sin-

gur fapt, care reliefează importanța inițiativei în societatea noastră. Acum două decenii, în primăvara lui ’49, tînăra industrie socialistă, în curs de înfiripare, avea nevoie de rulmenți. Trebuiau fabricați, neapărat, în țară. Nu aveam nici o- țeluri și nici mașini. Exista în schimb mult entuziasm, multă pasiune. Atunci o mînă de oameni inimoși s-au întrunit într-un mic a- telier din cadrul uneia dintre marile uzine din Brașov și, după o lună de zile și nopți nedormite, au fabricat " primii 209 de Tulnlenți' confecționați din tuburi de obuze și țevi de tun. Delegatul minelor din Valea Jiului, care îi transporta îi păzea ca pe o comoară de preț. în primul an, Brașovul a dat industriei românești cîteva mii de rulmenți; astăzi produce 18 milioane, apreciați în te 30 de țări.Mă întreb : transformări au necesare pentru a liza această ’ performanță ? Transformări nu numai în peisajul industrial, ci și în gîn- direa, în sufletul omului, care astăzi nu mai face simple piese, ci făurește veritabile bijuterii din oțel.
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TRONSON LA CONDUCTA FORTATA5

La conducta forțată a hidrocentralei de pe 
Lotru a fost străpuns primul tronson în 
lungime de 602 metri. Brigăzile conduse do 
Constantin Sava și Radu Neagu au executat 
această lucrare într-un timp cu 23 de zile 
mai scurt decît era prevăzut. Pentru execu
tarea tronsonului respectiv, în secțiune de 
22 mp și cu o înclinare de 32 de grade, co
lectivele celor două brigăzi au derocat circa 
12 000 mc de stîncă. (Agerpres).

sugestiiavut loc necesita- a măies- vor pre- clasele I
ANGLIA IN PERSPECTIVA ELECTORALĂ

Protagoniștii
CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA LIVIU RODESCU

în condiții normale și exceptînd vreun neprevăzut seism politic, mandatul laburist ar mai dura încă circa doi ani. După cele mai frecvente calcule, alegerile parlamentare generale ar urma să aibă loc chiar în toamna anului viitor, adică într-o perioadă cînd laburiștii presupun că se vor putea prezenta în fața alegătorilor cu un bilanț favorabil, în fruntea căruia să poată figura lichidarea îndelungatului de-

pentru sporirea aportului științei la dezvoltarea economiei și culturii naționale, cîteva importante capitole din planul de muncă al Institutului de Istoria Artei al Academiei și dintre ele aș vrea să subliniez însemnătatea alcătuirii, în colaborare cu Arhiva Națională de Filme, a unei bibliografii generale a filmului românesc și publicarea, în cursul anului 1969. a filmografiei producției cinematografice românești.Dezvoltarea sectorului de filmologie al Institutului de Istoria Artei corespunde importanței reale a rolului cinematografiei în acțiunea culturală, observat cu asiduitate în ultima vreme la noi și în toate țările.Consider de egală însemnătate și elaborarea unui plan pe lung termen și cu sarcini precise pentru introducerea tehnicii noi în cinematografie și știu că există, în corpul tehnic al studiourilor noastre, elemente valoroase, autori de inovații prețioase și practicieni excelenți, a căror contribuție ar putea fi apreciabilă.Dacă ne referim însă numai la sfera artistică a filmului, nutresc credința că sesiunea științifică de la sfîrsitul anului trecut, dedicată de Institutul Academiei creării bazelor unei istorii a filmului românesc, a deschis perspective cu mari șanse de succes, pe care le va asigura o laborare mai strînsă cu lucrătorii
(Continuare în pag. a V-a)

co- din

in cautarea rețeteimiezul nop- de cu seară „Mediaș"E trecut de ții... Ne aflăm în restaurantul din Capitală. De ce tocmai la „Mediaș" ? Am avut curiozitatea să vedem cîți cli- enți are. cum își organizează serviciile, care este calitatea servirii — pe scurt, am dorit • să „fotografiem" din nou o „zi" de lucru din viata unui restaurant-gigant. Din nou ? Da. Pentru că în urmă cu vreo doi ani am mai semnalat în coloanele ziarului o seamă de anomalii luri.tunci cîteva aspecte distincte : localurile supradimensionate (500—600 de locuri). în care de regulă au fost investite între două și patru milioane, nu au reușit să-și creeze vad, a- fluența consumatorilor fiind destul de scăzută. Fără alte comentarii — ele lucrau în pierdere sau în-

ale acestor loca- Erau semnalate a-

casau beneficii neînsemnate. Ce ar fi urmat, în mod firesc, să întreprindă organismele comerciale de resort ? Să ia măsuri ca cele date în folosință să fie ne- întîrziat rentabilizate. Notăm că în răspunsul dat ziarului, direcția de specialitate din Ministerul Comerțului Interior s-a arătat receptivă la sugestiile făcute.Să ne oprim puțin. N-am dori ca din cele relatate să se înțeleagă cumva că sîn- tem împotriva localurilor mari. Nu. Pot avea orice dimensiuni, rentabile să fie ! în fond nu e deloc rău ca în fiecare oraș să stea la dispoziția consumatorilor un local mai mare, mai aerisit, curat, atrăgător. bine dotat, bine, aprovizionat, unde sau călătorii specialitățile mîncăruri si localnicii să poată găsi regionale — . băuturi, unde

să se practice preturi accesibile fiecăruia. De asemenea localuri e nevoie și ele nu duc lipsă de clientelă. Ne ridicăm împotriva halelor reci și • neprimitoare, a restaurantelor „generale" unde găsești la prețuri piperate de toate și nimic.Așadar M.C.I. a promis că va întreprinde măsurile necesare pentru rentabilizarea acestor restaurante mari.Au fost luate într-ade- văr măsurile promise ? Să revenim la „Mediaș". Pe la ora 19. cînd am aiuns acolo, ne-au întîmpinat aceleași aspecte surprinse si cu ani în urmă : imensa sală era pustie ; ospătarii de serviciu se plictiseau teribil, iar mai tîrziu. orchestrantii au început să cînte. Probabil pentru propriul lor amuzament. sau în virtutea 1- nerției... La; „Orizont". „Feroviar", „Giurgiului", „Pa-

jura", „Diham", „Mărășești" (toate din București) la fel. în seara amintită am a- sistat (la „Mediaș") și la evaluarea încasărilor zilnice. Localul, cu toți cei 41 de salariată ăi săi. obține, ca și în trecut, niște beneficii derizorii : sute de lei oe localuri aduc și mai modeste. Slaba rentabilitate a restaurantului supradimensionat nu se da- torește, în toate cazurile, faptului că nu are clienți. Chiar atunci cînd încasează mai consumă beneficii, taurante, în generai, de categoria I. Ca atare, și-a autoimpus un regim larg de cheltuieli de întreținere, chirie, salarii. Un exemplu : restaurantul „Orizont" are o suprafață de aproape 2 000 mp. e deservit de 50—60 de

vreo 3—4 seară. Alte beneficii
mult. localul își singur propriile Cum ? Un res- supradimensionat

sipersoane, are orchestră, tocmai de aceea încasează beneficii de vreo 20 de ori mai mici decît — să zicem — „Oravița" (I.A.P.L. Rahova). local modest, dar foarte activ, unde lucrează doar 21 de oameni. Și fiindcă tot vorbim de „Orizont", iată-i mai precis „rentabilitatea" : datorită cheltuielilor mari de întreținere, chirie etc, localul a realizat în 9 luni beneficii în valoare de 24 000 de lei. Cît un chioșc de răcoritoare 1Dar să nu tragem concluzii pripite. Să vedem ce părere au și pre această localuri. Am zile în șir la .......__.............lui', Ia „Bucegi", la „Izvorul rece", toate localuri de
Gh. GRAURE

cetătenii des- categorie de intrat cîteva ..Valea Sadu-
(Continuare în pag. a Ii-a)

ficit al balanței de plăți. Cu privirile ațintite spre momentul confruntării decisive, partidele politice — laburiștii, conservatorii și în mai mică măsură liberalii — s-au și angajat de pe acum în cursă, injectînd primele doze de' febră electorală în mecanismele lor de organizare și propagandă. în linii mari, fiecare și-a schițat o strategie generală în vederea marii campanii de promisiuni și de licitare a voturilor. Pe de o parte, laburiștii încearcă să folosească ultima parte a guvernării lor introducînd unele măsuri legislative destinate să le redreseze popularitatea scăzută, iar pe de altă parte, conservatorii își înăspresc atitudinea de împotrivire, oferind în același timp fragmente din tabloul competitiv al programului lor de alternativă.Laburiștii se află la capătul unei perioade de patru ani, caracterizată prin' persistente dificultăți economice, parțial moștenite de la guvernele conservatoare precedente, timp în care au recurs nu o dată la soluția efemeră a împrumuturilor externe și la măsuri succesive de accentuare a regimului de austeritate economică. la baza căruia a fost pusă nepopulara politică a prețurilor și veniturilor. Pentru a neutraliza e- fectele diferitelor îngrădiri anti- muncitorești — agravate de o recentă „Carte, albă" care propune printre altele restrîngerea dreptului la grevă și penalizări — statul major laburist a lansat două proiecte noi, alte două „cărți albe* 1 în domeniul reglementării pensiilor și al naționalizării porturilor.Cărțile albe respective sînt desigur destinate să acrediteze în masele largi ideea respectării de către laburiști a programului promis. încă Ia alegerile generale din 1964 și 1966. Cît privește schema asigurării pensiilor. ea fusese concepută de fapț încă clin anii de' după 1950, cînd laburiștii se aflau în opoziție, iar forma*  ei actuală definitivată cu atîta întîrziere conține o rețea de prevederi procedurale atît de labirintice, îneît reglementarea drepturilor la pensie. în ciuda cîtorva avantaje, de-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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LA LOCUL DE MUNCA

Orologiul
din Mălureniîn comuna Mălureni (Argeș) 
sînt doi medici veterinari: unul la cooperativa agricolă, iar celălalt la dispensarul veterinar. 
Sînt. este un fel de a spune pentru că (navetiști fiind) par mai degrabă musafiri. Dumnea
lor sosesc in sat, cu autobuzul, la 10,30 și se înapoiază cu ace
eași mașină la ora 14. Cum animalele nu posedă noțiuni de 
cronologie (dormite de mersul 
autobuzelor) se îmbolnăvesc și 
in afara programului pe care și l-au făcut, sine die I, doctorii. .Așa se face că astă vară au murit 250 de oi din 2 000, cîte 
aveau mălurenii. Se afirmă, in 
glumă, că unii săteni au început tă socotească „ora exactă" după 
apariția și dispariția celor doi medici. Să-ți «tea ceasul, nu alta I

De familie
Revenim asupra unei probleme sensibile, dar de larg inte

res cetățenesc : ed’icatia copiilor în familie. Cu încuviințarea tacită a părinților (!) două fete 
din Brăila, Marioara S. și Ani- 
șoara R., în vîrstă de 14 și respectiv 15 ani, și-au îngăduit tot 
felul de „libertăți" mari și mici. Datorită petrecerilor și timpului petrecut prin baruri, ele au părăsit treptat școala, familia, a- poi orașul. Părinții, consternați, 
le-au constatat lipsa abia la 
intervenția organelor de miliție, care le-au semnalat la Constan
ta, în postura de delicvente. Re
grete tîrzii !

DatiniLa căminul cultural din localitatea minieră Lueta (Harghi
ta) a avut loc zilele trecute 
tradiționala sărbătoare a celor 
care împlinesc 40 de ani. Au 
venit chiar și cei plecați în 
alte localități din țară, în total 
vreo 90 de persoane (de 40 ani), 
număr la care s-au mai adău
gat, firește, și membrii familii
lor lor. Potrivit datinii, cu a- ceastă ocazie s-a organizat și 
o logodnă secuiască simbolică. 
Comitetul femeilor a amenajat și o frumoasă expoziție de artă 
populară. Cei prezenți au fost 
felicitați în versuri de colecti
vul căminului cultural. In ver
surile recitate au fost evocate 
întîmplări cu haz din viața celor prezenți.
Păsări rareTimp de trei zile Lugojul a 
devenit o mică patrie a păsă
rilor. Din inițiativa asociației 
crescătorilor de păsări și animale mici de rasă „Fauna", din localitate, aici s-a organi
zat o interesantă expoziție-con- 
curs. Aproape 700 de exponate 
(canari, cocoși, porumbei etc) 
din Timișoara, Cluj, Sighișoara, 
Tg. Mureș, Oradea și Reșița 
s-au întrecut pentru titlul de... 
miss. S-au acordat aproape 50 
de medalii de aur, de argint și de bronz. De cele mai bune 
aprecieri s-a bucurat un or- 
pingnton negru, aparținînd lui Ioan Becker din Reșița. Deși 
doar un simplu cocoș, acesta s-a 
dovedit o „rara avis". Ceea ce, 
într-o traducere mai liberă, e 
oricum... altă gîscă.

Plăcerea 
costăMesele tovărășești sint plăcute. Oamenii se cunosc între ei, 

glumesc, se simt bine. Dar se mai întîmplă și astfel. La Grupul 
școlar chimic din Piatra Neamț 
s-au organizat șase mese comu
ne, la care au participat sala- 
riații școlii și familiile acestora. 
Aceste... agape au costat peste 
21 000 lei. Cele necesare au fost 
scoase — pe baza listelor zilnice 
de alimente pentru masa elevilor 
— de la cantina școlii. Organele 
de control financiar au consta
tat că nimeni dintre participanți 
nu a catadixit să-și plătească 
datoria. Nu-i nimic, niciodată nu « prea tîrziu. Volens-nolens, ba
nii trebuie achitați. Cu alte cu
vinte, poftiți la masă cu banii 
de-acasă !

Sase si cu a> 9

lui — șapteDeși braconajul e pedepsit as
pru prin lege, unii „vînători" 
continuă să-și facă de cap. Re
cent, Vasile Buteanu din comu
na Trifești (Iași) a fost desco
perit de brigadierul Mihai Du- 
mitraș și de pădurarul Miluță 
Mihai pe cînd se îndeletnicea 
cu jupuitul unei căprioare. Nu e unicul caz! La domiciliul bra
conierului s-au mai găsit încă cinci piei de căprioară. Pentru 
toate acestea, el va da socoteală 
în fața organelor de anchetă. 
Ne-am lămurit ce-i poate pie
lea !

Poate la prima vedere dinamica Interioară a acestei mari uzine nu ți se dezvăluie în toată plenitudinea el. Cuptoarele primesc și restituie incandescente șarje de metal, lami- noarele își desfășoară spectaculoasa lor cursă, la sfîrșitul căreia blocurile de metal devin tuburi de diferite dimensiuni, trăgătoriile fasonează continuu țeava, ca, apoi, acel complex de ateliere care îi asigură finisarea s-o ia în stăpînire pentru a o trimite beneficiarilor cu cît mai înalte cote calitative. Simplificat, cam a- cesta-i procesul care continuă, neîntrerupt, douăzeci și patru de ore din douăzeci și patru, fiindcă aici, la uzinele de țevi „Republica" din Capitală, focul nu se stinge niciodată. Cam acesta-1 procesul: în aparentă liniar, constînd cumva dintr-o simplă repetare de operațiuni, care angajează aproape 3 500 de oameni.Imaginea aceasta egalizatoare dispare însă imediat ce începi să pătrunzi în viata uzinei. Morîotonia este spulberată de ritmurile eforturilor colectivității, dinamizate de pulsațiile celor douăzeci de organizații de partid din uzină. Peisajul uman este unul da mișcare, elan creator, confruntare. Mersul înainte are loc pe acest fundal dinamic fără de care o colectivitate viabilă e de neconceput. De aceea, parcurgînd secții și ateliere ale marii uzine, am încercat să sondăm confruntările, ciocnirile. într-un fel conflictele care intervin în procesul muncii. Cum apar ele ? Care este natura lor ? în ce măsură poartă încărcătura noului ? Cum intervin organizațiile de partid în direcționarea confruntărilor, a schimburilor de opinii, către comandamente de primă utilitate ? Iată întrebări la care am căutat răspuns în realitatea cotidiană a uzinei.Dintre succesivele el transformări 
și modernizări din ultimul sfert de veac, uzina trăiește actualmente etapa cea mal intensă. Anul 1968 a fost un an complex și dificil, iar pentru laminatori n-a însemnat numai satisfacții. Dezvoltarea producției a avut loc paralel cu mari lucrări de investiții. Progresele în- tr-un domeniu au fost însoțite de restante în altul. La sfîrșitul anului, uzina a rămas datoare cu aproximativ 3 000 de tone de laminate. Am fi nedrepți dacă n-am menționa maturitatea și profunzimea cu care oamenii de aici, și în primul rînd comitetul de partid, organizațiile de bază, cei o mie de comuniști din uzină, sînt preocupați să asigure un ritm de activitate capabil a înlătura neajunsurile anului 1968. Dar bilanțul amintit reflectă el însuși acele confruntări, contradicții la care ne refeream. Să exemplificăm :Poposind în preajma unuia din cuptoarele în care fierbe oțelul, observi un anumit specific al muncii, în funcție de nevoile momentului, oamenii își schimbă locurile, uneltele trec din mînă în mînă, atenția către cuptor e convergentă mereu din alte și alte puncte. Explicația ? Se lucrează în brigadă. 35 de oameni, cum s-ar spune, „nu scapă producția din ochi". Interesul lor major este de ordin general și, de-a lungul timpului, i-a unit în modalitatea de a gîndi, a acționa. Conflictul la care ne referim are loc între aceste trăsături noi, materializate în slujirea interesului general, și individualismul tributar unei optici retrograde, care minează eforturile colectivității, îi reduce potențialul, Este ideea care a fost dezbătută la o recentă adunare generală a organizației de partid din secția laminor de trei țoii. S-a discutat atunci tocmai despre relația dintre individ și colectivitate, în procesul de muncă, despre omul care-și delimitează strict atribuțiile și nu mai privește dincolo de ele. S-au rostit nume, s-au rememorat întîm- plări, într-o dezbatere deschisă, cu ascuțit spirit critic. Intervenția organizației de partid a fost cu atît mai oportună, cu cît se referea la un colectiv care, nu de mult, primise misiunea de a deservi utilaje noi, cu specific deosebit. A intra rapid în ritm, a asigura atingerea parametrilor stabiliți era o problemă vizînd colectivul în ansamblu, dar în același timp privind nemijlocit pe fiecare individ. Numai actionînd ca un singur om, unison, brigada putea da răspunsul cuvenit învestiturii încredințate de uzină.în nici un domeniu noul nu-și face loc de la sine. Oponentii intenționați sau neintenționati. rutina, interesele individualiste, moditatea, impermeabilitatea la .... ceririle științei, tehnicii, culturii. în relata

