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CU CE RANDAMENT IN CAMPANIA ELECTORALA
FUNCȚIONEAZĂ MAȘINILE
INDUSTRIEI UȘOARE?

f în ansamblul factorilor care deter
mină creșterea eficientei economice 
in toate domeniile de activitate — 
obiectiv de bază al planului de stat 
pe acest an — folosirea cu indici 
superiori, intensivi și extensivi, a 
utilajelor ocupă un loc de deosebită 
importantă. Pentru întreprinderile 
industriei ușoare, utilizarea cu înalt 
randament a mașinilor și utilajelor 
se concretizează pe de o parte în ob
ținerea unul volum mal mare de pro
ducție, fără Investiții suplimentare ; 
pe de altă parte, în acest mod se a- 
sigură satisfacerea într-o proporție 
tot mal substanțială a cererilor popu
lației ca și a beneficiarilor externi 
cu bunuri de larg consum. Se ampli
fică roadele eforturilor de investiții 
ale statului făcute în această ramu
ră. asigurîndu-se creșterea produc
ției și a productivității muncii, dimi
nua.-' ■' costurilor de fabricație.

Tl'i 1 seama de sarcinile impor
tant^ ,6 revin prin planul de stat 
induSLiel ușoare, pentru sporirea 
producției, am investigat în două în- 
trepripdexl, — „Teba" șl uzinele tex
tile „30 Decembrie", ambele din Arad 
rezervele de creștere a randamen
tului mașinilor și utilajelor, ca prin
cipal factor de ridicare a indicelui 
productivității muncii.

Unități economice cu o veche tra
diție în industria ușoară româneas
că, bine cunoscute șl reputate, atît 
în țară cît șl peste hotare, dispunînd 
de colective de muncitori, ingineri și 
tehnicieni temeinic pregătiți, adînc 
preocupați de rezolvarea problemelor 
majore ale celor două întreprinderi, 
atît U.T.A. cît șl „Teba" au primit în 
ultimii ani utilaje, mașini șl insta
lații cu o înaltă productivitate, în 
pas cu tehnica mondială. Firesc, se 
impune întrebarea : sînt folosite mij
loacele tehnice cu care sînt dotate 
aceste întreprinderi arădane la ran
damentul maxim T-Cum pot fl va
lorificatei rezervele existente ia a- 
cest dorienlu ?

Deșt ț annl trecut șl chiar tu pe- 
rloada'jMtrtiursă din acest an, atît la 
..Teba" cît fel la U.T.A., Indicatorii de 
prodncțîe, ca șî ceî ce reflectă pro
ductivitatea muncii au marcat nivele 
superioare prevederilor, rezervele e- 
xistente în folosirea deplină a utilaje
lor sînt, totuși, departe de a se epuiza. 
La secțiile de filatură ale celor două 
mari întreprinderi arădene, indicele 
de utilizare intensivă a atins urmă
toarele valori : 728,5 Knr/1 000 fuse- 
oră — la „Teba" șl 676.6 Knr/1 000 
fuse-oră — la U.T.A. în sectoarele de' 
tesătorie. Indicele de folosire inten
sivă a oscilat între 8 981,7 bătăi/răz
boi-oră Ia prima unitate șl 8 675 bă
tăi/război-oră la cea de a doua. 
Date fiind materiile prime folosite 
precum șl sortimentele produse în 
cele două fabrici, o comparație a 
acestor indici nu ar fi întru totul

concludentă. Așa cum spuneam. însă, 
și la „Teba", și la U.T.A. există re
zerve potențiale de creștere a gra
dului de folosire intensivă a mașini
lor.

în cazul filaturii șl țesătorlel de la 
U.T.A., la utilizarea necorespunză
toare — sub aspect intensiv — a ma
șinilor au contribuit mai mulțl fac
tori. în principal, Insă, e vorba de ne-

ancheta economică

respectarea procesului tehnologic 
(bunăoară, în preparația țesătoriei. 
recepția firelor, controlul dispoziti
velor de la mașinile de bobinat, urzit 
și canetat. ca și verificarea chimică 
și mecanică Ia alte mașini ale sec
ției nu s-au bucurat întotdeauna de 
grija cuvenită). De asemenea, pre
ocupările pentru realizarea unei 
activități 
judicios programate, 
multe ori trecute pe plan secun
dar. De aici, existenta a numeroase 
fuse inactive, folosirea incompletă 
a capacităților de înfășurare a for
matelor — în secția de filatură ; ru
peri de fir. dereglări în functiona
rea războaielor, neuniformizarea tu
rațiilor unor grupuri de războaie

de producție ritmice, 
au fost de

mecanice — la secția țesătorie. Toate 
acestea au avut influente nefavora
bile asupra creșterii productivității 
muncii. Pot fi ele înlăturate în acest 
an ?

— Da, ne asigura tov. lng. Ovîdln 
Serbescu, directorul general al U.T.A. 
Măsurile ce le vom întreprinde în 
1969 sînt îndreptate tocmai în direc
ția eliminării deficiențelor ce s-au 
manifestat anul trecut. Ele vor avea 
efecte concrete : în filatură, indicele 
de utilizare intensivă va atinge 700 
Knr/1 000 fuse-oră. iar în țesătorie — 
8 700 bătăi/război-oră. în mod direct 
va fi stimulată creșterea productivi
tății muncii. Pe această cale, în fi
latură se va obține o producție su
plimentară de 300 tone fire, iar în 
țesătorie, de peste 100 000 ml țesă
turi.

Chiar șl la „TebaM-Arad, unde, 
comparativ cu U.T.A. — în limitele 
în care paralela este posibilă — in
dicii de utilizare intensivă a mașini
lor sînt mai buni, resursele de creș
tere a „cotelor" de randament tehnic 
nu au fost epuizate nici pe departe. 
Pentru activarea lor este necesar, 
așa cum preciza lng. Ștefan Nack, 
șeful serviciului producție, să se asi
gure o mai strînsă colaborare, o 
perfectă coordonare între sectoarele 
și secțiile fabricii,' ceea ce va duce.