s-a cumulat, într-un fel sau altul, acțiunea cîtorva din acești factori, în urma unor studii de specialitate, la secția trăgătorie a apărut necesitatea fundamentării mai judicioase a normelor. Deși viteza mașinilor, capacitatea lor de producție, parametrii în general erau diferiți, normarea le adusese pe toate la același numitor. Norma fiind aceeași, indiferent de posibilitățile mașinii, a- păruseră raporturi inechitabile între oameni cu aceeași profesie, aceeași calificare, dar loc de muncă diferit. O normare judicioasă a fost solicitată de diferențierile firești, iar marea majoritate a oamenilor au înțeles că e vorba de o mă-
În centrul preocupărilor 
organizației de partid

din uzină
ESsură pe deplin îndreptățită. Cum a acționat organizația de partid spre a înlătura orice urmă de nemulțumire sau neîncredere în fundamentarea științifică a noii normări ? în primul rînd printr-o amplă dezbatere cu întreg colectivul secției. S-au demonstrat concret avantajele noii normări, caracterul ei stimulativ și. în același timp, echitabil. Apoi s-a trecut la o experiență interesantă. Mașinile a căror normă fusese modificată au fost încredințate altor muncitori. Aceștia și-au îndeplinit norma din prima zi. Astăzi, realizarea întocmai a normelor este un vechi titlu de mîndrie al muncitorilor din secția de trăgătorie.în procesul complex al producției pot apărea puncte de vedere diferite, opinii opuse sau complementare. Ni se relata, la aceeași secție de trăgătorie. „disputa" cotidiană dintre laminatori și trăgători. Apare un eboș necorespunzător — o teavă cu defecte. din care trăgătorii ar urma să scoată produsul bun. Procedînd dună „litera" instrucțiunilor, aceștia din urmă pot refuza eboșul. „Lamina- torii, ar putea spune ei, n-au decît să-l dea la rebut". în fapt însă. lucrurile se petrec altfel. „Să salvăm otelul", spun laminatorii. Nu fără a le administra „replica de rigoare", trăgătorii acceptă. Este vorba de interesul uzinei: economia de metal. Se caută, deci, dimensiuni potrivite, se fac operațiuni în plus, dar în final. pentru uzină pierderea este mai mică decît dacă țeava ar fi fost clasată ca rebut.Parcurgînd uzina de țevi, dlscu- tînd despre rezultatele nu prea bune ale anului 1968. am auzit în cîteva rînduri -un fel de „explicație" a a- cestora. O nejudicioasă aprovizionare. de a cărei răspundere nu se poate dezice nici ministerul de resort. a determinat cîteva schimbări de plan privind materia primă, creînd anumite dificultăți. în uzină însă, unii consideră că numeroasele

întîmplarea pe care o vom
(Urmare din pag. I)
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sprijinul corespondenților 
.Scînteii

cartier, unele foarte apreciate, și am întrebat consumatorii : „De ce preferați localului pretențios, mare, un local modest, de cartier ?" Răspunsurile au fost foarte variate. Unii, bunăoară, înclină să creadă că localurile mari, de tipul „Mediașului", nu au personalitate, sînt lipsite de o ambiantă plăcută. Un cetățean spunea că nu face nici o deosebire între cantina de la uzina lui, unde ia masa de prînz, și sala restaurantului „Giurgiului". Alți consumatori spuneau : „Cînd sînt goale, par niște hale, și-ti este urît să stai singur în ele ; cînd sînt populate — de obicei, sîm- băta și duminica — devin atît de zgomotoase, încît conversația se realizează prin... strigături. Serviciul e și el anevoios, trenează. Pe cînd la restaurante mult mai modeste ca dimensiuni. ești servit rapid, din mers, te simți, vorba ceea, ca-ntr-un local de alimentație publică".Sînt și multi consumatori care au părerea că restaurantele foarte mari stau goale și din pricina unei amplasări prea puțin judicioase. Au dreptate : „Mediașul" e situat în Piața Iancului. Cine să-1 viziteze ? Consumatorii din centru ori dintr-un cartier îndepărtat ? N-au interes ; ei au la îndemînă, în apropiere. atîtea alte localuri ! Clientela de bază ar trebui s-o formeze, prin urmare, cetățenii din cartierul Iancului.Dar faptul că localurile- gigant lucrează ou beneficii

călduroasă ?

rebuturi și refuzuri de calitate s-ar datora exclusiv schimbărilor survenite în aprovizionarea cu materie primă. Desigur, aprovizionarea capricioasă cu metal numai bine n-a făcut uzinei, dar tot atît de adevărat este că. în marea majoritate a cazurilor, atît produsele de cea mai bună calitate, cît si rebuturile provin din același metal. Așadar, sursa celor din urmă nu este materia primă. Ci modul în care ea a devenit producție finită. Iar aici intervin omul, calificarea, nivelul conștiinței sale. Fluctuațiile în aprovizionarea cu materie primă au creat relații anormale între secțiile uzinei, au determinat unele contradicții fată de care organizațiile de partid nu au acționat la timp. Problemele noi. determinate de schimbările din aprovizionare. se cereau întîmpinate cu o largă mobilizare a tuturor forțelor colectivului. Dificultăților, oarecum independente de uzină, nu trebuiau să li se suprapună acele întreruperi. defecțiuni de tot felul, absente nemotivate etc., destul de frecvent întîlnite aici. Dar în locul cultivării autoexigentei și-au făcut loc explicațiile, justificările care au a- bătut uneori atentia de la adevăratele cauze ale rămînerilor în urmă, în acest caz, intervenția promptă a organizațiilor de partid, analiza profundă la fiecare loc de muncă și. în funcție de aceasta, angajarea unor acțiuni eficiente ar fi dus la evitarea multora din neajunsurile manifestate anul trecut.Integrat în procesul de producție, omul aduce cu sine toate calitățile și defectele sale. Optica potrivit căreia calitatea profesiei poate fi separată de calitatea omului este infirmată de viață. La uzina de țevi, multe adunări generale ale organizațiilor de partid au pus în discuție trăsăturile morale ale comuniștilor. O asemenea dezbatere. într-o adunare generală a organizației de partid nr. 2 de la laminorul de 6 toii, plecînd de la cîteva „cazuri" : absente nemotivate, abateri de la normele tehnologice, relații neprincipiale între oameni, a relevat raportul dintre profilul moral al muncitorului într-o uzină socialistă si locul lui în colectivitate, sensul colaborării și întrajutorării în procesul de producție. Asemenea preocupări contribuie ca aici, ca și în alte secții ale uzinei, integritatea moral- profesională a oamenilor să aibă repercusiuni favorabile, directe, asupra rolului și aportului lor în cadrul colectivului respectiv.Atmosfera de efervescentă, căutările, confruntările, atribute firești ale oricărei colectivități viabile, sînt proprii și uzinei „Republica", iar e- xemplele amintite, la care se pot a- dăuga încă multe altele, demonstrează maturitatea organizațiilor de partid în abordarea lor, în propulsarea noului. Firește, este vorba de un proces care solicită perfecționarea continuă a muncii de partid în u- zină. menținerea mereu vie. la o temperatură înaltă, a exigentei și răspunderii colective și individuale.

imbrăcăminte
și încălțăminte

Afară viscolește. E frig. îm
brăcămintea și încălțămintea 
călduroasă au căutare. Maga
zinele de specialitate desfac 
acum un bogat sortiment de 
articole specifice sezonului 
rece. în nomenclatorul de pro
duse intrate recent în maga
zine sînt confecții și tricotaje 
călduroase, țesături de lînă, 
încălțăminte. De asemenea, 
paltoane groase pentru băieți, 
adolescenți și bărbați. Pentru 
femei și adolescente se pot 
alege paltoane din țesături 
70—100 la sută lînă, cu gulere 
din blană naturală sau pal
toane cu garnituri de imitație 
de blană. Se găsesc și stofe 
din lînă cu mohair în culori 
pastel, precum și stofe în cu
lori adecvate pentru demiuri 
bărbați.

Amatorii sporturilor de iar
nă își pot asigura (sau com
pleta) echipamentul necesar, 
cu pulovere pentru schi și pa
tinaj, pantaloni din țesături 
de lînă sau elasticizate, pentru 
schi, precum și ghete de pa
tinaj pentru toate vîrstele și
— bineînțeles — bocanci pen
tru schi, modele „Poiana", 
„Popular", „Campion".

De asemenea, magazinele 
desfac cizmulițe cu fețe din 
piele pentru preșcolari și șco
lari, ghete „baby", cizme pen
tru femei, șoșoni din cauciuc.

Unitățile comerciale pun la 
dispoziție cămăși bărbătești, 
de iarnă, din diferite țesături
— scandinav, flanel, belflanel
— într-un sortiment bogat, în 
diverse desene și culori.

Așa cum de altfel 
poate constata, pot fi 
pe acum, cu grijă, 
gustului fiecăruia, 
pentru orice vîrstă, 
din stofă fantezi pentru ado
lescenți, ca și pentru bărbați, 
raglane din țesături imper
meabile. Femeile pot să-și 
procure, după preferință, ta- 
ioare din stofă cu vatelină și 
garnituri din blană naturală 
și imitație din blană, panta
loni din stofă și din țesături 
supraelastice.

publicul 
alese de 
potrivit 

pardesie 
sacouri

Platon PARDAU

a populației. în fotografie : la dispensarul din str. Baba Novac se completează și se 
noile carnete de sănătate

In sectorul 4 din Capitală a fost introdus experimental „carnetul de sănătate' la purtător. în acest fel se sim
plifică sistemul de evidență a bolnavilor, urmărindu-se totodată mai lesne evoluția în timp a stării de sănătate 

1 ‘ ’ > înmînează cetățenilor
(Foto : Agerpres)

mici, sau sînt chiar nerentabile, cît și părerile cetățenilor erau — cum am precizat — cunoscute încă de mult Ia M.C.I., la direcțiile comerciale județene. N-au fost luate totuși nici un fel de măsuri ? Un răspuns la această întrebare n-ar putea ignora ceea ce s-a făcut bun în direcția rentabilizării lo-

să creadă că ar fi nimerit să fie transformate în unități de tip expres, cu linii de autoservire.Dar în acest sector imaginația și spiritul inventiv sînt fără limite. Păcatul e că prea mult se discută iar lucrările practice, de reprofilare, se cam tărăgănează. Si astfel zeci de restaurante mari stau goale. în vre-

„Avem în dotatie „Orizontul". Localul e enorm iar beneficiile — neînsemnate. Sîntem tocmai pe cale de a găsi unele soluții de transformare".în final, am avut o convorbire mai lungă cu tovarășul Ion Olteana, adjunct al ministrului comerțului interior. Domnia sa aprecia : „Cu cît alimentația

ÎN COLABORAREA DINTRE INDUSTRIILE
CHIMICĂ ȘI DE CONFECȚII

Unde duce firul 
rezistent 

al defecțiunilor
Fără a prejudicia prestigiul milenar al firului de mătase sau al celui de lînă. firele chimice s-au impus, în ultimii ani, tot mai mult. Relo- nul. melana, celofibra, mătasea artificială sînt materia primă a numeroase produse ale industriei ușoare — de la tricotajele călduroase de iarnă pînă la delicatele dantele, de la țesăturile ușoare destinate zilelor calde pînă la blănurile artificiale pentru paltoane.în magazine, frecvența cererii la articolele realizate din aceste fire este o dovadă elocventă a „aprecierii publicului".Larga arie de întrebuințări creează producătorilor obligații foarte mari de calitate față de beneficiarii din industria ușoară. Cum se achită ei de aceste obligații ? Am pus această întrebare cîtorva dintre marii „consumatori".La direcția generală a tricotajelor din M.I.U.. tovarășul ing. M. Avadic, șeful serviciului producție, a subliniat importanța pe care o au aceste fire pentru sectorul respectiv : ele reprezintă aproximativ 50 la sută din totalul materiei prime folosite. „După părerea noastră, ne spunea dînsul, eforturile pentru îmbunătățirea calității nu se fac simtite în aceeași măsură în toate întreprinderile furnizoare. De pildă, relonul a ajuns să fie considerat, de către fabricile noastre, de calitate satisfăcătoare, deși unele amendamente se impun încă. Deficiențele relonului sînt Insă neînsemnate pe lîngă cele ale melanei, de a cărei calitate nu sîntem mulțumiți. Adeseori firele au „guși", sînt neuniform vopsite, astfel că ne trezim cu tricotaje „zebrate", deși noi le doream uni. Doar 75 la sută din cantitatea de fibre ce o primim este de calitatea I. Sînt apoi „viciile ascunse" ce apar în timpul procesului de producție. Multe fabrici ne-au sesizat că la aburire și călcat tricotajele se pătează. Din motivele amintite procentul de produse cu defecte a crescut de la 10 la sută la 20—25 la sută, ceea ce e neper- mis de mult.Există teancuri de procese verbale de respingere a loturilor de fire de către fabricile de tricotaje. Numai „Miorița" din Oradea a respins. în 1968, 16 asemenea loturi. „Someșul" — Cluj „Tînăra gardă" — București și altele au fost nevoite să-și prejudicieze propria aprovizionare din respect pentru cumpărător, pentru calitatea mărfurilor ce urmează să fie oferită acestuia. Deficiențe de aceleași proporții ni se semnalează la firele din celofibră și la cele din vîscoză.Urmărind „pe fir" proveniența... firelor cu defecte ajungem la filaturile industriei lînii și mătăsii. La întrebarea : „De ce furnizați mărfuri cu defecte beneficiarilor ?“ la direcția generală de resort din M.I.U. ni s-au prezentat, pe lîngă argumentele verbale, trei volume de corespondență pe această temă. „Palele de celofibră, melană, vîscoză ne pun probleme de calitate și de productivitate a muncii dintre cele mai serioase, ne spunea tovarășul ing. Ion Lungu, director general. In nenumărate rînduri le-am sesizat furnizorilor noștri din industria chimică, dar ele continuă să persiste".Am „spicuit" din volumele acelea cîteva observații care mi s-au părut demne de luat în seamă. Neajunsurile provocate întreprinderilor de tricotaje de firele de melană cu defecte sînt consemnate și urmate de explicații : U.F.S.-Săvinești face dovada unei stranii inconsecvente. Se observă diferențe calitative de la lot la lot și chiar în cadrul aceluiași lot de melană. de unde și cortegiul de urmări negative care ajung uneori pînă la cumpărător. La capitolul celofibră, se menționează observația că palele conțin aglomerări de fibre scurte — cam 30—50 pe suta de grame față de zero admise în norma internă departamentală, elaborată de însăși întreprinderea producătoare,

Combinatul de fibre artificiale din Brăila.Consecințele minusurilor de calitate ale unor pale de celofibră se reflectă negativ în întreaga producție a sectorului de lînă și mătase. Numărul ruperilor de fire la stofe a atins un trist record — 535 pe 1000 fuse la oră, de două ori și jumătate mai mult decît prevede norma.Și în privința calității mătăsii artificiale, a vîscozei, atît de căutată de public sub formă de țesături cît și de tricotaje, sînt o seamă de neajunsuri. Interesant de remarcat că, în acest caz însiișî standardul de sortare al fibrelor — nr. 163/61 — permite generoase concesii la calitate.Desigur, scopul investigației noastre nu a fost doar inventarierea unor deficiențe. Am făcut o vizită și la Direcția generală a fibrelor din Ministerul Industriei Chimice. în convorbirile cu diferiți factori de răspundere din cadrul direcției am consemnat preocupările legate de îmbunătățirea calității fibrelor chimice, înzestrarea lor cu caracteristici noi. Tovarășa ing. Maria Io- nescu ne informează că se studiază extinderea unor procedee moderne în fabricația relonului — albirea optică, vopsirea în masă și altele care vor crea posibilități noi de lărgire a sortimentelor în industria textilă. Este un fapt îmbucurător pe care-I consemnăm cu plăcere. Am fost nedumeriți însă în fața afirmației repetate că 1968 a fost cel mai bun an al melanei. Am amintit atunci de bilanțul, nu tot atît de roz. al beneficiarilor melanei din industria ilșoară. Ni s-a explicat că unele din defectele semnalate, de exemplu apariția petelor de culoare la călcat, la tricotaje se pot înlătura prin .aplicarea unor măsuri ce sînt prevăzute. Situația se va îmbunătăți simțitor în anul următor, cînd va intra în producție, la Săvinești, o nouă instalație — melana 3. în ce privește celofibra ni s-a comunicat că sînt în curs, la C.F.A. Brăila, completări de utilaje, lucrări de remediere, acțiuni de ridicare a calificării personalului ; se studiază, într-o instalafie-pilot, posibilitățile de îmbunătățire a chimismului celofibrei. Producția de vîscoză, ni se spune, va spori cantitativ și calitativ prin construirea. în anii următori, a unei noi fabrici. în acest an urmează să intre în producție la Iași — la Uzina de fibre sintetice — poliesterii — care vor fi aliatul potrivit al linei în fabricarea tergal ului. ■ : '■Evident, industria noastră de fibre chimice este în plin progres. Am subliniat acest lucru încă/jde la început. Tot atît de adevărr *ote  însă că. după opinia reprezentanților industriei ușoare, adică a 'acelora care prelucrează aceste fibre și le transformă în bunuri de consum pentru populație, perfecționările cerute se fac în unele cazuri prea lent. Deficiențele de structură ale fibrelor (obiectul repetatelor dispute dintre întreprinderile industriei chimice și cele ale industriei ușoare) persistă să fie în continuare semnalate. S-au făcut și continuă să se facă eforturi comune — deplasări, planuri de măsuri, ședințe pînă la nivelul miniștrilor adjuncți din M.I.U. și M.I.Ch., s-a alcătuit o comisie mixtă cu participarea cercetătorilor, a oamenilor de știință. Efectul acestor mobilizări de forțe este însă pînă acum prea modest; volumele de corespondență se îmbogățesc mereu cu noi „piese". Se impun măsuri mai energice de înlăturare a lipsurilor, prea bine cunoscute, mai multă consecvență în urmărirea pînă la capăt » planurilor atît de judicios elaborate dar, după cît se pare, prea adesea abandonate pe parcurs. Este în interesul menținerii și consolidării reputației fibrelor chimice în rîndul cumpărătorilor — judecători îndreptățiți și intransigenți ai calității produselor.
Rodica ȘERBAN

B H H O ® @Sîntem întru totul de a- ceeași părere. Dar oare este nevoie ca întreprinderile de alimentație publică să aștepte indicațiile ministerului pentru a reorganiza, a reprofila un restaurant nerentabil sau a- proape nerentabil ? E oare posibil ca un director întreprinzător, om cu inițiativă să vadă cum localurile

Marile restaurante
calurilor supradimensionate. în cartierul Obor a fost deschis, cu cîtiva ani în urmă, restaurantul „Select". Lucra în pierdere. Pornind de la un asemenea considerent, Direcția generală comercială a Capitalei a luat măsura de a-1 transforma într-un magazin de piese de schimb pentru autoturisme. Acum, localul își justifică existenta. Nu în toate cazurile, firește s-a procedat la reprofilarea localurilor supradimensionate. „Perla", de pildă, a fost compartimentat și reamenajat încît atmosfera a devenit intimă, mai plăcută, iar rezultatele bune nu s-au lăsat mult așteptate. „Orizontul" e și el pe cale să se modifice. Multi specialiști susțin că localurile acestea ar fi tocmai bune pentru crearea acelei rețele de unități cu specific regional și national, solicitate de public ; alții Înclină

me ce în cele mici nu găsești un loc liber.E timpul ca această acțiune bună să fie dinamizată.Să vedem însă și ce spun specialiștii.Dumitru Ciuculete, directorul I.A.P.L. „Ialomi- cioara" : „Consumatorii au perfectă dreptate. Ar trebui să găsim cît mai repede modalitatea de a folosi cît mai rational și mai eficient localurile mari. în a- cest sens, se poate interveni, după părerea mea, pe mai multe căi : prin in- timizarea localurilor (compartimentarea lor), prin reprofilare etc. Noi ne gîndim, de exemplu, să facem din „Mediaș", care ne aparține, o berărie-plă- cintărie. E tocmai ceea ce lipsește cartierului. Nu e nevoie nici de investiții, nici de personal în plus".Constantin Călin, directorul I.A.P.L. „Cotroceni" .S

publică, în general, merge mai bine, e mai activă, cu atît deranjează mai mult productivitatea modestă a restaurantelor supradimensionate. Ele par intr-adevăr niște hale imense, puțin primitoare, sint greu de întreținut și pe deasupra pretențioase. Nimeni nu s-a gindit încă destul de serios să le schimbe profilul. Ministerul a dat, totuși, in această direcție u- nele indicații. Concret — localurile prea mari trebuie reprofilate. Cum a- nume î E o întrebare la care, de bună seamă, vor ști să răspundă, în primul rind, consiliile populare, direcțiile comerciale, T.A.P.L. și I.A.P.L., care dispun de asemenea localuri. Aceste organisme cunosc bine terenul, știu care sînt cerințele locale, cum pot fi rentabilizate unitățile in discuție cu cheltuieli mi
nime".

i se învîrtesc în gol dar el să nu ia nici o măsură în așteptarea circularelor I ? Pe de altă parte, ne întrebăm : dacă ministerul de specialitate știa că nu au fost înlăturate anomalii cum sînt cele numite mai sus, nu cumva a rămas doar un „autor de indicații" ? (Facem această remarcă la adresa ministerului, pentru că tov. I. Ol- teanu a preluat aproximativ recent sectorul alimentației publice). Reprezentanții unor I.A.P.L. spun : „Nu, noi nu am așteptat nici o indicație ; am rentabilizat toate localurile din proprie inițiativă". Foarte bine, dar cum ? Afli că în unele cazuri în loc de intimizare, de reprofilare, cum ar fi necesar și firesc, s-au folosit soluții-expedient: localul „Turist" din Pitești (sute de locuri, 1,3 milioane de lei investiții) a fost dat

pentru rentabilizare... în administrarea mandatarilor ; la București, „Mediașul" și altele au fost trecute, ciudat I, la program redus ; pentru a micșora cheltuielile de circulație, de întreținere, unele localuri, construite cu apreciabile e- forturi materiale, stau închise ! în același scop, al rentabilizării artificiale, u- nor localuri-gigant li s-a pus sub „tutelă" (în anexă) cîte o bodegută. în bodegă e tot timpul animație, oră de vîrf. Totuși, „beneficii" aduce și el. Cum ? Beneficiile mari, realizate de bodegă, sînt amestecate cu beneficiile modeste ale lo- calului-patron. De ce se a- pelează oare la asemenea subterfugii ?Iată de ce revenim la cuvîntul spus de directorii I.A.P.L., T.A.P.L. (nu e vorba numai de București) : „Trebuie rentabilizat și am rentabilizat..." După cum am arătat este vorba de o pseudorentabilizare. în ce privește precizarea făcută— și anume că „M.C.I. a indicat la timpul cuvenit măsurile de rentabilizare" o reținem cu satisfacție. Dar în același timp ne-am permite să observăm că, în cadrul dublei subordonări, relațiile dintre minister și direcțiile comerciale județene — ca organe locale de specialitate— ar trebui să îmbrace forme mai active de lucru. De unde necesitatea ca ministerul, sau mai exact organul său specializat — Direcția alimentației publice — în colaborare cu factorii responsabili locali să treacă mai hotărît la fapta.

Un avantaj pentru 
gospodine

„Supco", Valea Roșie. Ima
ginile de pe plic, în culori vii, 
atrăgătoare, sugerează mate
ria primă folosită : carne, fi
dea, morcov, pătrunjel. Supele 
concentrate (și într-o gamă 
diversificată de sortimente) 
realizate de industria noastră 
alimentară, fac parte din ca
tegoria produselor concentrate 
sau sub formă de pulbere care 
au la bază proteine de origine 
vegetală sau animală.

întrebuințarea supelor con
centrate oferă gospodinelor a- 
vantaje, deoarece nu mai sint 
nevoite să-și cumpere și să 
prepare diferitele componente 
necesare. în preparatele de 
supă există incorporate toate 
ingredientele necesare.

Pentru pregătitul unei supe 
obișnuite e nevoie de cel puțin 
două ore, pe cînd folosind su
pele gata preparate, sub for
mă de pulbere, se obține în 
numai 10 minute o supă gus
toasă, aromată și hrănitoare. 
Prin finețea componenților 
este înlesnită resorbția. La un 
preț accesibil putem avea o 
supă caldă pentru patru porții 
vrevarată în timpul cît se cere 
unui litru de apă să fiarbă. 
Supele praf prezentate în 
pucuri se vinci prin magazi
nele alimentare.



PAGINA 4 SCÂNTEI A — vineri 7 februarie 1969

LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE

A CADRELOR DIDACTICE

Din cuvîntul participanfilor la dezbateri
Dezbaterile în turul importantelor puncte ale ordinii de zi a Conferin

ței naționale a cadrelor didactica 
au relevat Însemnătatea deosebită a acestei reuniuni pentru ridicarea în- vătămîntulul la nivelul înaltei sale misiuni sociale. De la tribuna conferinței. reprezentanții aleși al corpului profesoral au exprimat sentimentele de vie recunoștință ale tuturor slujitorilor scolii românești fată da Partidul Comunist Român — din Inițiativa căruia a fost convocată a- ceastă conferință — pentru atenția constantă cu care îndrumă sl urmărește dezvoltarea Invătămîntulul în patria noastră, pentru aleasa prețuire acordată muncii oamenilor de la catedră. într-o Impresionantă unanimitate, vorbitorii — de la profesori universitari de renume sl pînă la educatorii celor mal mici elevi — și-au manifestat totala adeziune la politica marxist-leninistă a partidului nostru, adeziune exprimată prin eforturi susținute pentru înfăptuirea îndatoririlor de onoare ale cadrelor didactice în opera de înflorire materială și spirituală a patriei noastre socialiste. Analiza drumului străbătut pînă acum de școala românească, a căilor și metodelor celor mai eficiente de modernizare a învăță- mîntulul de toate gradele, a dat prilejul unui fructuos schimb de opinii șl experiență, care a subliniat și mai mult caracterul de forum al dezbaterilor creatoare al acestei întruniri.Partlcipînd la actuala conferință a oamenilor școlii — spunea profesoa
ra MARIA VICOL, inspector general școlar al județului Bacău — fiecare dintre noi trăiește un moment plin de adîncl semnificații. în climatul de entuziasm general al oamenilor muncii, care In plină desfășurare a campaniei electorale înfăptuiesc angajamentele în cinstea împlinirii unul sfert de veac de la eliberarea patriei șl în întîmpinarea celui de-al X-lea Congres al partidului, întregul corp profesoral își închină cu elan toate forțele traducerii în fapt a sarcinilor trasate de partid lucrătorilor din învățămînt. Acest important eveniment din viata corpului didactic — a adăugat educatoarea 
IULIA CIUCĂ din Bîrlad — reprezintă o expresie a înaltului democratism ce caracterizează întreaga viată social-politică a țării noastre, este încă o dovadă a aplicării consecven
te a unuia dintre principiile fundamentale încetățenite în activitatea conducerii noastre de partid și de stat — acela de a se consulta cu masele în luarea unor hotărîrl importante.Multi vorbitori au scos în evidentă faptul că în perioada construirii socialismului, accelerarea ritmului de dezvoltare a învățămîntului capătă o însemnătate cu totul a- parte. Relevînd sarcinile de cea mai înaltă răspundere ce stau în fața tuturor cadrelor didactice pentru continua modernizare si perfecționare a învățămîntului, vorbitorii au subliniat că școala, universitatea trebuie, prin însăși funcția lor, să încorporeze cît mai operativ șl în mod organic tot ce apare nou și înaintat în gîndirea științifică și Ideologică, în cultură, în artă. Magistru și dascăl — sublinia prof, dr. docent ȘTEFAN PAS CU, rectorul Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj — înseamnă oihul-cetățean, integrat cu toată ființa sa în contemporaneitate, slujitor al nevoilor obștești, dăruind societății ceea ce are ea mal mult nevoie pentru a progresa, pentru îndeplinirea marilor idealuri socialiste și comuniste — generații care sînt chemate să ducă mai departe făclia luminii și a progresului.Necesitatea fundamentării învătă- mîntului pe concepția științifică ma- terialist-dialectică despre natură si societate, orientării educației spre marile țeluri ale construcției socialiste. precum și asigurării unui conținut bazat pe marile cuceriri ale științei șl tehnicii a fost subliniată de numeroși participant! la discuții, printre care conf. univ. EUGEN 
POP, secretarul Comitetului de partid al Centrului universitar Timișoara, și conf. univ. MIHAI PETRES
CU, de la Academia de Studii Economice.Toate facultățile, îndeosebi cele social-umaniste — accentua prof, dr. docent JEAN LIVESCU, rectorul Universității din București — trebuie să devină, prin profesorii și studenții lor. centre puternice de dezbatere știintifico-ideologică. de afirmare a concepției și a noțiunilor științifice, de combatere. în același timp, a ideilor retrograde, mistice, cu nuanțe antiumaniste și reacționare.In discuții s-a relevat cu insistentă necesitatea unei cît mai bune structuri a procesului de învățămînt, în vederea corelării optime a pregătirii generale si a celei de specialitate. In acest sens se cere încheiată acțiunea începută anul trecut pentru definitivarea programelor și a planurilor de învățămînt. Unii dintre vorbitori au specificat că planurile de învătă- mînt din actualul an universitar reflectă. în conținutul lor, într-o prea mică măsură înnoirile care se impuneau pentru modernizarea lor. în lumina sarcinilor trasate de partid., Catedrele. consiliile profesorale și senatele universitare nu au controlat cu suficientă răspundere perfecționarea acestor planuri. în unele 

cazuri, reducerea numărului de discipline s-a făcut în mod artificial, mai șînt menținute încă discipline minore, fără utilitate. De asemenea, nici întocmirea noilor programe de curs nu s-a întemeiat în toate cazurile pe o concepție riguros științifică.Prof, univ. CONSTANTIN CIO- 
PRAGA, de la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași, și alți vorbitori, au accentuat că pentru perfecționarea programelor va trebui să se țină mai mult seama că, în condițiile actualei dezvoltări a științei și tehnicii, sînt necesare nu numai simple eliminări ori adăugiri de capitole, ci adevărate restructurări ale programelor de curs. Se cere o mai hotărîtă o- rientare spre problemele cele mal stringente. în vederea legării cunoștințelor predate de cerințele prezente și de perspectivă ale economiei, științei și culturii, o mai mare atenție pentru cultivarea gîndirii creatoare. Abordînd aceste aspecte, prof. dr. 
MIHAI DUCA, rectorul Institutului de medicină șl farmacie din Iași, s-a ocupat pe larg de învățămîntul superior medical, prezentînd propuneri referitoare la echilibrarea mal bună a nomenclatorului de discipline și specialități. în procesul perfecționării învățămîntului economic, a spus conf. 
dr. CONSTANTIN ENACIIE, de la Academia de Studii Economice, un mare rol II au cunoștințele de matematică, de calcul economic și cibernetică economică, de conducere științifică a producției — direcții principale cerute de economia modernă, în care trebuie să acționăm cu toată hotărîrea.învățămîntul. șl în special învătă- mîntul superior, reprezintă, prin specialiștii săi din cele mal variate domenii de activitate, un vast potențial științific. Mai multi vorbitori au reliefat contribuția importantă pe care slujitorii școlii sînt în măsură și au datoria s-o aducă la rezolvarea importantelor sarcini cu caracter științific sl tehnic pe care le ridică economia și cultura noastră socialistă. învățămîntul superior — arătau, printre altele, acad. MIRON 
NICOLESCU, președintele Academiei, și acad. CONSTANTIN DAICO- 
VICIU — dispune de posibilități reale pentru rezolvarea acestor sarcini complexe. întrucît activitatea didactică a profesorului este indisolubil legată de cercetarea științifică si de creație, care duce la îmbunătățirea conținutului învățămîntului superior și joacă un rol important în programul economiei, științei si culturii noastre socialiste.Raportînd la multiplele cerințe pe care le ridică astăzi dezvoltarea noastră economică și socială posibilitățile mari de cercetare științifică de care dispune învățămîntul. o serie de vorbitori au reliefat necesitatea de a se corela mai strîns activitatea de cercetare desfășurată la catedre cu nevoile practice, de ordin tehnico- științific, ale diverselor ramuri de producție. S-au făcut propuneri pentru stimularea încheierii contractelor de cercetare științifică între u- nitățile din învățămînt și unitățile economice. în același sens, au fost discutate unele aspecte legate de înființarea laboratoarelor si centrelor de cercetări pe lîngă catedre cu activitate științifică recunoscută.Ocupîndu-se în cuvîntul său de cercetarea științifică desfășurată în învățămîntul superior tehnic. prof. dr. docent CORNEL PE- 
NESCU, de la Institutul politehnic din București, a expus o serie de propuneri referitoare la sporirea e- ficienței acestei activități, legarea ei mai strînsă de cerințele concrete ale producției. General de armată ION 
TUTOVEANU, comandantul Academiei militare generale, s-a referit la unele probleme ale învățămîntului superior militar.Un mare număr de vorbitori s-au referit pe larg la faptul că Directivele C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea învățămîntului și Legea învățămîntului sînt documente programatice menite să contribuie la îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului pentru dezvoltarea și perfecționarea învăță- mîntului în țara noastră. Ei au subliniat că în contextul acestor măsuri se încadrează prevederea de mare importanță privind prelungirea duratei școlii generale obligatorii de la 8 la 10 ani — care situează România în rîndul țărilor înaintate în privința dezvoltării învățămîntului. Profesorii ANA SĂN- 
DULESCU, inspector general școlar al județului Bihor, DUMITRU 
VOICU, inspector general școlar al județului Dolj. prof. ILIE STĂNCU- 
LESCU, directorul Liceului pedagogic din Cîmpulung Muscel, ca și alți vorbitori, subliniau că trecerea la învățămîntul de 10 ani obligatoriu implică sarcini deosebite în ceea ce privește asigurarea personalului didactic calificat în ritm corespunzător dezvoltării școlii. In acest sens, prof. 
MIHAI MATEI, inspector general școlar al județului Botoșani, precum și alți delegați, au adresat unele critici Ministerului învățămîntu- lui privind dificultățile existente în pregătirea numărului necesar de cadre didactice la discipline importante — matematică, fizică, ■ chimie, limbi moderne — fă- cîndu-se totodată propunerea de a se 