Dan MATEESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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Pietre și bnuuri 
fare suflet

Cu mal mulț! ani în 
urmă am publicat un 
articol despre falsele 
inovațiL. Aceste inova
ții erau, de fapt, sim
ple lucrări improviza
te, erau lucrări de 
imitație, așa cum mai 
văzusem multe în via
ta mea. Efectul acelei 
tendințe minore a mal 
continuat șl după a- 
ceea. De curînd, stră- 
bătînd galeriile unor 
depozite de artă, am 
zărit un număr impre
sionant de lucrări da
torate acelui spirit de 
falsă inovație, care 
ne-a dat piese mecani
ce, borne kilometrice, 
tot felul de obiecte 
fără subiect, al căror 
loc pare să fie mai cu
rînd deșertul decît 
orașele noastre civili
zate. în fiecare an, 
zeci de asemenea „mo
numente" s-au adunat 
gratie celor care le-au 
comandat cu ochii în
chiși, fără să specifice 
ce vor de la artist, în 
tabelele anuale de 
plan exis^nd doar vagi 
specificații : compozi
ție, grup, piatră, bronz 
etc. Acum aud între
barea : ce să facem 
cu aceste lucrări 7 Ele 
au trecut printr-o ex
poziție sau n-au trecut 
nici măcar printr-o 
expoziție și au ajuns 
într-un depozit, în 
care nimeni nu mai 
pătrunde decît pentru 
a la număra și păstra

de Oscar HAN

într-un inventar, drept 
piese justificative pen
tru niște fonduri chel
tuite. Dacă sînt bune, 
ne întrebăm noi, de ce 
nu sînt amplasate în 
piețe publice, iar dacă 
nu sînt bune, de ce au

puncte
de vedere

fost achiziționate ?
Urmînd linia mini

mei rezistențe, unii ar
tiști mărturisesc că lu
crează ce se nimerește. 
Alții se exprimă mai 
clar : cită vreme o să 
fie sculptorul sclavul 
muncii ? Să terminăm 
cu sclavia muncii. 
Deci, se acreditează 
ideea că se pot face 
sculpturi care nu cer 
efort, muncă, gîndire. 
Rezultatul este că lu
crările respective zac. 
Tinerii însă vor să 
creeze, să muncească, 
să se afirme.

Sînt pietre din 
munți, din rîuri, bătu
te de vînt, arse de 
soare, jucate de valu
rile rostogolite. Ele 
primesc ca și omul o 
viață, fac parte din fe
nomenele din natură.

între pietre și om exis
tă o sincronizare. In
tervenția omului asu
pra pietrei, în mod 
abstract, fără partici
parea de sentiment și 
de gîndire, nu va ri
dica piatra de la sta
rea ei naturală la va
loarea unei opere de 
artă, piatra tot piatră 
rămîne, dar piatră go
lită prin intervenția 
omului pînă și de su
fletul ei natural. Ma
terialul devine ființă 
vie numai prin munca 
creatoare, prin inter
venția gîndită asupra 
Iui ; altfel. în loc de 
a deveni întruchipare 
sublimă și prețioasă, 
rămîne lavă și formă 
moartă.

Conducătorii de stat, 
cu înțelepciune, de
votament și stăruitoa
re perseverență, au 
participat la conferin
țele uniunilor de artă 
plastică, literatură și 
muzică, arătînd și ar- 
gumentînd că viitorul 
artei noastre se spri
jină pe puterea crea
toare proprie, pe arta 
noastră, pe concepția 
poporului nostru care, 
de secole, a îmbogățit 
nu prin experimente 
gratuite, ci prin opere 
mult gîndite, patrimo
niul national. S-a în
țeles că fiecare gene-

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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(Din „Manifestul Frontului Unității Socialiste")

In întreaga țară au început întîlniriie dintre alegători

și candidații Frontului Unității Socialiste

MANIFESTĂRI ELOCVENTE

ÂLE SPIRITULUI CETĂȚENESC
Larga participare a ma

selor de oameni ai mun
cii la campania electorală 
pentru alegerile de de
putat! In Marea Adunare 
Națională 
populare 
dîncirii 
continue 
noastre 
găsește 
ventă materializare în nu
meroasele întîlniri dintre 
candidați si alegători, ca
re se desfășoară. începînd 
de ieri. în toate orașele sl 
satele țării.

Pretutindeni, 
sînt puternic 
de spiritul 
călăuzitoare ale Manifes-

și consiliila 
— expresie a a- 
șl perfecționării 

a democrației 
socialiste — îșî 

o nouă șl eloc-

întîlniriie 
impregnate 
și ideile

tulul Frontului Unității 
Socialiste, în care toți ce
tățenii României văd o 
însuflețitoare oglindire a 
zilei de azi șl a perspec
tivelor de viitor ale po
porului nostru. Exprimîn- 
du-și încrederea nețărmu
rită în politica Partidului 
Comunist Român de ridi
care a tării pe culmile 
progresului $1 civilizației, 
participantii la întîlniri 
și-au afirmat hotărîrea de 
a traduce în fapt vastul 
program de desăvîrșlre a 
construcției socialismului 
elaborat de Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

Grăitoare manifestări ale 
spiritului civic, întîlniriie

au un pronunțat caracter 
de lucru, fiind pătrunse 
de o grijă profundă pentru 
bunul mers al treburilor 
obștești, de năzuința fiecă
rui cetățean de a-și aduce 
contribuția la înflorirea so
cialistă a întregii țări, ca 
și a fiecărui județ, a fiecă
rui municipiu, a fiecărei 
comune.

...Atmosfera de elan 
creator șl dezbatere fecun
dă, specifică momentelor 
de afirmare plenară a de
mocratismului orînduirll 
noastre, a caracterizat în- 
tîinirea ce a avut loc în 
sala clubului „Armonia"

CANDIDAȚII IN ALEGE. 
RILE DE DEPUTAȚI PENTRU 
MAREA ADUNARE NAȚI
ONALĂ Șl CONSILIILE 
POPULARE SE ANGAJEAZĂ 
SĂ VEGHEZE LA RESPEC- 
TAREA STRICTĂ A LEGI. 
LOR ȚĂRII, A DREPTURI. 
LOR Șl LIBERTĂȚILOR DE- 
MOCRATICE, SĂ ACȚIO- 
NEZE CU TOATĂ RĂSPUN. 
DEREA ÎN CADRUL ORGA.
NELOR PUTERII DE STAT, 
CONFORM MANDATULUI 
CE LE VA FI ÎNCREDINȚAT 
DE ALEGĂTORI
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Cin alimen

Școala românească,
cerințelor

societ
Cuvintele au o viață a lor. Cela 

mai multe vin pe lume, își trăiesc 
viața și... dispar, o dată cu dispa
riția realităților pe care le-au în
trupat. Dispariția lor e înțeleasă, 
desigur, ca un somn lung în casa 
vorbelor. Nu cu toate cuvintele se 
întîmplă, însă, astfel. Sînt unele 
care se instalează pentru totdea
una in viata oamenilor. Motivul e 
clar: fără ele nu se poate trăi. 
Și, într-adevăr, cum s-ar putea trăi 
măcar o singură zi fără să se pro
nunțe (de cite ori 1) cuvinte ca 
mamă, tată, pîine, școală ?