asigura un caracter mal elastic profilului institutelor pedagogice, posibilitatea schimbării diferitelor specialități existente potrivit cerințelor care se creează la un moment dat în județe. O repartiție mai echilibrată a cadrelor didactice pe discipline de învățămînt, în funcție de necesitatea localităților, ar asigura — aprecia prof. THIMOTEI PETRIDI, inspector general școlar al județului Brăila — folosirea mai judicioasă a potențialului personalului didactic existent și al absolvenților care sînt încadrați în fiecare an la catedrele școlilor.Mai mulți vorbitori au scos în evidentă necesitatea îmbunătățirii conținutului învățămîntului. corespunzător sarcinilor trasate de conducerea partidului si subliniate în raportul prezentat în fata conferinței. Conținutul învățămîntului trebuie să fie modernizat într-un ritm susținut și structurat în așa fel încît să asigure predominarea funcției formative a școlii, planurile și programele de învățămînt avînd menirea să reflecte pregnant nivelul atins de dezvoltarea contemporană a științei șl culturii, cerințele spirituale ale societății noastre socialiste, spunea profesorul emerit ALEXANDRU COJOCARU, de la Liceul nr. 1 din Roman. Conținutul școlii de cultură generală — remarcau prof. GRIGORE GĂZDAC, directorul liceului „George Coșbuc" din Năsăud, și profesorul emerit 
FLORIAN CREȚEANU, directorul Liceului „Unirea" din Tr. Măgurele — trebuie să asigure elevilor o pregătire multilaterală, cu inițieri aplicative concrete ; să realizeze o îmbinare mai rațională a predării concentrice cu cea lineară, ținînd seama de posibilitățile de asimilare ale elevilor și de datele psihologiei și pedagogiei moderne ; să dea mai multă atenție aplicațiilor, sintezelor, capitolelor cu valoare educativă. Profesorul este dator să acorde o mai mare importanță explicațiilor, să diminueze ponderea explicațiilor descriptiviste, folosind mai mult demonstrațiile și experiențele, să îndrume pe elevi spre studiu individual, spre lectură șl îmbogățirea orizontului de cunoștințe. în organizarea și dozarea cunoștințelor trebuie să se țină seama atît de experiența noastră pedagogică cît și de practica didactică pe plan mondial; noile programe de învăță- mînt, stabilind jaloanele esențiale, să lase cadrelor didactice mai multă inițiativă în aplicarea lor creatoare. O dată cu revizuirea și modernizarea programelor școlare trebuie acordată atenție sporită și îmbunătățirii substanțiale a manualelor, ca auxiliare prețioase ale muncii elevilor și corpului didactic. Au fost aduse critici unor manuale care conțin capitole dificile, descrieri greoaie de fapte, neglijînd în bună măsură latura formativă ; s-au făcut multe recomandări ca manualele de matematici să sugereze probleme interesante. practice ; manualele de fizică și chimie să fie atractive, bazate pe cuceririle recente ale științei ; manualele de limbi străine să sugereze conversația. Vorbitorii au arătat că manualele trebuie să reflecte problemele științei contemporane, să fie citite cu plăcere și interes, să dea imbold pentru alte lecturi și investigații personale, să nu-i obosească inutil pe e- levi; de asemenea, prezentarea grafică a manualelor să fie cît mai plăcută. în cuvîntul său, prof. ION 
DRAGU. directorul Liceului „Ion.Ne- culce" din București, s-a referit și la alți factori care asigură creșterea randamentului școlar : materialul didactic — menit să satisfacă în mai mare măsură exigențele învățămîntului contemporan, introducerea emisiunilor de radio și televiziune. adoptarea unor metode pedagogice moderne de transmitere a cunoștințelor. In acest cadru, se cuvine pus un accent deosebit pe autodotarea școlilor — în care acest liceu are o bună experiență — realizată prin mijloace proprii și pe baza producției unităților școlare, prin mijloace locale.Unii dintre vorbitori, printre care învățătoarea emerită AURELIA 
AOLĂRITEI, de la Școala generală nr. 3 Suceava, EMILIA PORȚAN, învățătoare la Școala generală din comuna Ip. județul Sălaj, s-au referit la școlarizarea, începînd din toamna anului 1968, a copiilor de la vîrsta de 6 ani. în acest an școlar sînt cuprinși în clasa I. cu consim- țămîntul părinților, aproape 60 000 de copii în vîrstă de 6 ani. Vorbitorii au specificat că date importante asupra experienței obținute pînă acum în acest domeniu au fost comunicate în cadrul consfătuirilor ce au avut loc în luna ianuarie cu învățătorii care au predat copiilor de 6 ani. S-a propus ca această experiență să fie prelucrată cu atenție, astfel încît de rezultatele ei să se poată ține seama chiar în viitorul an școlar. A fost scos în evidență rolul important ce revine în acțiunea de școlarizare a copiilor de la vîrsta de 6 ani educatoarelor din învățămîntul preșcolar și mai ales mamelor.Ing. ALEXANDRU VOINA, directorul Liceului industrial metalurgic- Hunedoara. ing. GHEORGHE SU- 
SANU. directorul Liceului agricol- Tecuci, prof. CONSTANTIN MARIN, directorul liceului energetic-Cîmpi- na. și alți vorbitori au scos în evidență că învățămîntul profesional și tehnic, prin structura și conținutul său. trebuie să răspundă în cel mai 

înalt grad și cu promptitudine sarcinilor actuale și de perspectivă ale producției. Ei au apreciat că, în ceea ce privește structura învăță- mîntului profesional șl tehnic, sînt prevăzute măsuri concrete referitoare la nomenclatorul, profesiile și rețeaua școlilor, urmărindu-se. Intr-o măsură mai mare, corelarea a- cestui învățămînt cu necesitățile e- conomiei naționale. A fost apreciată măsura stabilită/de partid ca în viitor una din căile importante de pregătire a muncitorilor calificați să fie ucenicia la locul de muncă. Vorbitorii au relevat totodată și o serie de neajunsuri care s-au manifestat _și se manifestă în Învățămîntul liceal de specialitate, profesional și tehnic. Astfel, s-au subliniat grija deosebită ce trebuie manifestată în legătură cu încadrarea școlilor cu profesori și maiștri, precum și datoria cadrelor respective de a-șl perfecționa continuu pregătirea de specialitate. necesitatea de a fi la curent cu noile cuceriri ale științei șl tehnicii. S-a relevat, de asemenea, necesitatea îmbunătățirii programelor de învățămînt și a manualelor, pentru corelarea mai judicioasă a noțiunilor teoretice cu cerințele practice. La această acțiune trebuie să-șl aducă o contribuție și cadrele didactice. Unii dintre vorbitori au opinat pentru trecerea școlilor profesionale și liceelor tehnice sub controlul inspectoratelor școlare județene, deoarece, în prezent, ele au o conducere foarte dispersată, în special cele cu profil agricol, care sînt dirijate de mal multe organe centrale. S-a propus ca, pentru unele meserii care necesită o pregătire specială atît din punct de vedere teoretic, cît și practic, formarea cadrelor să se facă în ateliere-școală, unde se poate asigm-a o mai bună însușire a cunoștințelor de specialitate, precum și înființarea fermelor didactice pentru învățămîntul agro-zootehnic, care să fie organizate pe principiul gestiunii economice proprii. Organizarea lor ar stimula și activitatea științifică a cadrelor didactice, yMinistrul energiei electrice, ing 
OCTAVIAN GROZA, salutînd conferința în numele ministerului, a subliniat că există posibilități ca în criteriile de repartizare în întreprinderi a absolvenților din institutele de învățămînt superior să se aibă în vedere localitățile de unde provin absolvenții, pentru legarea lor de aceste întreprinderi și stabilitatea lor în același loc de muncă. Refe- rindu-se la învățămîntul profesional, tehnic șl liceal din rețeaua unităților școlare a Ministerului Energiei Electrice, vorbitorul a arătat că acesta cuprinde un număr de elevi care reprezintă aproximativ 18 la sută din numărul total al salaria- ților.Adresîndu-se adunării, în numele celor peste 12 000 de educatoare, învățători, profesori din învățămîntul de cultură generală, profesional și tehnic din municipiul București, prof. 
ION BORCA, inspectorul general școlar al municipiului, a spus, printre altele : în sistemul de educație multilaterală, un loc însemnat îl ocupă orientarea școlară și profesională a elevilor, problemă actuală a școlii noastre, avînd ca scop integrarea armonioasă a tineretului în viața socială, descoperirea și utilizarea rațională a disponibilităților spirituale ale tineretului, a capacității sale creatoare. Este necesar ca acțiunile întreprinse în școli — de profesori, cu concursul familiei elevilor — să nu aibă un caracter izolat, ci să se încadreze organic în sistemul muncii educative a învățămîntului, să fie mai mult sprijinite de ministerele care au școli și de întreprinderile ce organizează cursuri de calificare, punînd la dispoziție date mai complete în legătură cu specificul școlilor și al meseriilor.La dezbateri au luat, de asemenea, cuvîntul prof. dr. docent 
GHEORGHE PUȘKAȘ, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Tg. Mureș, prof. ILYES LADIS- 
LAU, inspectorul școlar general al județului Harghita, precum și alți delegați reprezentînd cele 2 000 de școli și secții, facultățile din țară cu predarea în limbile naționalităților conlocuitoare. Au fost relevate, printre altele, condițiile optime create pentru desfășurarea învățămîntului în aceste instituții, posibilitățile create pentru pregătirea cadrelor didactice din rîndul naționalităților conlocuitoare. pentru editarea manualelor și literaturii metodice în limbile acestora, precum și condițiile create elevilor de diferite naționalități care studiază în școli cu limba de predare română, să poată studia, dacă doresc, limba lor maternă. A fost subliniată cu satisfacție preocuparea forurilor superioare de învățămînt de a face ca programele de studiu și manualele pentru naționalitățile conlocuitoare să asigure atît mai buna cunoaștere a limbii și literaturii materne, cît și problemele generale ce se pun în țara noastră. Așa cum oamenii muncii, indiferent de naționalitate, lucrează înfrățiți în uzine, pe ogoare, în laboratoare și instituții — arăta In cuvîntul său învățătoarea OLAH 
SIDONIA, de la Școala generală din comuna Sînzieni, județul Covasna — elevii și noi, educatorii lor, români și maghiari, de pe cuprinsul județului nostru, ne bucurăm de aceleași condiții, de aceeași atenție, de același sprijin material și moral ca și copiii și profesorii din celelalte școli de pe cuprinsul României so

cialiste. Aceasta ne obligă să facem totul pentru a crește și a da patriei noastre scumpe viitori constructori de nădejde ai societății comuniste.Pornind de la necesitatea însușirii temeinice de către tineretul nostru, pe toate treptele școlii, a concepției materialist-dialectice despre natură și societate, a principiilor politicii interne și externe a partidului și statului nostru, numeroși participanți la dezbateri au relevat importanța studierii unitare a disciplinelor de marxism-leninism, a diversificării predării și îmbogățirii conținutului acestor discipline, a eliminării tratării schematice, neargumentate. Ei au arătat că școala, ca principalul factor de cultură și civilizație al societății noastre, reprezintă un prețios instrument de educare comunistă a tineretului patriei noastre. Aceasta trebuie să-și găsească expresia — a spus prof. 
HERMANN SCHMIDT, director adjunct la Liceul „Gheorghe Lazăr", din Sibiu — în creșterea valorii educative a procesului de învățămînt, prin îmbogățirea conținutului ideologic al învățămîntului, înarmarea elevilor cu temeinice cunoștințe filozofice șl ideologice, fiecare disciplină aducîn- du-și contribuția specifică la dezvoltarea gîndirii și educarea elevilor. Cadrele didactice, a spus și prof. AU
RORA STAVRACHE, de la Liceul „Al. I. Cuza" din Focșani, trebuie să-și consacre în această nobilă muncă toate puterile, întregul spirit de responsabilitate, urmărind să formeze elevilor alese trăsături de caracter, spiritul unei discipline conștiente, al unei reguli de comportare civilizată.Pentru a putea crește un tineret bine pregătit din punct de vedere științific — a adăugat directorul Liceului „Horia, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia, prof. TIT LIVIU LASCU — cu o concepție materialistă despre* *lume  și viață, cu înalte calități morale, viguros și receptiv la tot ce este înaintat, noi înșine vom căuta să ne ridicăm necontenit nivelul profesional și politic, să ne înarmăm tot mai temeinic cu învățătura partidului și să ne sporim măiestria pedagogică. Vom face aceasta nu acumulînd dogmatic un noian de norme și principii, ci stră- duindu-ne să aplicăm în mod creator spiritul director al acestor principii, îndrumările date de partid, în aceasta cpnstînd de fapt adevărata măiestrie pedagogică. Numai astfel vom putea pregăti un tineret în stare să ducă mai departe tot ceea ce au făcut generațiile anterioare în desăvîrșirea operei socialiste, în făurirea României moderne, libere și independente.

© Filarmonica de stat „George 
Enescu44 (sala Ateneului) : Concert 
simfonic — 20. Dirijor : Massimo 
Freccia (Italia). Solist : Mihai Con- 
stantinescu.
© Opera Română : Romeo și Julle- 
ta — 19.30.
• Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 19,30.
© Teatrul Național „I.L. Caragiale44 
(sala Comedia) : Enigma Otiliel —
19,30 ; (sala Studio) : Orașul nos
tru — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Victimele datoriei — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Photo 
Finish — 20 ; (sala Teatrului de 
Comedie) : Meteorul — 20.
© Teatrul „C.I. Nottara44 (sala Ma- 
gheru) : Vijelie în crengile de sa
ssafras — 19,30 ; (sala Studio) : 
Fedra — 20.
® Teatrul Mic : Tango — 20.
® Teatrul Giuleștl : Cursa de șoa
reci — 19,30.
® Teatrul „Barbu Delavrancea* : 
Doamna de la Maxim — 20.
® Teatrul „Ion Creangă": Mușche
tarii... măgăriei sale 1 — 15,30.
® Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Aventurile 
Plum-Plum — 17 ; (sala din
Academiei) : A fugit un tren — 
17.
© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Varietăți pe portativ —
19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec- 
țiuni ’68 — 20.
q Circul de stat : Rapsodia acro
batică — 19.30.

Dezvoltînd aceste idei, o serie de vorbitori au subliniat îndatorirea de onoare a cadrelor didactice de a contribui cu priceperea lor pedagogică și cu entuziasmul specific la educarea tineretului în spiritul mîndriei patriotice, al dragostei nețărmurite față de partid, al devotamentului față de popor. Ei au arătat că tineretul trebuie să fie pregătit pentru apărarea patriei, a cuceririlor revoluționare obținute de poporul român pe drumul pe care și l-a ales — construirea societății socialiste. în cuvîntul său, primul secretar al C.C. al U.T.C., ION ILIESCU, ministru pentru problemele tineretului, a a- rătat că tînăra generație a țării noastre, însuflețită de idealurile comunismului, de un fierbinte patriotism, înconjurată de dragostea șl grija întregului popor, a înscris drept crezul ei decisiv hotărîrea de a-și închina capacitățile și elanul cauzei mărețe — înflorirea patriei și națiunii socialiste. El a exprimat, în numele tuturor tinerilor din patria noastră, cele mai vii mulțumiri cadrelor didactice pentru activitatea lor plină de dăruire și pasiune închinată formării și dezvoltării multilaterale a tineretului nostru. Ocupîndu-se pe larg de sarcinile specifice U.T.C., de necesitatea creșterii influenței organizației în rîndu- rile tineretului studios, vorbitorul a făcut un apel călduros către toți membrii corpului profesoral de a sprijini activitatea, acțiunile U.T.C. în școli și facultăți. Valorificarea inițiativei tineretului în organizarea propriilor activități — a spus el — canalizarea pe făgașe fertile a spiritului său dinamic și receptiv la nou, stimularea aptitudinilor sale, presupune sfatul apropiat al cadrelor didactice, prezența lor activă — și în afara orelor de curs — la întregul proces de formare a tineretului.Acestei idei i-au subscris numeroși vorbitori, care au subliniat importanța deosebită a exemplului personal pe care îl poate da omul de la catedră, care trebuie să fie în ochii discipolilor săi un model de cultură generală, de înaltă pregătire și comportare demnă. Alți vorbitori au menționat în acest sens faptul că dirigintele trebuie să fie principalul educator al colectivului clasei și coordonator al tuturor influențelor educative exercitate asupra elevilor în școală și în afara școlii. O orientare și o conducere competentă a comisiilor metodice ale diriginților vor face din acestea un instrument puternic al realizării obiectivelor muncii educative.Remarcînd că problemele educației patriotice și cetățenești a tinerei generații ocupă un loc central în activitatea pionierească, președintele Consiliului național al organizației pionierilor, VIRGIL RADULIAN, adjunct al ministrului învățămîntu- 

lui, a subliniat că bunele rezultate obținute de organizație au confirmat pe deplin justețea hotărîrii partidului de a așeza pe baze noi mișcarea pionierească. învățătorii și profesorii, comandanții detașamentelor de pionieri — a menționat profesorul TOMA MAREȘ, președintele Consiliului județean al organizației pionierilor Constanța — trebuie să găsească cele mai vii și atractive mijloace, să-i învețe pe copii să se respecte pe ei înșiși și pe alții, să apere cu demnitate și curaj dreptatea și adevărul, să înțeleagă că în societatea noastră nu pot exista oameni fără îndatoriri.Acad. ZAHARIA STANCU, președintele Uniunii Scriitorilor, a adus Conferinței naționale a cadrelor didactice un călduros salut, în numele scriitorilor noștri.Aflat pe ordinea de zi a conferinței, ca punct de dezbatere, proiectul Statutului personalului didactic a fost, de asemenea, analizat de numeroși vorbitori, care s-au referit pe larg la semnificația acestui document de o însemnătate deosebită pentru școala românească de toate gradele. S-au făcut propuneri pentru completarea și definitivarea formulării unora dintre prevederile sale. Statutul rezolvă principial și consecvent, într-un mod unitar, problemele care privesc munca și viata membrilor corpului profesoral, de la primul contact cu școala pînă la încheierea activității lor la catedră. Alți vorbitori, printre care prof. 
NICOLAE AXINTE, de la Liceul pedagogic din Buzău, prof. IONEL 
CONSTANTIN, directorul Liceului nr. 1 din Călărași, au relevat importanta definirii locului și rolului personalului didactic în societatea noastră socialistă, factor de înaltă răspundere socială și umanistă în pregătirea pentru viată și educarea comunistă a tinerelor generații. Statutul, consfințind drepturile profund democratice de care slujitorii școlii se bucură în tara noastră, exprimă înalta prețuire pe care partidul și statul o acordă nobilei misiuni a educatorilor. Din prevederile statutului am reținut în mod deosebit — a spus între altele ing. IOSIF DEMIAN, profesor la Grupul școlar minier Baia Mare — principiile de bază care dirijează mișcarea personalului didactic de toate gradele. între criteriile stimulative pentru ocuparea posturilor figurînd pe prim plan rezultatele din activitatea didactică și metodică, vechimea la catedră, gradele didactice si calificativele obținute, lucrările de specialitate și activitatea științifică. Subliniind acele prevederi menite să adîncească procesul de democratizare a activității și conducerii instituțiilor de învățămînt, prof. dr. docent 
MIRCEA OPREAN, rectorul Universității din Craiova, prof. VICTOR 
GIULEANU, rectorul Conservatorului „Ciprian Porumbescu" din București. TRAIAN ȘTEFĂNESCU, secretar al Comitetului U.T.C. al Centrului Universitar București, au menționat ca o îndatorire importantă și operativă a forurilor de conducere colectivă din școli, mai ales din instituțiile de învățămînt superior. de a introduce un stil nou în tratarea și soluționarea problemelor deosebit de complexe ale pregătirii și educării tineretului, orientînd energia și activitatea creatoare a membrilor corpului profesoral spre esența procesului instructiv-educa- tiv, spre dezvoltarea cercetării științifice.Asistenta OLGA PALL, de la Institutul agronomic din Cluj, a subliniat că trebuie să fie traduse grabnic în viață acele prevederi care se referă la perfecționarea profesională a membrilor corpului didactic, căci numai printr-o aprofundată pregătire științifică și ideologică, printr-o intensă situare în actualitatea științifică și culturală, în viața socială și politică a țării, printr-o permanentă muncă științifică și de cercetare personală, un dascăl poate fi apt pentru a servi ca mentor și ca exemplu discipolilor săi.Exprimînd adînca recunoștință a slujitorilor școlii pentru grija permanentă pe care partidul și statul nostru o acordă îmbunătățirii continue a situației sociale și profesionale a cadrelor didactice, ridicării nivelului lor de trai, participants la dezbateri, între care învățătorul BO- 
JINCO POPOVICI, de la Școala generală din comuna Socol. județul Caraș-Severin — s-au oprit pe larg la principiile diferențiate, deosebit de stimulative, de echitate profesională, care stau la baza noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în toate unitățile de învățămînt, pus în aplicare de la 1 ianuarie 1969, pe baza Hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967.Participanții la dezbaterile conferinței au exprimat în cuvinte deosebit de calde, de emoționante, hotărîrea cadrelor didactice, angajamentul lor de a răspunde a- cestor dovezi de grijă, de prețuire, de încredere ale partidului, statului și poporului nostru față de școală și slujitorii ei, printr-o și mai susținută activitate — la catedră, în școală și în viața socială a țării — prin îndeplinirea exemplară, cu devotament și dăruire de sine, a înaltei misiuni ce le-a fost conferită de partid și stat în societatea noastră socialistă. (Agerpresj

cinema
® Rlo 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 ; 16,16 ;
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 aproapo perfect : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ț
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 i 14,45 ;
17.15 ; 19,45, MODERN — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FLA
MURA — » ; 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 ÎNTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
• Planeta maimuțelor :
— 15,30 ; 18.
• Răpirea fecioarelor :
— 20,30.
• Aventurllo Iul Tom
Moartea Iul Joe Indianul . _ _
TROCENI — 15,30 ; 19. DACIA — 
8,30—19,45 in continuare.
® Profesioniștii : BUCEGI —; 
12; 15,30; 18; 20,30, ARTA/— 9—
15.45 în continuare ; 18,15 ; “ "
• Hombre : UNIREA — 15,30 ;
« Valurile Dunării t UNIREA
20.30.
0 Inimă nebună, nebună de 
gat : LIRA — 15,30 ; 18.
• Acuzatul : LIRA— 20,30.
O Tarzan, omul-maimuță ; Fiul 
Tarzan : DRUMUL SĂRII —
19.

BUZEȘTI

BUZEȘTI

Sawyer ; 
' CO-

20,45.
18.

le-

Iul

© 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 ;
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 și eu numai o femeie : 
VOLGA — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20.30.
© Lustragiul ; VIITORI? . 15,30 ;
18. •’ X■
• Mica romanță de vară : VIITO
RUL —20,30.
O Made in Italy : POPULAR —
15.30 ; 20,30.
® Telegrame : POPULAR — 18.
• Veșnicul întîrzlat: MUNCA — 
ÎS ; 18.
• Duminică la ora 8 : MUNCA — 
20.

tr-

' • Oscar : FLACĂRA — 15,30 ; 18.
> • Nikolai Bauman : FLACĂRA —
> 20,30.
> ® Șapte oameni do aur : VITAN
> — 15,30 ; 18.
> ® In orașul „S" : VITAN — 20,30. 
J e Judoka, agent secret : RAHO- 
' VA — 15,30 ; 18.
> ® Răzbunarea haiducilor : RAHO-
> VA — 20,30.
> 0 Prințesa : PROGRESUL — 15,30 ;
> 20.30.
> « Tunelul : PROGRESUL — 18.
; • Ultimul voievod : CRÎNGAȘI— 
' 15,30 ; 18 ; 20,30.
> • Căderea imperiului roman : PA-
> CEA — 16 ; 19,30.
> 0 Ce noapte, băieți 1 : COSMOS 
k — 15,30 ; 18 ; 20,15.

t atr

din 
Iui 

str.
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h în timp in a rea alegerilor pentru

și consiliile populare

Marea Adunare Națională

AGENDA ELECTORALA

seri de

• La căminele culturale din comunele Moldoveni, Bălușești, Valea Ursului. Bozieni, Bălțătești, Oniceni și Dragomirești, din județul Neamț, un mare număr de țărani au participat la simpozioane, în cadrul cărora s-au discutat aspectele semnificative din agricultura tării relevate de „Manifestul Frontului Unității Socialiste". Vorbitorii au subliniat faptul că pe ogoarele județului Neamț lucrează 1 220 tractoare. 490 combine. 960 semănători și alte mașini moderne. Creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor agricole a determinat mărirea producției. Satele au înflorit o dată cu o- goarele. Numai în ultimii 3 ani, de pildă, peste 5 000 de familii din mediul rural s-au mutat în case noi.

Salariații întreprinderilor de construcții-montaj nr. 1, 3 și 4, precum și ai altor întreprinderi din Capitală au participat la Interesante expuneri privind realizările obținute de țara noastră în diverse domenii de activitate, profundul democratism al orînduirii noastre de stat, principiile politicii interne și externe a partidului și statului nostru. în numeroase întreprinderi și instituții au avut loc în- tîlniri ale tinerilor care votează pentru prima dată cu activiști de partid șl de stat.

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.RTovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., a primit joi, 6 februarie, delegația de activiști condusă de tovarășa Vera Naceva, membru al C.C., adjunct de secție la C.C, al P.C. care, la invitația C.C. al face o vizită de prietenie noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat tovarășul

de șef Bulgar, 
P.C.R., 

în tara

Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria Ia București.
★în cursul vizitei în România, delegația a avut convorbiri la Secția relațiilor externe a C.C. al P.C.R., a vizitat obiective economice și social-culturale din municipiile București și Brașov.

Activitate susținută
pe plan edilitar

Petre DĂNICÂ
prim-secretar al Comitetului jude|ean Vîlcea al P.C.R.

• în cadrul manifestărilor prilejuite de alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și consiliile populare, joi în numeroase întreprinderi și instituții din Capitală au continuat să aibă loc activități cultural-artistice și politice închinate acestui eveniment. „Alegerile din trecut satirizate în opera scriitorilor vremii" au constituit tema unei seri literare organizată la Clubul/Uzinelor „Republica".

• La căminele culturale si școlile din comunele județului Mehedinți au fost expuse conferințe, s-au desfășurat mese rotunde și seri de întrebări și răspunsuri. ____ __proiecții avînd ca temă „Mehedinții în economia României". Economiști, profesori, activiști de partid au prezentat, cu acest prilej, realizările de pînă acum și coordonatele dezvoltării industriale a județului în viitorii ani. Ei au subliniat că. din 1950, producția industrială a Mehedinților a crescut de peste 10 ori. în pas cu marile prefaceri prin care a trecut țara, acest județ a cunoscut în anii construcției socialiste ritmurile impetuoase ale

unei dezvoltări multilaterale armonioase, pre- zentînd acum tabloul unor vaste și impresionante înnoiri, în ritmul unei industrializări intense. în contextul economiei naționale, județul este prezent cu nave maritime și fluviale, vagoane de marfă pentru linii magistrale, mobilă, cherestea, plăci fibrolemnoa- se, furnire estetice și radiante, țesături din bumbac. produse ale industriei alimentare și altele. din care unele sînt destinate exportului. în intervalul amintit, producția pe cap de locuitor a crescut de 11,8 ori, acest nivel urmînd să sporească pînă la finele anului. Datorită faptului că întreprinderile înregistrează un înalt grad de eficientă, producția globală va fi în 1969 cu aproape 19 la sută mai mare decît cea a anului trecut.• în cadrul campanie! electorale. Consiliul județean Hunedoara al Frontului Unității Socialiste a editat șl difuzat într-un tiraj de masă micromonografia centrelor miniere din bazinul carbonifer al Văii Jiului. în broșură se arată, printre altele, că în acest bazin au fost construite mine (Agerpres)

noi la Uricani, Dîlja șl Paroșeni și urmează a mai fi deschise alte două exploatări miniere la Li- vezeni și Bărbăteni. Au fost extinse, modernizate și dotate cu mașini și instalații de mare productivitate exploatările miniere vechi de la Aninoa- sa, Lonea, Lupeni, Vulcan și Petrila. Acum, transportul de cărbune în abatajele minelor din Valea Jiului se efectuează mecanizat în proporție de peste 97 la sută. Totodată, a fost dată în funcțiune la Coroești o uzină de mare capacitate pentru spălatul și prepararea cărbunelui. Tot aici se află în construcție o fabrică de brichetat cărbune. Statul a acordat o atenție deosebită creșterii gradului de securitate a muncii minerilor. Numai în ultimii 5 ani s-au cheltuit aici, în acest scop, peste 125 000 000 lei. Alături de industria extractivă, în Valea Jiului s-a dezvoltat economia forestieră, a crescut producția de fire de mătase artificială. în cei 4 ani care au trecut de la ultimele alegeri s-au construit aproape 6 000 de apartamente, 5 cămine pentru nefami- liști, 7 școli cu 107 săli de clasă, complexe și spații comerciale.

Cronica zilei
La invitația adjunctului ministrului afacerilor externe, Vasile Gliga, atașați! culturali ai misiunilor diplomatice străine din București au vizionat, în ziua de 6 februarie a.c., la Teatrul Giulești, spectacolul cu piesa „Meșterul Manole" de Lucian Blaga. După spectacol, diplomații străini s-au întreținut cu artiștii.

★Secretara Federației Internaționale a cinecluburilor, Pauline Despois, a sosit în Capitală. în vederea unui schimb de experiență cu Comisia de cinecluburi din cineaștilor vizitei în francez va studiourile Sahia".
cadrul Asociației din România. în timpul țara noastră, oaspetele avea prilejul să cunoască Buftea «I „Alexandru

★deschis înJoi s-aPalatului o expoziție artistice, organizată deSînt expuse 180 de fotografii executate de cooperatori din 32 de orașe ale țării, selecționate din cele peste 1 000 prezentate la cel de-al 3-lea concurs pe țară, încheiat recent. Fotografiile înfățișează peisaje industriale, cartiere de locuințe, vederi din port; peisaje înfățișînd frumusețile tării, monumente istorice, portrete, aspecte din viața nouă a copiilor. Aproape o treime din numărul exponatelor aparțin cooperatorilor fotografi premiați în ca-

sala mică a de fotografii UCECOM.

Inestimabilul dialog
(Urmare din pag. I)Omul zilelor noastre, stăpîn ca niciodată pe aceste meleaguri, conștient de rolul și răspunderile sale, de perspectivele pe care i le deschide edificarea socialismului, procesul de adîncire și perfecționare a democrației socialiste, se realizează ca adevărat făuritor al istoriei. Descătușarea și sporirea celor mai prețioase valori de care dispune societatea noastră — inteligența și conștiința umană — constituie acea energie plurivalentă care asigură progresul, vertiginos al societății noastre. A-• ceastă realizare a personalității umane este, după mine, una dintre împlinirile cele mai remarcabile ale zilelor noastre' este forța care vitali- zează între? t noastră ființă, totul din jurul nostru și care ne va ajuta să învingem orice obstacol ne-ar sta în cale.