...Școală. Am pătruns șl mai 
mult sensurile majore ale acestei 
realități urmărind lucrările Confe
rinței naționale a cadrelor didac
tice, ascultînd cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a trasat, cu clarviziune, calea 
pe care o avem de urmat pentru 
ridicarea întregului sistem de în- 
vățămînt 
tuale și 
strucției 
noastră.

Evident, școala românească, ale 
cărei tradiții valoroase sînt bine 
cunoscute, a înregistrat în epoca 
socialistă adînci prefaceri înnoi
toare, în sensul asigurării tuturor 
condițiilor necesare unei pregătiri

la nivelul cerințelor ac- 
de perspectivă ale con- 

socialiste în patria

CRONOFAGIA?
Timpul are o valoare incomen

surabilă, de unde și ideea gospodă
rească de a-1 economisi. Cele ce ur
mează nu își propun însă să teore
tizeze valoarea timpului. Ne pro
punem doar o simplă discuție con
cretă, cu locuitori ai orașului Cons
tanța, despre modul cum își rezolvă 
(în timpul liber) marile sau micile 
probleme personale. în cele cs 
urmează este vorba, deci, de timpul 
omului plecat cu treburi în oraș.

...Am început ancheta pe stradă. 
Zile în șir ne-am deplasat în diferite 
puncte ale orașului, am avut zeci de 
convorbiri cu trecătorii : Puteți să ne 
spuneți unde vi se cere mai mult timp 
pentru rezolvarea treburilor ?

60 la sută din „anchetați" (gospo
dine, muncitori, funcționari, medici) 
au răspuns cu promptitudine : „La 
unele ghișee ale serviciilor consi
liului popular municipal". Alte ca
tegorii de cetățeni au sesizat că o 
mare pierdere de timp se înregis
trează Ia cele cinci depozite de lemne 
ale orașului, la policlinici. în stațiile 
autovehiculelor.

Primul popas : spațiu! locativ. 
Miercuri 29 ianuarie. In plină zi și

în mijlocul săptămînii, instituția po
menită i-a întîmpinat pe numeroși 
cetățeni cu obloanele trase. Mulți 
cetățeni veneau, așteptau. Inutil. Se 
întrebau unii pe alții : „Și-o fi mu
tat spațiul locativ reședința ?“, 
„Poate că funcționarii sînt cu toții 
într-o ședință ?“...

Discuții la secția gospodărie co
munală a consiliului popular muni
cipal. Interlocutor : Petre Sișu.

— Dumneavoastră, răspunzînd din 
partea consiliului municipal de bu
nul mers al serviciilor spațiului lo
cativ, cum apreciați faptul că o zi 
întreagă o instituție publică este în
chisă pe neavizate pentru... public 1

— O întîmplare, ne răspunde se
nin tovarășul Sișu. E un funcționar 
în concediu, unul și-a cerut trans
ferul, altul e bolnav, unul pe teren.-

Am zice noi: Chiar în cazul în 
care toți funcționarii ar fi fost pe... 
teren sau .cu transferul în mină, nu se 
cădea oare ca în incinta spațiului să 
rămînă măcar o singură persoană, 
capabilă să dea lămuriri cetățenilor, 
să-i îndrume, să-i ajute ? Eventual 
această persoană se putea identifica,

în ultimă instanță, chiar cu per
soana tovarășului Sișu. Dar nu. în 
propriul lui birou, tovarășul Sișu 
primea cetățenii (care trecuseră deja 
o dată pe la spațiu) și îi îndruma — 
culmea — să meargă din nou acolo.

L-am întrebat:
— De ce purtați oamenii pe dru

muri, de ce le răpiți timpul ?
— M-am gîndit că, poate, cine 

știe (1). pînă la urmă vine vreunul 
dintre funcționarii publici la spațiul 
locativ.

„Exemplu” de organizare! Avu
seseră dreptate cetățenii „anchetați" 
de noi pe stradă. La spațiul locativ 
se consumă o uriașă cantitate de 
răbdare și se pierde timp berechet. 
O zi mai tîrziu am pătruns, în fine, 
în această instituție. O observație 
pozitivă : apăruseră ca prin farmec 
(în holul instituției) un orar de lu
cru cu publicul, niște aviziere... (cu 
o zi în urmă lipseau), dar înăuntru,

temeinice pentru muncă și viață a 
tineretului, pentru educarea elevi
lor și studenților ca cetățeni devo
tați poporului și partidului, cu o 
concepție clară, marxist-leninistă, 
despre natură și societate, botărîți 
să-și aducă contribuția la desăvîr- 
șirea operei de edificare socialistă 
a țării noastre.

Pentru ceea ce avem de înfăp
tuit azi și în perioada următoare, 
directivele Comitetului Central al 
partidului, noua legislație școlară 
și, firește, indicațiile date de con
ducerea partidului cu prilejul re
centei Conferințe pe tară a cadre
lor didactice ne asigură o orien
tare clară și un cadru corespun
zător, de durată, în strădania per
manentă de a perfecționa șf mo
derniza procesul instructiv-educa- 
tiv. Avînd o asemenea orientare, 
care izvorăște din temeiuri știin
țific fundamentate, dintr-o analiză 
multilaterală și profundă a direc
țiilor de evoluție ale școlii în so
cietatea modernă, a cerințelor dez
voltării operei de construcție socia
listă — orientare ce valorifică tot
odată experiența și înțelepciunea 
colectivă a celor peste 200 000 de 
cadre didactice din tara noastră, 
trebuie să ne consacrăm, plenar, 
aplicării neîntîrziate în viața școlii 
a tuturor indicațiilor șl măsurilor 
stabilite de partid în vederea afir
mării, în continuare, și, firește, pe 
o treaptă superioară, a învățămîn- 
tului românesc.

Acum, cînd aștern pe hîrtie a- 
ceste gînduri, nu a trecut nici mă
car o întreagă zi de la încheierea 
lucrărilor conferinței. M-am putut 
însă convinge că acest eveniment 
de mare însemnătate în viața 
școlii a constituit un puternic im
bold pentru intensificarea energii
lor creatoare ale întregului corp 
profesoral în efortul general de 
ridicare a rolului și răspunderii 
școlii în viața societății noastre. 
Desigur, sînt numeroase și com
plexe sarcinile pe care le au de în
deplinit școala românească șl pro
fesorii ei în procesul de perfecțio
nare și modernizare a muncii in- 
structiv-educative. Ne sînt vii în min
te îndemnurile secretarului general 
al Comitetului Central al partidu
lui, care a subliniat în cuvîn- 
tul său la conferință că „școala, 
întregul corp profesoral trebuie să 
folosească mal bine largile posi
bilități de care dispun pentru for
marea etică și civică a tinerei ge
nerații, pentru a sădi în conștiința 
acesteia respectul față de muncă, 
dragostea față de patria, interna
ționalismul socialist, devotamen-

Gh. GRAURE

Prof. Gheorghe ȘOVU
directorul Liceului nr. 39
București

(Continuare în pag. a II-a) (Continuare în pag. a IV-a)

GHREBIENE
O serie de evenimente care s-au 

succedat de la începutul anului în 
cele patru țări maghrebiene — Al
geria, Maroc. Tunisia. Libia — sînt 
apreciate în cercurile politice arabe 
ca avînd o deosebită însem
nătate în dezvoltarea relațiilor 
dintre popoarele respectivelor țări. 
Dintre aceste evenimente amintim 
vizita în Maroc a președintelui al- 
gerian Boumedienne și semnarea cu 
acest prilej a „Tratatului de frater
nitate, bunăvecinătate sl cooperare 
algero-marocană". vizita în Libia a 
ministrului de externe al Algeriei, 
Bouteflika. care a semnat un tratat 
analog celui algero-marocan si un 
acord de cooperare în domeniul eco
nomic, comercial, tehnic și al infor-

CORESPONDENTA DIN ALGER 
DE LA C. BENGA

mațiilor. negocierile comune algero- 
tunisiene. încheiate la sfîrsitul săp
tămînii trecute, la Alger, prin para
farea a numeroase acorduri.

Proiectele de dezvoltare a legătu
rilor economice si culturale între 
țările Maghrebului. care au fost con
turate în acest început de an, vor 
deschide noi perspective în dezvol
tarea colaborării și înțelegerii reci
proce a popoarelor din această re
giune. ‘

Ziarele algeriene subliniază că în 
punerea la punct a tuturor acestor 
proiecte s-a avut în vedere respec
tarea cu strictețe a principiului ega
lității depline și avantajului reciproc. 
Se relevă însemnătatea cooperării 
dintre aceste țări. Astfel, Marocul 
se va folosi de portul algerlan Gha- 
zouet pentru exportul produselor 
sale agricole, în special cele din 
cîmpia Berkane, și al i------
tantelor sale zăcăminte de 
S-a luat, de asemenea, 
siderare studierea problemelor da 
ordin tehnic pentru conectarea unor 
rețele electrice apartinînd celor două 
țări, în special în regiunea Oujda 
(localitate situată, ca si portul Gha- 
zouet. la frontiera algeco-marocană). 
în plus, cele două țări vor exploata 
în comun zăcămintele de fier de la 
Relida. în domeniul agriculturii, coo
perarea algero-marocană se va con
cretiza, intre altele, prin amenajări 
hidrotehnice, Irigații, de o parte și alta 
a rîului Kiss. O comisie mixtă al
gero-marocană urmează să pună la 
punct detaliile tehnice ale cooperării 
în domeniile petrochimiei, aprovizio
nării Marocului de către Algeria cu 
produse petroliere ete. Printr-un a- 
cord petrolier, semnat în ianuarie 
1968 între societatea algeriană de hi
drocarburi „Sonatrach" și o socie
tate marocană, Algeria livrează anual 
Marocului 400 000 de. tone de petrol 
brut. Această cantitate urmează acum 
să crească. Ambele țări exploatează 
în colaborare zăcămintele de zinc sl

impor
te fier, 
în con-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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FAPTUL
DIVERS
Prin nămeți »

In Urlești, sat îndepărtat, as
cuns printre dealurile Bujoru
lui, Maricica Moncanu intrase 
în comă. Apelurile disperate 
ale oficiantului sanitar au ajuns 
pe o vreme de viscol la spitalul 
din orașul Tg. Bujoru, județul 
Galați. De aici, o mașină IMS, 
avînd la volan pe Iordache To
fan, însoțit de moașa Elena Poe- 
naru, a pornit la drum. La 4 km 
de Urlești mașina s-a întroienit. 
Cel doi oameni și-au continuat 
drumul, luptînd din greu cu nă
meții. Nu-i ușor să străbați, prin 
viscol, un drum atît de lung! 
Au ajuns cu bine. Pacientei i 
s-a făcut o transfuzie. Mai tîr- 
ziu, au transportat-o la spital. 
Dar primul ajutor a fost hotărî- 
tor. Viața femeii, mamă a patru 
copii, a fost salvată.

Ah, fotbalul!
Echipa de fotbal „Minerul" 

din Baia Mare umblă cu fente. 
Pierde meciuri pe teren propriu
— și țipă după fonduri. Cineva 
și-a propus să o sprijine sub
stanțial, pentru că fotbalul e 
mai rău decît guturaiul. Se ia 
repede. Ideea salvatoare s-a i- 
vit pe neașteptate. S-au pus în 
vînzare, cu 10 lei bucata, niște 
agrafe banale. Benevol, însă... 
neapărat obligatoriu. Bunăoară, 
în luna ianuarie s-au reținut 
automat cîte 10 lei din salariul 
angajaților. Așa ni se relatează 
de la Baia Sprie unde lucrează 
mii de oameni deveniți, peste 
noapte, suporteri materiali ai 
echipei. Metoda e absurdă și 
nelegală. O fi vorba de fotbal, 
deci de minge și picioare, dar 
judecați lucrurile cu capul.

Cu frectie»
Un control inopinat la una din 

unitățile de frizerie aparținînd 
cooperativei „Victoria" din Băi- 
lești s-a soldat cu constatări 
surprinzătoare. Clientela este, 
în majoritate, feminină! Ce se 
întîmplă 7 Au cumva de gînd 
băileștencele să relanseze (în 
plină epocă „beat") moda anilor 
’30 7 Da de unde! Explicația e 
mult mai prozaică. Atît tunsul 
de damă, cit și cel simplu, băr
bătesc, costă 4 lei. Diferența e 
că, în primul caz. suma ce revi
ne frizerului e de 55 la sută din 
valoarea manoperei, în cel de-al 
doilea — 43 la sută. Drept care 
sesizînd dumnealor, frizerii, di
ferența, au început să emită (în 
locul bonurilor pentru tuns 
simplu) bonuri pentru tuns fe
mei, însușindu-și surplusul. Ce 
să mai spunem 7 Afacerea e 
prea „cu barbă" pentru ca auto
rilor ei să nu li se cuvină un... 
perdaf.

În sapă 
de lemn?

Spicuim din „realizările" coo
perativei „Constructorul", din 
Cluj. Imobilizări de fonduri
— 514 234 de lei; mijloa
ce de producție uzate, neîncasa
te, încă — 48 364 lei ; fonduri 
fixe nefolosite — alți 41 492 lei ; 
debite exigibile — 164 469 lei ; 
lucrări executate, dar nefactu
rate — 426 444 lei ; datorii ne
rambursate către fondul de a- 
jutorare al uniunii — în valoare 
de aproape un milion de lei. 
Ce (șl cum) dreg meșterii 
de-aici, nu știm. Dar dacă 
va continua „Constructorul" 
să... construiască în „ritmul" 
ăsta, n-ar fi de mirare să 
se „demoleze" de tot.