...Un salt în timp. Zilele acestea 
am avut prilejul să fiu de față la unele din manifestările actualei campanii de alegeri. Am rămas impresionat de competenta și răspunderea politică cu care mii de cetățeni simpli au dezbătut — pe lîngă problemele locale — probleme vitale ale perfecționării societății noastre socialiste. Aceste întruniri s-au transformat în manifestări entuziaste ale atașamentului celor prezenți față de politica științific-fundamentată a partidului, față de programul înălțător cu care se prezintă Frontul U- nității Socialiste în alegeri. Dar mai aveau și o altă notă caracteristică : sentimentul tonic al oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, că participă la una dintre cele mai puternice afirmări a drepturilor lor fundamentale garantate prin Consti-

tuțle. drept ce reprezintă o strălucită întruchipare a conceptului de putere a poporului, de democrație reală și profundă. Dacă vrem să găsim pentru toate acestea un numitor comun trebuie să spunem că întrunirile au fost și sînt o expresie grăitoare a afirmării libere a spiritului de inițiativă al fiecărui cetățean. Se poate vorbi, după mine, despre marele dialog dintre popor șl exponenții voinței sale, dialog care capătă o amploare încă necunoscută în istoria acestei țări.Mi s-a părut profund semnificativă temeinicia confruntării continue a planurilor cu posibilitățile, caracterul realist și critic al dezbaterilor, efortul comun de a căuta soluții optime în rezolvarea unor probleme de interes obștesc. Și mi-am dat seama că există azi. mai mult ca oricînd, un consens general, o nesfîrșită încredere în destinele socialiste ale țării, încrederea care întruchipează recunoașterea deplină a înțelepciunii Partidului Comunist Român, călăuza tuturor eforturilor creatoare ale poporului României socialiste. Fiind chemați să-și dea părerea despre problemele mici și mari, văzînd că părerea lor este luată în seamă, că munca și aportul lor sînt prețuite, oamenii au prins încredere în ei înșiși, în viața noastră. în viitorul strălucit al patriei, în cei care i-au făcut să înțeleagă însemnătatea inițiativei lor creatoare pentru destinele și perspectivele țării.Care epocă din istoria României a oferit omului muncii — fără nici o deosebire de naționalitate — atîtea prilejuri de a se afirma plenar, de a face din inițiativa sa o cărămidă hotărîtoare la temelia unor opere durabile și mărețe, ce vor dăinui peste generații ?
(Urmare din pag. I)cinematografie șl cu profesorii și studenții secțiilor de specialitate ale Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București și cu cinefilii din toată tara. Primele roade ale acestei întîlniri profesionale și colegiale constituie sumarul unei lucrări colective ce va apărea, anul acesta, la Editura Academiei.Ne aflăm în fața unui document colectiv care însumează mărturii și răspunsuri la necesitatea unei Is
torii a cinematografiei românești.însemnătatea gestului științific acoperă două ample direcții ale cercetării noastre. Prima, vințele, este aceea a unui depozit inedit noastre culturale și prin el, a materialului lenit integral, al unei istorii a culturii și civilizației românești. Criteriul de selecție și ordonare a acestui capitol special va fi determinant pentru orientarea ulterioară a unei zone mai extinse de preocupări cinematografice, nu numai în critica, dar și în producția de film. E vorba, prin urmare, de încadrarea acestei activități în suma principiilor ideologice și estetice la care am convenit în legătură cu problema generală a revalorificării trecutului cultural al națiunii noastre socialiste, în lumina viitorului ei.Cealaltă direcție presupune o serie de considerente globale, legate de istoria culturii moderne, europene și mondiale.în ultimele două decenii, știința 
filmologie! și-a creat o vastă arie proprie de cercetări și de aplicații care, depășind sfera istoriei și teoriei spectacolului, pătrunde, cu tot mai multe argumente de fond. în raza de acțiune a culturii generale și a informației culturale internaționale.Ca artă de sinteză, arta filmului este condiționată de cultură și de industrie într-o măsură mai mare decît celelalte, iar prin caracterul ei de popularitate, de asemenea superior celorlalte arte, ea deține o putere de influențare considerabilă. Dacă ținem seama și de faptul că cinematografia se prezintă ca o formă a culturii cu un pronunțat caracter tehnico-științific și economic internațional, remarcăm însemnăta
tea el fără pereche în promovarea

în toate pri- redescoperirii al moștenirii completarea, încă nedesțe-

civillzației umanismului ran din fiecare tară si țările.Arta mondială a filmului a crescut din asimilarea rapidă a mai multor elemente preluate din toate artele și științele, din „umanitățile" secolului în care trăim. Este poate de aceea foarte greu să-i scriem istoria multidimensională, fără a evoca celelalte aspecte ale civilizației noastre. Dar această istorie separată era necesar să fie scrisă și există de pe acum o enormă cantitate de muncă depusă de filmologi pe acest tărîm. cu multe și mari succese.Inventarierea este un prim pas, care se cere continuat cu cercetarea științifică a acestui material, în

contempo- din toate

drul concursului. Expoziția ilustrează talentul, măiestria și mai ales strădaniile cooperatorilor din acest sector de a reda cît mai expresiv aspecte din viața nouă a patriei și a poporului nostru.
★sindicatelor din în- București s-a deschis grafică a profesoareiLa clubul vățămînt din expoziția de Mia Steurer-Moțatu. Cunoscută publicului bucureștean prin expozițiile deschise în anii 1963 și 1966, artista expune de astă dată 44 de lucrări de grafică, desen poziția rămîne 1 martie 1969. și acuarelă. Ex- deschisă pînă la(Agerpres)

PLANETARIU 
LA CONSTANȚA

La Constanța, pe malul lacului Tă- 
băcărie s-a terminat construcția unui 
planetariu. Aceasta face parte din 
Complexul astronomic popular, care 
mai cuprinde un observator, stație de 
observații solare ți terasă pentru ob
servații nocturne asupra corpurilor ce
rești. Planetariul are 80 de locuri ți 
va constitui un nou punct de atracție 
pentru vizitatorii litoralului.

(Agerpres)

SPORT
CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE PATINAJ ARTISTICîn tinaj puse află 
552,0 puncte. Elena Moiș (România) ocupă locul 23 cu 371,3 puncte. Astăzi au loc ultimele 3 figuri impuse.

campionatul european de pa- artistic, după la feminin pe Beatrix Schuba trei probe im- primul loc se (Austria) cu
TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE TENIS

La Philadelphia a început un 
mare turneu internațional „Open" de tenis, la care participă o serie de jucători de valoare, printre care și românul Ilie Năstase. în prima zi a competiției a fost înregistrată o mare surpriză: portoricanul Charles Pa- sarell l-a învins cu 6—4, 6—2 pe cunoscutul jucător profesionist australian Roy Emerson. într-o altă partidă, Tony Roche (Australia) a dispus cu 6—4, 6—2 de Pancho(Ecuador).Ieri, la Philadelphia, Ken wall (Australia) a dispus cude 6—1. 6—3 de Ilie Năstase (România). Gonzales (S.U.A.) l-a învins cu 6—3. 3—6. 6—2 pe (Danemarca).

SeguraRose- scorul
Torben Ulrich

mele lui Lumifere, a bil și primele pelicule românești: Inundațiile de la Galați, Bîlciul Moșilor, Terasa cafenelei „Capșa", Defilarea și altele.De la apariția filmului documentar și artistic și pînă la progresele uimitoare dobîndite acum de arta și tehnica cinematografică, au fost parcurse etape entuziaste, prin eforturile și talentul unui mare număr de înaintași ai noștri, maeștri anonimi sau celebri. Astăzi există o industrie mondială cinematografică fabuloasă, pe temeliile căreia televiziunea își extinde antenele în fiecare casă. Și avem, incontestabil, o artă și o tehnică a filmului românesc.Totuși, scria regretatul istoriograf

realizat proba-

Hî

scopul definirii critice a diferitelor etape și momente ale istoriei filmului românesc, în spiritul ideologiei noastre. Teritoriul supus studiului este extrem de vast, întinzîndu-se de la primele încercări ale înaintașilor pînă la creația cinematografică de azi, care merită să facă obiectul unui studiu deosebit și detaliat, du- cînd la concluzii cu caracter de generalizare teoretică. Se vor putea evidenția, astfel, continuitatea unor preocupări, anumite orientări sau particularități a căror dezvoltare ar putea contura trăsăturile de școală națională ale filmului românesc, răs- punzînd în acest fel și unor preocupări actuale ale creației.în tara noastră primul spectacol cinematografic a avut loc la 27 mai 1896, în saloanele ziarului L’Inde- pendance Roumaine, prezentîndu-se același program ca la spectacolul parizian care marcase începuturile cinematografului, cu numai șase luni în urmă. în anul viitor, operatorul francez Menu, care prezentase fil-

asal filmului Georges Sadoul : „într-o 
vreme în care oamenii conservă cele 
mai mici mărturii ale actelor lor 
cele mai neînsemnate, arhivele aces
tei arte abia născute aproape că s-au 
volatilizat mai înainte de a fi înce
put să înțelegem că cinematograful 
elaborase un limbaj nou“. Un limbaj nou al culturiiO contribuție indubitabilă la prezenta și progresul cinematografiei în lume au adus-o, încă dinainte de primul război mondial, producătorii și regizorii, operatorii, inginerii și scriitorii români.Multi dintre pionierii filmului și ai criticii române de film trăiesc încă. Există documente de peliculă și texte revelatoare, se fac descoperiri noi. deosebit de importante, totuși acest „voiaj la surse" este foarte anevoios, studiul începuturilor întîmpină dificultăți. Reconstituim încă din piese separate materia fragilă a unor ipoteze pe care cercetările viitoare sînt destinate să le adeverească ori să le infirme. încercăm, din perspectiva

în cîteva rînduri
• în meci retur pentru „Cupa cu

pelor" la baschet (masculin), aseară la Neapole s-au întîlnit echipele Fides Partenope (Italia) și Steaua București. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 92—65.(48—25). cali- ficîndu-se pentru turul, următor.
• La Leipzig a început un turneu 

internațional feminin de handbal, la care participă și echipa Universitatea Timișoara. In prima zi a competiției, handbalistele românce au învins cu scorul de 12—8 (6—5) formația S. C. Empor Rostock (R. D. Germană). Alte rezultate: A.Z.S. Wroclaw — S. C. Leipzig 19—18 (6—10) ; Ferencvaros Budapesta — W.I.F. Sofia 10—8 (7—3).
• Primul joo 

Oransoda Cantu contind pentru
ale „Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin, a revenit italienilor cu scorul de 69—60. Cel mai eficace jucător al echipei învingătoare a fost Recalcan, care a marcat 31 de puncte.

• La Barcelona, returul meciului
F. C. Barcelona — Lyn Oslo, din sferturile de finală ale „Cupei Cupelor" la fotbal, s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 2—2 (0—1). înprimul joc, victoria revenise spanio-

Iilor cu scorul de 3—2, astfel că ei au obținut calificarea pentru semifinalele competiției.
• Sîmbătă și duminică în Capitală se vor desfășura următoarele meciuri din campionatul masculin de baschet : sîmbătă (Sala Dinămo), cu începere de la ora 17 : I.C.H.F. Bucu

rești — Farul Constanța ; I.E.F.S. 
București — Dinamo București ; duminică 9 februarie, (sala Floreasca) la ora 17 : Steaua București — Poli
tehnica București.

dintre formațiile și Spartak Brno, 
sferturile de finală

• Sezonul atletic de sală a fost inaugurat la Moscova cu un concurs al asociației sportive studențești Burevestnik. Dintre rezultate se remarcă următoarele : 50 m gardurifemei — Galina Zarubina 7”2/10 ; 
50 m plat bărbați — Evgheni Bur
mistrov 5”6/10 (cea mai bună perfor
manță europeană a anului) ; triplu salt : Nikolai Dudkin 15,88 m.• Disputat Pe velodromul acope
rit din Anvers, ,în prezența a 12 000 de spectatori, Criteriul european de 
ciclism cu antrenament mecanic a revenit olandezului Peter Post, care a acoperit în 60 de minute 61,375 km. Pe locul doi, la numai... 5 centimetri, s-a clasat belgianul Theo Ver- schueren.

esteticii marxist-leniniste. să documentăm istoria acestui limbaj nou pe care cultura românească și l-a creat în timpuri vitrege spre a exprima porțiuni ale unor etape prin care ea astăzi se universalizează într-un climat infinit mai propice.Istoria cinematografiei naționale nu mai este doar un act științific necesar, ci o misiune de onoare.Avîntul istoriografiei românești se manifestă fructuos în cîteva sectoare cruciale ale culturii. Au fost realizate bune investigații în istoria gîn- dirii sociale și filozofice din țara noastră, în istoria artelor și a presei, a teoriei și criticii literare, în o serie de ramuri de bază ale dezvoltării ideologiei românești, în științele exacte și în istoria propriu-zisă, cu rezultatele de care avem dreptul să ne mîndrim, mai ales acum.Necesitatea unei istorii a cinematografiei românești se impune de la sine, în acest avînt unanim, menit să caracterizeze prezența culturii românești în lumea de azi. cînd cercetarea științifică și acțiunea culturală nu se mai pot separa de activitățile spiritului omenesc în toate domeniile creației artistice și ale răs- pîndirii ei în mase.Istoricii și criticii de film, cercetătorii secțiunii de filmologie ai Academiei, lucrătorii Arhivei Naționale de Filme, cadrele didactice și studenții Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, cineaști profesioniști și amatori se ocupă astăzi cu pasiune de această operă de revalorificare a unui tezaur cultural pe nedrept neglijat pînă acum. După cîteva modeste dar inimoase întîl- niri și confruntări, s-au dat la iveală contribuții nespus de interesante, care au stîrnit și întreținut această pasiune, în toate privințele, nobilă și patriotică, pe care ne-am bizuit din primul moment atunci cînd forurile de justă competență au luat inițiativa de a organiza cercetările viitoare pe baze științifice cu un plan serios de lucru pe termen lung.Credem a ști de asemenea că Asociația Cineaștilor din România, ca uniune de creație și profesională, are să-și poată asuma, la rîndul ei, printre sarcinile și măsurile pe care le propune în vederea revitalizării sale, după adunarea ei generală din primăvară, înscrierea în această activitate științifică, cu noi resurse intelectuale și morale și cu elanuri proaspete.

VACANTA 
STUDENȚEASCĂ

Aproape 600 de studenți din centrul 
universitar Iași își petrec cea mai 
mare parte din vacanța de iarnă în 
taberele de odihnă de la Sinaia, Buș
teni, Predeal, Tușnad și Pirîul Rece. 
Altor S00 de studenți din același cen
tru universitar — iubitori ai sporturilor 
de iarnă — li s-au rezervat locuri în 
taberele alpine. Tot pentru studenți, 
în timpul vacanței, se vor organiza la 
Iași o serie de diverse manifestări. La 
Clubul artelor de la Casa de cultură 
a tineretului și studenților vor avea loc 
întîlniri cu poeții ieșeni, precum și ex
puneri și dezbateri pe temele : „Stiluri 
în pictura contemporană", „Despre 
teatru și repertoriul stagiunii", „Filmul 
românesc în actualitate" etc. Sînt, de 
asemenea, prevăzute conferințe și jur
nale vorbite pe teme de politică inter
națională, sau subiecte legate de ale
gerile de la 2 martie din țara noastră. 
Cluburile studențești de pe lîngă insti
tutele de învățămînt superior mai au 
în program competiții de șah și tenis 
de masă. (Agerpres)

în timpul vizitei făcute în R.D. Germană, la invitația C.C. al P.S.U.G., delegația de activiști ai P.C.R., pe care am condus-o, a avut posibilitatea să cunoască aspecte variate ale activității sociale din țara gazdă, ale preocupărilor partidului și statului în diferite sectoare ale construcției socialiste. întîlnirile noastre cu activiști de partid și de stat, cu oameni ai muncii, ca și vizitarea unor importante obiective industriale și social-culturale din R. D. Germană, ne-au permis să cunoaștem realizările dobîndite în acțiunea de modernizare a industriei, de sporire a eficienței și productivității muncii în diferite ramuri ale economiei naționale. De asemenea, se depun eforturi susținute pentru întărirea răspunderii fiecărei întreprinderi în domeniile cercetării, producției și desfacerii produselor, paralel' cu preocuparea pentru modernizarea metodelor de conducere în organizațiile economice și de stat.Scopul principal al vizitei noastre a fost însă efectuarea unui schimb de experiență în ce privește construcțiile de locuințe, domeniu în care atenția noastră a stăruit cu deosebire. Redepănînd filmul călătoriei, ne amintim îndeosebi de primul nostru contact cu centrul capitalei țării prietene — o zonă efervescentă, de muncă intensă, în care talentul și destoinicia constructorilor găsesc, în aceste zile, un cîmp larg de desfășurare.Vechiul Alexanderplatz, așa cum l-au cunoscut odinioară berlinezii sau Vizitatorii străini, își schimbă înfățișarea pas cu pas. Miile de muncitori și ingineri care lucrează aici dau viață planului de reconstruire a centrului Berlinului, dominat astăzi de impunătoarea construcție a turnului de televiziune, care are o înălțime de 365 metri. Nu departe de acesta, de cealaltă parte a pieței, a fost înălțat un hotel cu 39 de etaje, Ia care se lucrau, în timpul vizitei noastre, fațadele exterioare. Acest edificiu înalt de 123 de metri, la care s-a folosit sistemul de construcție glisant, a fost ridicat în numai 8 luni. Pe altă latură a pieței se construiește „Casa industriei electrotehnice", iar în partea opusă acesteia, „Casa Administrației centrale de stat pentru statistică", clădiri de mari proporții.în imediata apropiere a pieței se vor înălța noi complexe de locuințe de cîte 9, 17 și 25 de etaje. în cadrul acestui ansamblu n-au fost neglijate marile magazine. Tot în Alexanderplatz am văzut lucrările la noile căi de . acces subterane ; pe lîngă tunelurile metroului se amenajează pasajele subterane pentru pietoni și autovehicule.Proiectul de sistematizare a centrului capitalei R. D. Germane face parte dintr-un plan de perspectivă pe anii 1967—1970, adoptat de către Consiliul municipal al - lui. Planul prevede la 7 octombrie 1969 din centrul orașului să fie terminate, iar cele de reconstrucție a Alexanderplatz-ului în ansamblu să fie încheiate pînă la sfîrșitul 1970. La întocmirea planului au laborat specialiști din cele mai verse domenii. De asemenea, în drul a numeroase întruniri publice, berlinezii au făcut propuneri și sugestii de care s-a ținut seama la elaborarea definitivă a planului de perspectivă, acesta devenind rodul unei munci colective.Aceeași imagine constructivă aveam s-o întîlnim în toate orașele prin care am trecut, în toriei noastre.La Berlin, ca și la hitecții-șefi, inginerii ne-au prezentat schitele tizare a orașelor respective. Din discuții, cu ajutorul machetelor și al celor văzute la fața locului, am deslușit conturul acestor orașe în viitor, rămînînd plăcut impresionați de fantezia arhitecților și a construc