Ocaua mică
Familia Auricăi Gheorghe, ges

tionară ia depozitul de vinuri 
nr. 75 din Piatra Neamț, prospe
ra văzînd cu ochii. Părea că 
scoate bani din zăpadă. De fapt, 
îi scotea din vin. Folosea vase 
de măsură cu partea inferioară 
bombată, astfel că la 5 litri de 
vin „economisea" 0,450 l. Ulcio
rul n-a mers de multe ori la 
apă. Lucrătorii miliției au in
tervenit, demascînd procedeul 
necinstit. In seara aceleiași zile, 
soțul Auricăi a mers la căpita
nul Gheorghe Dima, de la ins
pectoratul miliției județene, și i-a 
propus ca în schimbul sumei de 
4 000 de lei să claseze dosarul. 
Firește, indignarea ofițerului e 
lesne de înțeles. El și-a făcut 
datoria. Acum, cei doi soți vor 
fi trimiși împreună în fața jus
tiției. Sînt de nedespărțit I

FORȚA DINAMICA
A ÎNTREGULUI COLECTIV
în cursul dialogului purtat cu 

membrii cîtorva organizații de partid 
din județele Dolj și Gorj, ni s-a 
relevat, o dată mai mult, un fapt pe 
care socotim util a-1 sublinia chiar 
din începutul acestor însemnări. Este 
vorba de caracterul concret al mun
cii de partid, de faptul că sporirea 
forței dinamice a organizației de par
tid, amplificarea capacității ei de 
înrîurire politică și ideologică, de 
concentrare a tuturor potentelor co
lectivului spre înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid, se concretizează pe 
planul activității precise, al iniția
tivei și materializării inițiativei, al 
îmbinării comandamentelor prezen
tului cu cele ale perspectivei. Este 
aceasta o condiție a creșterii rolului 
conducător al organizației de partid 
fiindcă, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceausescu. îndatoririle de 
conducător politic ce-i revin parti
dului „se materializează In activi
tatea desfășurată de fiecare organi
zație de partid, în modul In care 
aceasta reușește să fie în fapt forța 
dinamică a colectivului respectiv".

Revenind la ancheta noastră, cum 
se manifestă, deci, acest mod de a 
conduce concret, dinamic. în cîteva 
organizații de partid ?

Ne aflăm într-o întreprindere 
craioveană. O întreprindere care. în 
ultimul sfert de veac, a parcurs dru
mul de la mica turnătorie la uzina 
complexă cu 2 000 de salariați. O în
treprindere care, și în prezent, se 
află în plin proces de dezvoltare, de 
sporire a capacității de producție. în 
fața a două mari probleme se află, 
deci, organizația de partid de la 
turnătoria Uzinei de mașini agricole 
din Craiova : realizarea unei calități 
înalte a pieselor turnate și pregătirea 
oamenilor spre a lucra în condițiile 
noi, de tehnicitate sporită, determi
nate de mecanizarea turnătoriei. 
Două probleme care au cerut din 
partea organizației de partid o vizi
une limpede asupra modului de a 
acționa. Un prim șir de inițiative 
a vizat nivelul exigențe! comuniștilor, 
a tuturor turnătorilor, știut fiind că 
de calitatea pieselor turnate aici de
pinde în ansamblu calitatea produc
ției uzinei. Adunări generale ale or
ganizației de partid care au dezbătut 
aportul comuniștilor la ridicarea ca
lității muncii colective de studiu 
ocupîndu-se de tehnologia turnării 
fontei, discuții asupra bilanțului zilei, 
cu accent pe responsabilitatea tur
nătorilor și eventualele rebuturi etc. 
— iată ..tirul concentric", susținut, 
al organizației de partid către im
perativele zilei. în același timp, 
un colectiv alcătuit de către organi
zația de partid desfășoară o succintă 
informare și instruire privind felul 
de funcționare, în condiții de me
canizare, a turnătoriei.

Deci un mod de a conduce și de a 
interveni care creează, de la înce
put, un cadru de eficiență și oferă 
comuniștilor un îndreptar de acțiune 
clar, demonstrînd că organizația de 
partid gîndește concret, precis, se 
orientează către ceea ce este esențial 
în viața colectivului. Pe firul ace
leiași idei, am întîlnit numeroase ac
țiuni valoroase vădind, dincolo de 
caracterul specific al fiecăreia, a- 
ceeași relație între caracterul con
cret al exercitării rolului conducător 
al organizației de partid și eficacita
tea conducerii. La Combinatul de in
dustrializare a lemnului din Tg. Jiu, 
în decembrie 1968, organizațiile de 
partid au fost în fruntea unei ac
țiuni care, literalmente, a evitat în
treruperea activității întreprinderii.

Organizația de partid de la secția 
de expediție a întreprinderii de ma
teriale de construcție din Bîrsești a 
adresat celor aproape două mii de 
oameni care lucrează aici o chemare 
la întrecere pentru îmbunătățirea 
calității producției. La Uzina de 
unelte agricole din Craiova, organi
zația de partid din secția sculărie, 
plecînd de la necesitatea perfecțio
nării calificării muncitorilor tineri, 
a determinat alcătuirea unor echipe 
de muncă în care de experiența 
celor mai buni lăcătuș! să poată 
beneficia noii muncitori.

Organizația de partid se afirmă 
astfel ca element dinamizator, ini
țiativa sa mobilizează colectivul și, 
de fiecare dată. în cazurile citate, 
în final s-au înregistrat rezultate de 
nivel superior. Acest mod de a con
duce conferă organizației de partid 
autoritate, prestigiu; faptele, realită-

vîața de partid

tile dovedesc convingător că exerci
tarea rolului conducător al organi
zației de partid constituie condiția 
hotărîtoare a mersului înainte.

Relevînd corelația, interdependența 
dintre eficiența muncii desfășurate 
de organizația de partid și prestigiul, 
autoritatea acesteia, ancheta noastră 
a prilejuit consemnarea efectului 
restrîns al unor acțiuni, „rentabili
tatea" lor scăzută cînd sînt dirijate 
către obiective de însemnătate se
cundară, în dauna celor de stringentă 
actualitate. Fabrica de azbociment a 
întreprinderii de materiale de con
strucție din Bîrsești produce destule 
necazuri acestei noi unități a indus
triei județului Gorj. Perioadele în 
care planul de producție este realizat 
alternează cu etape de rămînere în 
urmă. Așa s-a întîmplat anul trecut, 
așa a început și anul în curs. Organi
zația de partid de aici, cu un mare 
număr de membri, reprezintă o 
forță potențială în stare să înlăture 
neajunsurile. Cum este dirijată însă 
această forță 7 Iată, spre exemplu, 
adunarea generală din luna ianuarie. 
Biroul organizației de bază a stabilit 
ca șeful secției să prezinte un raport 
despre sarcinile principale ale colec
tivului fabricii. Acesta s-a limitat să 
înșire pe două pagini și jumătate o 
sumedenie de indicatori economici, 
cifre, exemple ; a lipsit însă chiar și 
„încercarea" de a analiza cauzele 
neajunsurilor din secție, de a pro
pune mijloace de remediere a aces
tora. De altfel, șeful de secție în 
cauză nici n-a luat parte la adunare, 
pe motiv că n-a fost înștiințat. Fi
rește, o asemenea „analiză" nu s-a 
finalizat nicicum, n-a atras nici un 
fel de măsuri, întnicît însăși organi
zației de partid nu-i este limpede 
cum trebuie să procedeze. Cum ar 
fi putut o adunare generală desfășu
rată în asemenea condiții să mobili
zeze organizația de partid la un efort 
perseverent pentru îmbunătățirea 
activității economice 7

Insistam, la începutul acestor rin- 
duri, asupra caracterului concret al 
conducerii activității de către orga
nizația de partid. Aceasta înseamnă 
a stabili cadrul, direcțiile de acțiune, 
dar, în același timp, a acționa cu 
perseverentă pentru materializarea 
lor. Deci, nu numai cum gîndește, 
cum se orientează organizația de 
partid, ci și cum aplică, cum finali-

Am scos
din

foileton

TĂNASE

dosare...

La „Capsa"
O nouă prezentare a cofetă

riei „București" (Capșa) ar pă- | 
rea inutilă dacă... Dacă, încă 
din prag, o serie de distonante I 
(în contrast evident cu tradițiile £ 
localului) n-ar impresiona ne- “ 
plăcut consumatorii. In primul t 
rînd aparenta de atmosferă hi- j 
bernală. Majoritatea cetate- j 
nilor stau cu paltoanele pe 
ei. Puțini dintre ei reușesc (caz 
fericit), să le așeze claie peste 
grămadă pe vreun scaun, oca- * 
zional liber (în toată cofetăria ■ 
nu se găsesc decît trei cuiere). 
Adăugind faptul că mobilierul | 
este în mare parte deteriorat, 
că însăși deservirea lasă de do
rit, obținem o imagine reală, | 
dar nemeritată, a celei mai cu- ’ 
noscute cofetării din Capitală, l 
Oare nu se poate face nimic 7 |
Firma obligă. Nu stați la cafele. I

Rubricd redactată de 8
Ștefan ZIDĂRITA 1
Gheorghe POPESCU I 

cv sprijinul corespondenților j 
„Scînteii"

Am pe birou trei 
dosare ale unei an
chete din Iași. Le ci
tesc pe îndelete. Din 
aceste dosare volu
minoase scot la ve
dere :

— un vițel beat;
— pe Culiță Dură, 

clarinetistul din Po
dul Iloaiei, care s-a 
urcat intr-un pom și 
cîntă de acolo ;

— un microbuz 
tamponat;

— niște purcei cam 
de lapte, sacrificați 
pe altarul beției;

— găini, curcani, 
fii de-ai raței (bo
boci tocmai buni 
pentru copt) plătiți 
pe niște state fictive;

— scot din dosare 
și un șef pe care-l 
cheamă Mircea Cons- 
tantinescu:

— urmează Petru 
Spiță, șeful serviciu
lui plan și al organi
zării muncii. Scos 
din dosar se uită la 
mine cu priviri po
căite ;

— din aceleași do
sare mai ies încă doi: 
Mihai Matcăboje și 
Traian C. Capțan.

Si-acum dezlega
rea șaradei:

Am aflat din dosa
re că lui Mircea 
Constantinescu i-a 
fost dat să fie în- 
tr-una director. Scos 
din conducerea cî
torva întreprinderi 
din cauză de matra- 
pazlîcuri, soarta îl 
numește directorul 
Întreprinderii de apă, 
canal, gaze, băi din 
Iași. Aici omul iși 
face o gașcă. Dă afa
ră niște oameni cins
tiți și, ajutat de cei 
trei al căror nume 
le-ați aflat mai îna
inte, își dă arama pe 
fată.

Un chef costă bani. 
Mai ales cînd vrei să 
fie un chef ca-n bas
me. Mircea e dornic 
de chefuri. Să facă l 
Dar cu banii lui 
proprii. Dumnealui 
însă trimite o iscoa
dă. pe unul din gaș
că. spre Podul Iloa
iei unde are de gînd

să-și pună țărină-n 
cap. Iscoada pornește 
la drum și culege in 
„sac", pe parcurs, 
găini, purcei, curcani, 
boboci și ce mai este 
nevoie pentru un 
chef ca-n basme. Cu
lege și niște ,,surate", 
să fie cheful mai viu. 
Iscoada ce ia în de
sagă, crezi că plăteș
te 7 Deloc ! Cu ștam
pila la el, iscoada 
face un stat de sala
rii. „Tu ai dat doi 
curcani. Tu numai o 
gîscă. Ai adus două

Eroism generat 
de o cauză nobilă

Abonamentul 
și capriciile 

poștale
Este o concluzie lireasctt : 

o dată acceptat, abonamentul 
la orice ziar sau revistă tre
buie să iie onorat. Oiiciul 
P.T.T.R. Aiud procedează însă 
cu totul altfel. Spre sfîrșitul a- 
nului trecut, 8 membri de par
tid din autobaza noastră au 
făcut cîte un abonament pe 
lunile noiembrie și decembrie 
Ia revista „Munca de partid*. 
Din cei 8 abonați, doar unul 
singur a primit revista. Celor
lalți 7 li s-a promis că abona
mentele le vor fi onorate... în 
cursul acestui an 1 Pe trimes
trul I a.c., ne-am abonat la a- 
ceeași revistă 17 persoane. în 
luna ianuarie „zarurile* oficiu
lui poștal au vrut din nou ca 
tot numai unul dintre noi să 
primească revista. Am semna
lat această situație dirigintelui 
oficiului P.T.T.R. Drept urmare, 
au mai primit abonamentul 
încă trei inși. Ceilalți 13 nu știu 
nici acum cînd anume vor fi 
în posesia revistei. într-un mod 
asemănător se petrec lucrurile 
cu abonamentele șl la alte re
viste și ziare. Oare salariați! 
oficiului P.T.T.R. Aiud nu știu 
că însăși noțiunea de abona
ment exclude hazardul unor 
asemenea capricii poștale 7

loon TOMA
Autobaza de transporturi 
auto Aiud

strucțiile la Politehnica din Bucu
rești. însetat de libertate, urînd fas
cismul, el a intrat în mișcarea ile
gală. devenind membru al Uniunii 
Tineretului Comunist. A îndeplinit, 
cu pricepere și modestie, firesc, 
sarcinile încredințate de organiza
ția revoluționară.