Însemnări

torilor, cît și de ritmul în care urmează să se construiască noile ansambluri de locuințe. Spre a ne edifica a- supra procedeelor de construcții, am vizitat Combinatul de construcții- montaje de locuințe și întreprinderea de prefabricate Griinau din Berlin, Combinatul de construcții industriale din Erfurt, precum și șantiere ale' acestor întreprinderi. La Berlin și Erfurt ne-am întreținut pe îndelete cu secretarii organizațiilor de, partid, cu directorii și ,alți .specialiști de la aceste combinate, cu șefi de șantiere, muncitori și ne-am împărtășit reciproc din experiența în domeniul construcțiilor. O discuție fructuoasă am avut și la Comitetul regional de partid Erfurt cu secretarul cu probleme economice și alți activiști.Pretutindeni unde am avut convorbiri, interlocutorii noștri au relevat preocuparea largă ce există în R.D.G. pentru dezvoltarea construcțiilor de locuințe. La rîndul lor, gazdele au vădit interes față de realizările României în același domeniu, de modul organizării muncii și metodele folosite pe acest plan, exprimîndu-și a- precierea față de ritmul și volumul construcțiilor de

din R. D. Germană

Berlinu- ca pînă lucrările
lui co- di- ca-

cursul călă-Erfurt, ar- constructorl de sistema-

la noi.Interlocutorii noștri ne-au relatat că activitatea de construcții din R. D. G. în toate domeniile este coordonată de către Ministerul Construcțiilor. Organizațiile de stat din construcții au denumirea de combinate și sînt concepute ca unități complexe, cu întreprinderi de construcții-montaj specializate pentru diferite categorii da lucrări, cu întreprinderi de cercetare și proiectare, școli de calificară proprii. Aceste unități funcționează pe principiul gestiunii proprii.Ca urmare a preocupării continua pentru creșterea volumului de investiții, efortul principal este îndreptat în R.D.G. în direcția industrializării lucrărilor, prin prefabricarea elementelor de construcții în unități industriale, mecanizarea lucrărilor cu volum mare de manoperă, găsirea și aplicarea unor tehnologii care să determine mărirea productivității și reducerea duratei de execuție. în orașele pe care le-am vizitat — Berlin, Erfurt, Weimar, Dresda — construcțiile de locuințe se execută fie din panouri mari, fie pe schelete de rezistentă (cadre), din elemente prefabricate.Aceeași tehnologie de lucru am în- tîlnit-o și la construcțiile industriale ce se realizează din elemente prefabricate din beton armat. (Specialiștii germani au țiițut să adauge că, în prezent sînt preocupați ca în viitor aceste construcții să fie executate din elemente ușoare de 'metal).Noile tehnologii aplicate în construcția de locuințe constau în eliminarea, în cea mai mare parte, a tencuielilor exterioare și interioare, prin folosirea betoanelor aparente, placate sau mozaicate la exterior, cît și a tapetelor de hîrtie și a produselor din P.C.V. la interior. Chiar și în construcțiile social-culturale — școli, grădinițe, magazine — sînt folosite elemente prefabricate tipizate. Gazdele ne-au explicat că prin aceste mijloace se preconizează depășirea substanțială a sarcinii planificate de sporire a volumului de construcții pentru perioada viitoare pînă în 1975. Se prevede ca 80 la sută din acest spor să fie realizat prin ridicarea productivității muncii și numai 20 la sută să se realizeze prin mărirea numărului de muncitori.Pretutindeni pe unde ne-am oprit în decursul vizitei în R. D. Germană, oamenii muncii ne-au întîm- pinat cu însuflețire și căldură, fapt în care am văzut o expresie a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre țările și popoarele noastre. Am încheiat această vizită cu convingerea că ea a prilejuit un nou contact viu și un schimb util de experiență într-un domeniu important al edificării dicării nivelului în țările noastre. socialismului și ride trai al maselor
cunoașterll

11,00 — Consultații la matematică 
(clasa a VHI-a). Tema : 
Probleme rezolvate prin 
algebră și prin aritmetică 
(reluare).

11,30 — Limba rusă. Lecția 40 (re
luare).

— Limba spaniolă. Lecția 44. 
— închiderea emisiunii de 

dimineață.
— Telex TV.
— Actualitatea în agricultură. 
— Actualitatea în industrie. 

In direct : Este prezentată 
Fabrica de articole de sti
clărie București.

18.03 — Limba spaniolă. Lecția 44 
(reluare).

12,00
12,30

17,30
17,35
17,50

ts,30 — La porțile
emisiune pentru tineret > 
„De la coacervat la... Homo 
Sapiens". Participă : Acad. 
Mlltlade Flllpescu, prof, 
univ. Nicolae Bodnarluc șl 
dr. docent Victoria Raica. 

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Țara se pregătește de ale

geri — Știri și reportaje 
din campania electorală.

19,45 — Muzică populară româ
nească. Cîntă o formație 
condusă de Tudor Pană. 
Soliști : Ana Piuaru, Con
stantin Cocrlș, Marla Bu- 
taciu-Dragu.

20,00 — Varietăți pe peliculă.
20,15 — Teleglob — emlsiuno de 

călătorii geografice : Nepal
20.30 — Contrapunct — emisiune

muzicală.
21,00 — Campionatul european de 

patinaj artistic : Proba de 
dans.

23,00 — Telejurnalul de noapte. 
23,10 — închiderea emisiunii.

CAPRICIILE VREMIIîn cursul nopții de 5—6 februarie, în Cîmpia Dunării a început să viscolească puternic. Potrivit datelor Institutului meteorologic, la Caracal, Craiova. Roșiori de Vede, Videle, Turnu Măgurele și Giurgiu, viteza maximă a atins joi peste 120 km/oră. iar la București aproape 100 km. Vîntul a suflat, de asemenea, tare în Dobrogea si sud-estul Transilvaniei. A nins în cea mai mare parte a tării, dar grosimea stratului de zăpadă a rămas în general mică, datorită temperaturilor aerului de 1—3 grade înregistrate în cursul dimineții în Oltenia. Muntenia, Banat, Dobrogea și Maramureș. Temperaturi mai scăzute (—2 grade) au fost în nordul Moldovei, Tîrgu Secuiesc și București. în Dobrogea a plouat.

Aceste intensificări de vînt, cît și precipitațiile abundente au naștere în sud-estul Europei, urma deplasării anticiclonului Europa Centrală spre est. și a presiunii din bazinul central al rii Mediterane spre Peninsula cariică și Marea Neagră. Aceste două centre atmosferice deplasîn- du-se în aceeași direcție au determinat la linia lor de contact o diferență mare, atît de presiune atmosferică, cît și de temperatură. Zonele din jumătatea de sud a tării noastre au fost afectate tocmai această situație atmosferică.Potrivit previziunilor făcute meteorologul Elena Milea., șef sector la Institutul meteorologic, viscolul va scădea treptat în intensitate în zilele următoare. Va

luat în din de-

dede de

va

at- fe-
continua să ningă, iar zăpada fi spulberată.

♦Datorită înrăutățirii situației mosferice, la sfîrșitul zilei de 6bruarie, circulația a fost întreruptă pe unele sectoare ale drumurilor naționale. Traficul feroviar de persoane și marfă a fost îngreunat, mai ales în sudul tării. înregistrîn- du-se întîrzieri la plecarea sau sosirea trenurilor. Unitățile de resort ale Ministerului Căilor Ferate, Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene și organele locale au luat măsuri pentru redeschiderea drumurilor și asigurarea circulației. I.a Constanta se consemnează continuarea activității portuare. Trecerile cu bacurile pentru autovehicule peste Dunăre sînt în continuare sistate.
(Agerpres)



CORESPONDENȚĂ DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

/« conferința în problema

n preajma 
cvadripartite 
asupra situației 
din Orientul

Cea de-a treia ședință 
a conferinței pentru 
Vietnam s-a desfășurat 
joi la Paris, ca de obicei, 
în marele salon al Cen
trului de conferințe in
ternaționale din Avenue 
Kleber. Nici de data a- 
ceasta nu se poate spune 
că s-a ajuns în realitate 
la un dialog asupra fon
dului problemei vietna
meze. Intervențiile celor 
patru șefi de delegații au 
demonstrat că se conti
nuă confruntarea puncte
lor de vedere diametral 
opuse, fiind reafirmate 
pozițiile deja cunoscute.

Dezbaterile au relevat 
din nou că S.U.A. și ad
ministrația de la Saigon 
continuă să insiste ca 
reuniunea să se concen
treze doar asupra aspec
telor militare ale con
flictului din Vietnam. 
După cum se știe, S.U.A. 
au făcut în legătură cu 
aceasta unele propuneri 
în ședințele precedente 
pentru o asa-numită 
„dezangajare militară", 
propuneri care nu ating 
însă problema funda
mentală a conflictu
lui : încetarea agresiunii 
S.U.A.

Lucrările conferinței 
au fost deschise de Tran

Buu Kiem, șeful delega
ției F.N.E. din Vietna
mul de sud. El a res
pins propunerile S.U.A. 
cu privire la restabili
rea „zonei demilitari
zate", precum și pretin
sele acțiuni de „recipro
citate", întrucît o astfel 
de cerere, a spus el, ar 
însemna „a pune pe a- 
celași plan agresorul și 
victima agresiunii". Sub
liniind în continuare că 
Statele Unite au trimis 
în Vietnamul de sud 
600 000 de soldați, Tran 
Buu Kiem a arătat că 
„poporul vietnamez, care 
apără propriul său terito
riu, are datoria sacră și 
dreptul inalienabil de a 
se uni strîns în vederea 
luptei împotriva agreso
rului. Această datorie le
gitimă de apărare nu i-o 
poate interzice nimeni", 
în încheierea intervenției 
sale, Tran Buu Kiem s-a 
pronunțat din nou „pen
tru retragerea forțelor 
militare americane din 
Vietnamul de sud, pentru 
desființarea bazelor mi
litare americane, astfel 
încît populația sud-viet- 
nameză să-și reglemen
teze singură propria sa 
soartă, pe baza progra
mului politic al F.N.E.,

Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., l-a primit pe mi
nistrul de externe al R. S. Ceho
slovace, Jan Marko, aflat în vizită oficială în U.R.S.S. Au fost discutate probleme legate de dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborării multilaterale între U.R.S.S. și Cehoslovacia, anunță agenția TASS. Jan Marko a fost primit, de asemenea, de Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și a avut o convorbire cu ministrul de externe, Andrei Gromîko.

fără nici un amestec 
străin".

în continuare a luat 
cuvîntul Xuan Thuy, șe
ful delegației R. D. Viet
nam. El s-a pronunțat în 
favoarea reglementării 
problemei vietnameze 
atît pe plan politic cît 
și militar. „A separa a- 
ceste două chestiuni ar 
însemna să acceptăm 
manevrele S.U.A. de a 
perpetua războiul de a- 
gresiune, continuarea po
liticii neocolonialiste, di
vizarea Vietnamului, 
transformarea părții de 
sud a Vietnamului într-o 
bază militară americană, 
precum și încălcarea 
drepturilor naționale fun
damentale ale poporului 
vietnamez, drepturi re
cunoscute de Acordurile 
de la Geneva din 
1954". Xuan Thuy a 
arătat că „reprezentanții 
R. D. Vietnam și F.N.E. 
din Vietnamul de sud au 
poziții precise și propu
neri logice, rezonabile, 
la conferință. Numai 
luînd în considerare ca 
bază aceste propuneri, a 
spus Xuan Thuy, lucră
rile conferinței pot a- 
vansa spre o soluționare 
politică a problemei viet
nameze".

Cît privește pe șeful 
delegației S.U.A., Cabot 
Lodge, acesta a arătat că 
„fără un acord asupra 
problemelor militare va 
fi foarte dificil să se 
ajungă la o soluționare 
a problemelor politice in
terne în Vietnamul de 
sud".

Ultimul care a luat 
cuvîntul a fost reprezen
tantul administrației de 
la Saigon, Pham Dang 
Lam. Întreaga pledoarie 
a sa a fost axată pe sus
ținerea propunerilor fă
cute anterior de delega
ția S.U.A. Ca și la pre
cedentele ședințe, cuvîn- 
tarea sa a fost presărată 
din nou cu atacuri la 
adresa R. D. Vietnam și 
F.N.E.

Din declarațiile făcute 
de șefii celor patru de
legații la terminarea con
ferinței, care a durat 6 
ore și 20 de minute, re
iese că nici această șe
dință nu a adus în esență 
elemente noi. Următoa
rea ședință va avea loc 
joi, 13 februarie.

NEW YORK 6 (Agerpres). — Diplomat acreditați Ia O.N.U., citați de agenția Reuter, au anunțat că se așteaptă începerea în curînd a unor convorbiri bilaterale între reprezentanții la O.N.U. ai celor patru mari puteri, consacrate examinării situației din Orientul A- propiat. Aceste convorbiri vor constitui un preludiu Ia consultările pe scară mai largă între reprezentanții Angliei, Franței, S.U.A. și U.R.S.S., în baza propunerii guvernului francez, care vor începe, probabil, la sfîrșitul acestei luniAmbasadorul S.U.A. la O.N.U., Charles Yost, a avut miercuri o întrevedere cu ambasadorul Franței, Armand Berard, cu care a discutat probleme legate de proiectata conferință. Potrivit agenției U.P.I., se consideră că la convorbirile preliminare vor lua parte și reprezentanții la O.N.U. ai Israelului și țărilor arabe. Se crede că Gunnar Jarring, reprezentantul special al secretarului general O.N.U. în Orientul Apropiat, nu participa, dar el va fi consultat reprezentanții țărilor interesate.între timp, s-a anunțat că Gunnar Jarring a încheiat seria de convorbiri organizate la New York în problema Orientului Apropiat, în decurs de două săptămîni el s-a întreținut cu reprezentanții la

al va de

WASHINGTON 6 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Richard Nixon, a prezentat joi, în cursul unei conferințe de presă, poziția Statelor Unite în principalele probleme internaționale. El a anunțat cu această ocazie că începînd de la 23 februarie va e- fectua un turneu în Europa occidentală, vizitînd Bruxelles; Londra, Berlinul occidental, Bonnul, Roma și Parisul. Președintele va fi însoțit de secretarul de stat al S.U.A., William Rogers, și de principalul consilier prezidențial, Henri Kissinger. După cum a declarat R. Nixon, vizita sa va avea un caracter de lucru, atenția principală fiind consacrată relațiilor bilaterale, precum și problemelor referitoare la „viitorul Europei" occidentale. în legătură cu aceasta însă, el a reafirmat ca scop al politicii S.U.A. „întărirea revitalizareaN.A.T.O.".

O.N.U. ai celor patru mari puteri, precum și cu cei ai Israelului, R.A.U., Iordaniei și Libanului.
★(Agerpres). — Ministrul industriei și petrolului, a prezentat AdunăriiCAIRO 6 egiptean al Aziz Sidky. Naționale un raport asupra situației economice a tării. Lucrările de miercuri au fost precedate de o ședință a Adunării Naționale consacrată examinării politicii externe a R.A.U. în actuala conjunctură din Orientul Apropiat. Cu această ocazie, ministrul de externe, Mahmud Riad, a prezentat un raport. Forul legislativ al R.A.U.. se arată într-un document al Adunării Naționale. a aprobat declarația lui Mahmud Riad, care a subliniat că R.A.U. acceptă rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 numai pe baza retragerii trupelor isra- eliene de pe teritoriile arabe ocupate.
★PARIS 6 (Agerpres). — Comisia a- părării naționale și forțelor armate a Adunării Naționale Franceze a luat miercuri după-amiază în discuție problema embargoului impus livrărilor de armament către Israel.Comisia a respins cu 7 voturi pentru, 5 contra și 7 abțineri moțiunea care cerea ridicarea embargoului. O altă moțiune, prevăzînd extinderea embargoului aplicat Israelului si a- supra țărilor arabe, a fost, de asemenea. respinsă cu majoritate de voturi.

DESPRE

rnaționale

I

„Mareea neagră" care ame
nință coastele Californiei a 
atins marți seara plajele de 
la Santa Barbara. Petrolul 
care izvorăște de o săptă- 
mînă, într-o cantitate de 
aproximativ 100000 litri pe zi 
dintr-un puț submarin, aco
peră în prezent o suprafață de 
300 km pătrați în largul coas- 8 telor californiene.

Funeraliile președintelui 
Frontului de Eliberare din 
Mozambic, dr. Eduardo 
Mondlane, asasinat la 3 februarie, au avut loc joi în capitala Tanzaniei. Alături de familia defunctului, la funeralii au participat membri ai Comitetului Central al FRELIMO, Julius Nyerere, președintele Tanzaniei. Italia. Muncitori agricoli greviști au blocat calea ferată care unește Roma 

de Napoli

în legătură cu o eventuală întîl- nire cu conducătorii sovietici, președintele a arătat că, după părerea sa, o întîlnire la nivel înalt, bine pregătită, trebuie să aibă loc la un moment dat în viitor și că are intenția ca la întoarcerea din Europa să studieze această problemă.Referindu-se la convorbirile de pace de la Paris, președintele a arătat că împreună cu șeful delegației a- mericane de la Paris, Cabot Lodge, va examina „progresul realizat pînă în prezent", menționînd că S.U.A. sînt interesate în separarea aspectelor politice de cele militare. Deși a afirmat că „reîntoarcerea trupelor a- mericane rămîne pe locul principal pe agenda priorităților", R. Nixon a condiționat-o de astfel de factori ca intensificarea programului de instruire a militarilor regimului de la Saigon.Abordînd situația din Orientul A- propiat, președintele S.U.A. a subliniat necesitatea intensificării eforturilor pentru realizarea păcii în această regiune. în această ordine de idei, el a precizat că S.U.A. vor sprijini în continuare misiunea reprezentantului special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, precum și alte inițiative. Președintele a arătat că S.U.A. sînt de acord să participe în cadrul O.N.U. la convorbiri bilaterale, la convorbiri între S.U.A., U.R.S.S., Marea Britanie și Franța, la convorbiri cu țările O- rientulni Apropiat.Cu privire la politica comercială pe care S.U.A. intenționează să o promoveze pe plan internațional, R. Nixon și-a reafirmat părerea că interesele S.U.A. în lume pot fi servite mai bine prin promovarea unor relații comerciale normale decît prin recurgerea la o politică protecțîonistă. Totodată, el a arătat că acordă o a- tenție deosebită contingentării unor produse și instituirii unor restricții vamale de Ia caz la caz.
La Moscova a sosit înfr-o vizită 

de prietenie Jănos Kădăr, prim-secre- tar al C.C. al P.M.S.U., la invitația C.C. al P.C.U.S. La sosire, oaspetele a fost întîmpinat de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și de alte persoane oficiale. (Urmare din pag. I)
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Guvernul vest-german a hotărît 
să inițieze o acțiune judiciară în vederea interzicerii principalului organ de presă de extremă dreaptă „Deutsche National Zei- tung", care apare la Munchen. Ziarul amintit publică în mod curent articole cu caracter neonazist și revanșard, dînd expresie părerilor celor mai reacționare cercuri.