...începutul anului 1944. Victoria, 
Eliberarea nu mai erau departe. Dar 
lupta devenea tot mai grea, riscu
rile mai mari. La 9 februarie. Dan 
Lazarovici a fost arestat. L-au 
transportat imediat la arestul poli
ției judiciare din Calea Plevnei, 
unde au început interogatoriile. Sea
ra, l-au mutat la arestul Biroului 
Statistic Militar. I-au cerut să-și 
trădeze tovarășii, să divulge activi
tatea organizației revoluționare.

Agenții l-au supus la chinuri cum
plite. După cîteva ore de tortură, 
din tînărul clocotind de viată nu 

mal rămăsese de
cît o grămadă de 
carne însîngerată. 
A doua zi, spre 
prînz, s-a stins 
din viață după ce 
tardiv — căci 
schingiuitorii se 
opuseseră — un 
agent sanitar în
cercase să-i ame

lioreze, cu mijloace primitive, sta
rea în care se afla. Ca de obicei, 
ucigașii au căutat să acrediteze ver
siunea sinuciderii.

Peste cîtva timp, părinții lui Dan 
Lazarovici aveau să primească pen
tru înhumare corpul lui neînsufle
țit. oribil mutilat, si o legăturică 
cu vestminte impregnate de sînge. 
Mama sa le-a predat, de curînd, 
Muzeului de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice.

Partidul Comunist Român, orga
nizațiile democratice si patriotice, 
au demascat încă în acele zile odio
sul asasinat. „Sute de tineri români 
— scria ziarul ilegal „România li
beră" — au fost torturați-, la poli
ție, aruncați în lagăre si- .sori, 
pentru că au luptat pentru' f&iață 
liberă, pentru fericirea si i depen
dența patriei noastre. Tineri ca Fi- 
limon Sîrbu (muncitor-Conștanța), 
Justin Georgescu, Dan Lazarovici 
(studenți-București) și alții au fost 
asasinați, pentru că au luptat pen
tru interesele poporului român". Sub 
presiunea opiniei publice, guvernul 
antonescian a fost silit să ordone 
anchetarea împrejurărilor în care 
murise Dan Lazarovici. Concluziile 
comisiei au fost categorice: crimă.

...Privesc chipul lui Dan Lazaro
vici. așa cum l-a păstrat, peste de
cenii. fotografia îngălbenită de vre
me. Si gîndul mă poartă, pe ne
simțite. de la vremurile acelea de 
tragedie și epopee, la tineretul mi
nunat de astăzi care, urmînd cu 
aceeași încredere cuvîntul partidu
lui comuniștilor. învață și constru
iește. contribuie, cu energiile si en
tuziasmul său, la materializarea 
idealului pentru care au luptat si 
s-au jertfit cel mai buni fii ai po
porului nostru. Ce alt prinos de re
cunoștință s-ar putea adu memo
riei lui Dan Lazarovici cînd
se împlinesc 25 de ani de la asasi
narea lui mișelească 7

Al. Gh. SAVU

Privesc chipul lui Dan Lazaro- 
vici, așa cum l-a păstrat, peste 
decenii, fotografia îngălbenită de 
vreme. Frunte inteligentă. Doi 
ochi mari, iscoditori. Si mal pre
sus de toate, tinerețe. O simți, o 
intuiești, clocotitoare ca seva vieții 
în primăverile cînd explodează mu
gurii ; cînd se înfiripă toate visu
rile ; cînd încep toate împlinirile... 
21 de ani ! Nu este aceasta vîrsta 
sinonimă cu entuziasmul, cu idea
lul, cu dragostea, cu speranțele, cu 
generozitatea 7

Nu caut în fotografie eroul, ci 
Omul. Pentru că numai într-o a- 
numită literatură romanțioasă chipul 
eroilor apare transfigurat, distilat, 
căpătînd dimensiuni și valori sim
bolice. Eroii nu se nasc ; se for
mează, devin. El trăiesc cotidianul 
ca toți ceilalți. Se bucură si se 
întristează. Au convingeri și incer
titudini. Sînt, în
tr-un cuvînt, oa
meni obișnuiți. 
Dar cîndva, într-o 
zi, viața îi pune 
în fața unui exa
men ; a unui e- 
xamen hotărîtor. 
Au posibilitatea 
să aleagă, ca toți 
ceilalți, între in
stinctul de conservare șl conștiința 
sacrificiului — uneori a sacrificiului 
suprem — pentru un ideal, pentru 
binele comun, pentru fericirea co
lectivității.

Dan Lazarovicl a trecut acest e- 
xamen la 21 de ani. Neîmplinițl. O 
dovadă elocventă că eroismul nu 
constituie apanajul unei vîrste. Este 
suficient să existe o cauză măreață, 
nobilă, generatoare de eroism. Si 
o forță capabilă să concentreze e- 
nergiile. să călească voințele, să ri
dice conștiințele. Iată de ce erois
mul lui Dan Lazarovici poate fi 
înțeles numai în contextul epocii ; 
poate fi explicat numai în legă
tură indisolubilă cu lupta comuniș
tilor, care l-au crescut si l-au e- 
ducat.

...Tara trăia clipe grele. Poporul ro
mân era aruncat într-un război cri
minal, jefuit și batjocorit în pro
pria casă. Cei mai buni fii ai săi, 
comuniștii, antifasciștii, patriotii e- 
rau prigoniți. întemnițați, trimiși în 
fata plutoanelor de execuție. Din a- 
dîncă ilegalitate, partidul comunist 
organiza și conducea, cu prețul u- 
nor grele sacrificii, lupta maselor 
pentru doborîrea regimului antones- 
cian. Pentru scoaterea tării din 
război. Pentru eliberarea ei de co
tropitorii hitleriști.