Celălalt porturilor, decît pro- din ante-

La Belgrad a avut loc prima ședință 3 Comitetului de pregătire a sărbătoririi a 50 de ani de existență a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. Relevînd importanța jubileului, Iosip Broz Tito a evocat drumul străbătut de partidul comuniștilor iugoslavi de la înființarea sa pînă în prezent.
Președintele flyub Khan a decla

rat Că Starea de Urgență decretată în Pakistan poate fi considerată ca ridicată, anunță agenția U.P.L Declarația șefului statului este interpretată drept un răspuns la cererile Comitetului acțiunii democratice, din care fac parte opt partide de opoziție, care a făcut cunoscut că participarea liderilor partidelor respective la convorbirile inițiate de șeful statului este determinată de ridicarea anticipată a stării de urgență în vederea creării unei „atmosfere favorabile" negocierilor. a

vine extrem de dificilă, proiect, naționalizarea este încă mult mai timid misiunea corespunzătoare ___rioarele manifeste electorale. într-a- devăr, actuala „Carte albă“ se limitează la naționalizarea numai a porturilor „majore", care de fapt se și aflau în proprietatea publică, și transferă unui organ administrativ central (Autoritatea națională a porturilor) atribuția de a răscumpăra de la firme particulare diferite instalații și servicii portuare. Mai mult. încă în anii trecuți fusese difuzată intenția de a efectua o naționalizare generală în acest domeniu, avînd ca termen final 1 ianuarie 1970 ; în situația prezentă naționalizarea prevăzută. chiar incompletă, urmează să întîrzie pînă la 1 ianuarie 1971, adică posibil chiar ulterior alegerilor generale. Un eventual guvern con- servator va fi așadar în măsură să invalideze acest proiect, tot așa cum. de altfel, liderii conservatori s-au angajat să redea în proprietate privată întreprinderile siderurgice naționalizate de laburiști.Deși, potrivit experienței politice britanice, acești pași sînt făcuți cu destulă întîrziere. ei denotă totuși preocuparea laburiștilor de a acumula o cît mai mare cantitate de umuniție. electorală". Broșurile pregătite pentru propagandiștii de profesie vor expune pe larg contrastul

dintre situația lăsată de trecuta guvernare conservatoare și realizările laburiste, îndeosebi aspectele convenabile din domeniul construcției de locuințe și șosele. în învățămînt: sau în sfera serviciilor sociale. în aceeași categorie urmează să intre și elogiile la adresa ultimelor „Cărți albe", inclusiv reforma Camerei lorzilor, al cărei proiect de lege a trecut zilele trecute prin procedura celei de-a doua citiri în Camera Comunelor. Sursă a multor controverse parlamentare și în opinia publică, proiectul a atras 135 de voturi contra, printre care și numeroși deputati laburiști de stînga. Textul reprezintă, în mare măsură, rezultatul unui compromis realizat între laburiști și opoziție, atît în ce privește privarea lorzilor de orice control a- supra decretelor, cît și reducerea drepturilor acestora de a amîna intrarea în vigoare a legilor de la 12 la 6 luni. în rest, conservatorii își păstrează rezervele si se pronunță, în orice caz. împotriva introducerii . reformei în actuala legislatură parlamentară.Este adevărat că partidul conservatori aflat în opoziție, nu-și poate face publicitate decît prin combaterea politicii laburiste în parlament și în afara lui. sau prin presiunile exercitate cu scopul de a ' obține concesii în cursul aplicării programului legislativ laburist. Sînt' destul de frecvente cazurile în care laburiștii înșiși sînt interesat! să ■ obțină
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București Piața

în pofida stării excepționale recent decretate în Spania, mișcarea grevistă se intensifică a- fectînd în mod serios industria grea. Circa 25 000 de muncitori au întrerupt joi lucrul în regiunea bască, paralizînd producția celor mai importante u- nități industriale din țară. Activitatea a fost, de asemenea, paralizată la fabricile firmei „Babcok, Wilcox and General Electric", unde funcționarii au declarat o grevă de solidaritate cu muncitorii din siderurgie. Salariații revendică îmbunătățirea salariilor si protestează împotriva concedierii si a- restării unor greviști.

LUXEMBURG 6 (Agerpres). — Joi a început la Luxemburg o se
siune de două zile a Consiliului Mi
nisterial al Uniunii Europei Occi
dentale. care grupează cele sase 
state membre ale Pieței comune si 
Marea Britanie.

în prima zi a dezbaterilor a fost 
adoptată o hotărîre cu privire la or
ganizarea de consultări între 
șapte" în problemele politice, 
prezentantul francez Jean de 
kovski a respins o propunere 
liană ca aceste consultări să ____
un caracter obligatoriu. în cercu
rile din preajma conferinței se men
ționează că hotărîrea de a se pro
ceda la „consultări facultative" re
flectă împotrivirea față de orice ten
tativă de a se impune statelor mem
bre măsuri adoptate într-un cadru 
supranational.
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la consfătuirea comandanților și activiștilor 
de partid din armata cehoslovacă

PRAGA 6 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la consfătuirea comandanților și activiștilor de partid din armată, Alexander Dubcek, prim- secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. a arătat că în ultimul timp situația din tară a fost foarte complexă. Sîntem conștienți, a spus el, că numai poziția hotărîtă a conducerii și a întregului partid și maturitatea politică a poporului au ajutat la preîntîmpinarea unei încordări maxime și au permis să fie stăpînită situația. Majoritatea covîrșitoare a poporului sprijină pe deplin politica conducerii de partid și de stat, în care vede calea reală și de nădejde pentru înfăptuirea și dezvoltarea în condițiile date a rezultatelor pozitive ale evoluției de după ianuarie. Acest lucru reiese din numeroasele rezoluții sosite pe adresa C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Oamenii sînt conștienți pe deplin că este deja timpul să se treacă la fapte, la activitatea practică, a venit timpul cînd după discuții trebuie să urmeze hotă- rîri, iar după hotărîri îndeplinirea lor în mod disciplinat. în actualele condiții excepționale, a spus Al. Dubcek. nu putem fi de acord cu acțiunile care duc la instabilitate ideologică, politică și organizatorică în sînul partidului. Lupta hotărîtă pentru realizarea sarcinilor politicii de dună ianuarie a C.C. al P.C.C. constituie linia principală a consolidării. în al cărei proces de înfăptuire se vor crea în același timp condițiile pentru pregătirea și efectuarea alegerilor, congreselor partidului și întărirea suveranității tării, pentru care C.C.

al P.C.C. și guvernul au luat măsuri corespunzătoare de mult timp. Unitatea de acțiune a partidului este incompatibilă cu crearea în sînul lui a unor grupări diferite, cu editarea și difuzarea de materiale nelegale îndreptate împotriva partidului, cu prezentarea tendențioasă a concluziilor trase de organele de partid.Telul nostru, a continuat Al. Dubcek, îl constituie crearea unei armate bine pregătite, înzestrate cu tehnica cea mai modernă, cu o înaltă disciplină, o armată conștientă, pătrunsă de sentimentul patriotismului socialist. o armată care să poată constitui garanția securității noastre. Atîta timp cît va exista N.A.T.O., atîta timp cît nu va fi lichidată scindarea Europei în două blocuri și această scindare nu va fi înlocuită printr-un sistem de securitate colectivă — ceea ce constituie și dorința noastră — vom contribui în mod pozitiv la consolidarea Tratatului de la Varșovia, a declarat primul secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, relevînd totodată condițiile necesare asigurării unei politici de coexistentă pașnică. Partidul nostru, statul nostru socialist s-au situat întotdeauna și se situează pe principiile internaționalismului proletar și solidarității socialiste.Trebuie să găsim în noi forte pentru a soluționa cu consecventă sarcinile contemporaneității — a spus Al. Dubcek — exprimîndu-și convingerea că C.C. al P.C. din Cehoslovacia, conducerea de partid și de stat vor avea în această perioadă complexă sprijinul deplin al armatei.
ÎS S3■Silii

mă—

&&&&«ti

feSil

inii
Norvegia. Peste 1 500 de nave de pescuit sînt blocate în golful Egersund 
de pe coasta vestică a Norvegiei din cauza furtunii ce bîntuie în Marea 

Nordului

APRECIERI ELOGIOASE PENTRU

Muzica populară românească a înregistrat un 
nou și meritat succes în Italia. în 13 orașe im
portante — între care Roma. Milano, Padova. Ra
venna — cîntecul și jocul nostru popular i-a cu
cerit pe spectatorii italieni. Folclorul românesc a 
fost reprezentat de data aceasta de sextetul „Rap
sodia Carpaților", al conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" din București, care — la ora la care 
transmit această relatare — susține la Milano ul
timul său concert.

Ritmul sacadat al cîntecelor din Maramureș, 
armonia celor ardelene, cascada de vioi
ciune a sîrbelor oltenești, redate excelent de inter- 
preți, au fost răsplătite cu îndelungi aplauze.

„Un ansamblu magnific — scrie ziarul „La Na- 
zione" din Florența. Melodiile interpretate repre
zintă adevărate nestemate ale unei țări, atît de 
apropiată nouă și care și-a păstrat cu succes tra
dițiile și cultura". Aprecieri asemănătoare le-am 

auzit încă de la primul concert, la Roma.
înscriindu-se pe linia evoluției pozitive a rela

țiilor cultural-artistice dintre Italia și România, 
spectacolele sextetului „Rapsodia Carpaților" au 
prilejuit totodată o reafirmare a sentimentelor de 
prietenie față de poporul român. Este semnifi
cativă în acest sens și organizarea la Colle Val 
d’Este (Siena) a unei „săptămîni a prieteniei italo- 
române", care a coincis cu prezența în această 
localitate a ansamblului „Rapsodia Carpaților".

N. PUICEA

consimțămîntul — chiar parțial — al opoziției pentru a evita pe cît posibil răsturnarea integrală a unor măsuri legislative în cazul schimbării guvernului. Astfel, în literatura lor preelectorală, conservatorii își atribuie meritul de a fi contribuit Ia procesul de adoptare a liniei politice laburiste într-un șir de probleme interne și externe. Se afirmă, de pildă, că tocmai datorită atitudinii insistente a conservatorilor continuă să se mențină și astăzi o extremă îngăduință față de regimul rasist al lui Ian Smith, după cum aceeași explicație este considerată valabilă și pentru măsurile restrictive introduse recent în domeniul imigrării cetățenilor din țările Commonwealthului. O influență similară s-a resimțit în modelarea impozitelor pe profituri, comparativ cu intenția inițială, precum și în proiectul de reformă a sindicatelor, pe care conservatorii l-au apreciat ca fiind insuficient de drastic. Gama domeniilor în care are loc această coparticipare este mult mai largă și influența se exercită de obicei reciproc îhtre guvern si opoziție, ceea ce confirmă că de fapt între laburiști și conservatori diferentele nu s-au dovedit a fi esențiale în ce privește anumite probleme interne și externe.Ambele partide au și pus în funcțiune aparatul propagandistic. Conservatorii au beneficiat din plin de

generozitatea companiilor particulare, astfel încît dispun în prezent de un fond electoral de 2 340 000 lire, depășind cu mult cifra pe care și-o propuseseră. Laburiștii nu au decît 500 000 de lire și apelul tradițional la fondurile sindicatelor nu are șanse deosebite, mai ales de cînd măsurile antimuncitorești au creat o atmosferă de profundă nemulțumire. La sediul central al partidului laburist, de la Transport House, se află în pregătire lansarea unei campanii de colectare a fondurilor. în speranța că se vor găsi cel puțin 200 000 de membri care să plătească o contribuție de 5 lire anual. Este, de altfel, încă unul din indiciile o deplasare treptată a buriste spre păturile populației, pe măsură tează de sindicate. în grupuri de studii ale ambelor partide au început să lucreze la conturarea liniilor lor strategice și la calcularea șanselor în viitoarele alegeri. Conservatorii au și declarat că sînt pregătiți să intre în bătălia electorală chiar în toamna acestui an. lan- sînd totodată ideea că laburiștii ar putea grăbi data alegerilor generale de teama că rezultatele economice ale anului viitor nu le vor aduce așteptata îmbunătățire a balanței de plăti. Se inaugurează astfel o perioadă de ofensive și contraofensive, în continuă amplificare, pînă în momentul culminant al campaniei electorale.

care reflectă orientării la- mijlocii ale ce se depăr- același timp.

a

SOFIA 6. — Corespondentul Agerpres Gh. leva transmite: în urma tratativelor purtate între delegațiile ministerelor comerțului interior ale Republicii Socialiste România și Republicii Populare Bulgaria, la 6 februarie a fost semnat la Sofia protocolul privind livrările reciproce de mărfuri pe linia comerțului interior dintre cele două țări pe anul 1969. Se prevede creșterea schimbului direct de bunuri de larg consum de 3 ori față de anul precedent. A fost, de asemenea, lărgită nomenclatura produselor ce se vor livra de către ambele părți. .‘țț ,
<. A4

La chemarea Fede
rației Sindicale Mon
diale, ziua de 7 februa
rie a fost instituită ca 
zi de solidaritate in
ternațională cu lupta 
popoarelor din zona 
de sud a Africii pen
tru abolirea discrimi
nării și opresiunii ra
siale.

Ridicat la rangul de 
politică de stat, apart
heidul are consecințe 
nefaste asupra vieții și dezvoltării popu
lației din Republica 
Sud-Africană. Potrivit 
prevederilor constitu
ționale, populației 
băștinașe i s-a rezer
vat doar 13 la sută din 
suprafața țării, deși ea depășește numeric de 
peste trei ori popu
lația de origine euro
peană. Instituirea așa- 
numitei 
separate 
înseamnă, 
negarea celor mai ele
mentare drepturi ale 
populației africane. A- 
ceastă populație, pre
cum și metișii și alți 
oameni de culoare sînt 
concentrați în zonele 
cele mai neprielnice 
vieții, în desertul Ka
lahari și regiunile să
race ale R.S.A. Aceste 
zone, denumite bantus
tane, sînt veritabile la
găre de concentrare.

Pe plan economic, 
apartheidul are de a- 
semenea consecințe 
dezastruoase pentru a- 
fricani. In industria 
minieră, salariul mediu 
al unui băștinaș este 
de 152 rands (moneda 
sud-africană), față de 
2 562 rands cît cîstigă 
un angajat de origine 
europeană. In medie, 
un african are un ve
nit. de 11 ori mai mic 
decît un alb.

Discriminarea rasia
lă se răsfrînge și asu
pra învățămîntului. 
Cel mult unul din trei 
africani poate absblui 
cîteva clase primare, 
în școlile secundare 
ajung 0,5—1 la sută 
din copiii care au ab
solvit primul ciclu de 
învățămînt.

Aceleași practici in-

„dezvoltări 
a raselor" 

de fapt.

umane sînt introduse 
pe scară largă și în 
Rhodesia învecinată, 
unde colonii albi, care 
Si-au proclamat unila
teral independența, se 
dovedesc zeloși imi
tatori ai căpeteniilor 
rasiste de la Pretoria.

încâlcind voința po
poarelor băștinașe și 
sfidînd Organizația 
Națiunilor Unite, re
gimul de la Pretoria 
menține în chingile 
politicii de apartheid 
si populația teritoriu
lui Africa de Sud-Vest, 
transformat într-o ve
ritabilă colonie.

în condițiile lumii 
contemporane, practi
cile apartheidului, 
condamnate în repe
tate rînduri la O.N.U., 
constituie o amenin
țare la adresa păcii 
și securității interna
ționale.

împotriva aparthei
dului, acest produs ti
pic al colonialismului, 
se ridică la luptă pa
triota africani, parti- 
cipanți la mișcările de 
eliberare. în numeroa
se orașe si sate din 
Africa de Sud au loc 
demonstrații de protest 
pentru instaurarea li
nei adevărate egali
tăți între toți locuito
rii, indiferent de cu
loarea pielii. în Afri
ca de Sud-Vest și în 
Rhodesia au loc lupte 
între detașamentele de 
patrioți și forțele de 
represiune ale state
lor rasiste.

România, care luptă 
activ pentru instaura
rea în relațiile inter
naționale a unui cli
mat de înțelegere în
tre popoare, care mili
tează pentru egalita
tea în drepturi a tutu
ror popoarelor, se pro
nunță pentru lichida
rea grabnică a plăgii 
rasismului și apart
heidului, își manifestă deplina solidarita
te cu lupta patrioți- 
lor din Africa de Sud, 
pentru egalitatea în 
drepturi a tuturor oa
menilor, indiferent de 
rasă 
tate.

sau nationali

ze BUMBAC
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