Multi tineri, din fabrici, de pe 
ogoare, din universități, s-au în
cadrat. alături de vîrstnici. în a- 
ceastă luptă. Căci tineretul repre
zintă viitorul, și fascismul transfor
mase acest viitor în carne de tun. 
Tineretul este însetat de cultură, 
iar fascismul însemna, prin însăși 
eșenta lui. obscurantism. Dorinței 
de libertate a tineretului, fascis
mul îl opunea inchiziția : patrio
tismului lui — catastrofa națională. 
Cum ar fi putut să rămînă tine
retul insensibil la apelul înflăcărat, 
la chemarea la luptă a partidului co
munist 7

în anii aceia de tragedie șl de 
epopee. Dan Lazarovici studia con

zează aceste idei ș! inițiative ; este 
vorba, așadar, de consecvența cu 
care organizația de partid își exer
cită rolul de conducător politic, de 
continuitatea eforturilor îndreptate 
într-o anumită direcție. Un asemenea 
stil de muncă al organizației de 
partid a contribuit ca atelierul me
canic șef al întreprinderii de ma
teriale de construcții Bîrsești să nu 
înregistreze reproșuri privind cali
tatea lucrărilor, iar secția mobilă I 
a CIL Tg. Jiu să desfășoare o activi
tate pe linie continuu ascendentă, 
în primul caz, atrage atenția faptul 
că, începînd cu membrii biroului 
organizației de bază, fiecare comunist 
dovedește prin întreaga sa activitate 
un înalt sentiment de răspundere 
profesională și civică. La aceasta au 
contribuit repetatele dezbateri în ca
drul organizației de bază pe teme 
privind profilul moral al comunistu
lui, forța de înrîurire a exemplului 
său, rolul fiecăruia în angrenajul în
treprinderii. în al doilea caz, la pro
gresele realizate a contribuit perse
verența preocupărilor vlzînd îm
bunătățirea calității mobilei, studiile 
inițiate în legătură cu consumurile 
specifice, creșterea calificării etc.

în contrast cu asemenea cazuri, 
nivelul scăzut al exigenței, consec
vența deficitară știrbesc eficiența ac
tivității unor organizații de partid. 
La Uzina de mașini agricole din 
Craiova. în organizația de partid din 
cadrul serviciilor tehnice sînt cu
prinse cadre din cele mai calificate, 
cu o bogată experiență. Rolul ei este 
însă șters. Cu prilejul conferinței de 
partid, organizația de bază de la 
serviciile tehnice a fost, pe drept 
cuvînt, criticată pentru ritmul lent 
în care se desfășoară modernizarea 
uneltelor agricole. Firesc ar fi fost, 
deci, ca .organizația de bază să iniție
ze o acțiune amplă pentru înlătura
rea acestei rămîneri în urmă, să sta
bilească sarcini și răspunderi precise, 
să incite la exigență și autoexigență, 
în fapt, lucrurile au continuat pe 
vechiul făgaș. Ilustrativă ni s-a pă
rut. în acest sens, adunarea generală 
din luna ianuarie care, deși avea ca 
temă tocmai modernizarea utilajelor, 
s-a mulțumit să treacă în revistă 
obiectivele de producție ale anului 
în curs, fără a imprima perspectivă 
muncii organizației de partid, fără a 
sublinia necesitatea imperioasă a 
realizării unor performante superi
oare, fără a nominaliza neajunsurile 
și pe cei răspunzători de ele. cu 
alte cuvinte — fără spirit analitic, 
fără ascuțiș critic și autocritic. Cel 
puțin stranie ne-a părut și încerca
rea unor membri ai biroului orga
nizației de bază de a justifica a- 
ceastă atmosferă călduță, pe motiv 
că în organizație sînt „cadre din con
ducere și nu se obișnuiește să se 
critice..." Tocmai un asemenea „o- 
bicei" a contribuit, fără îndoială, la 
statornicirea climatului de inerție 
din serviciile tehnice ale uzinei.

A conduce concret, eficient impune 
creșterea rolului organizației de 
partid ca factor dinamic, mobilizator, 
prin investirea cu maximum de efi
cientă a aportului fiecărui membru 
de partid, ca și prin folosirea judi
cioasă a contribuției organizațiilor 
de masă. Un exemplu concludent 
am întîlnit la CIL Tg. Jiu. Necesita
tea intensificării eforturilor pentru 
întărirea disciplinei muncii a impus 
o analiză pe această temă în comi
tetul de partid. în pregătire, comite
tul sindicatului a fost îndrumat să 
întreprindă o originală anchetă pri
vind întîrzierile și absentele nemo
tivate. într-o dimineață, celor ce au 
întîrziat li s-a luat un scurt interviu 
înregistrat pe bandă de magnetofon. 
Unele răspunsuri au fost difuzate, 
apoi, la stația de radioamplificare 
suscitînd comentarii acide. Efectul a 
fost salutar. „Intervievații" au evi
tat o nouă întîlnire cu microfonul.

Nu ne-am propus, desigur, în ca
dru! acestui dialog în cîteva organi
zații de partid să cuprindem întreaga 
varietate și complexitate a proble
melor referitoare Ia modalitățile 
practice de creștere a dinamismului 
organizațiilor de partid. Principala 
concluzie care se desprinde constă 
în necesitatea unei munci de partid 
concrete, combative și cu o largă 
perspectivă, chezășie a mobilizării în
tregului colectiv la înfăptuirea poli
ticii partidului.

Platon PARDAU

25 de ani de la asasinarea 
utecistidui Dan lazarovici

Obiective 
comerciale 

in construcție
Ministerul Comerțului Inte

rior a alocat importante sume 
pentru construcția și darea în 
folosință. în cursul acestui an. 
a unor noi obiective comerciale. 
O atenție deosebită se acordă 
extinderii și diversificării rețe
lei în localitățile noilor județe 
ale tării. Trei complexe comer
ciale la Focșani — județul 
Vrancea. două la Vaslui și Bîr- 
lad — județul Vaslui, diverse 
unități comerciale la Caracal, 
județul Olt. Zalău — județul 
Sălaj. Slobozia și Amara — ju
dețul Ialomița, Fieni și Pucioa
sa — județul Dîmbovița, vor fi 
construite și puse la dispoziția 
populației pînă la sfîrșitul anu
lui.

Două magazine universale 
moderne, concepute Ia nivelul 
ultimelor realizări în acest do
meniu. se vor construi în ora
șele Constanta si Pitești, iar la 
Brașov. în cartierul Bartolo
meu, vor intra în funcțiune 
două mari depozite : unul pen
tru textile și încălțăminte, cu o 
suprafață de 12 000 mp. și altul 
pentru mobilă. în suprafață de 
3 000 mp. Importante unități 
comerciale se vor construi si în 
alte orașe : Galați. Iași. Baia 
Sprie. Tecuci. Ghelar. Baia 
Borșa etc.

Suprafața comercială nou 
construită în acest an va în
suma 90 000 mp spatii de desfa
cere șl 84 000 mp spații de de
pozitare.

(Agerpres)

Complex turistic 
în zona lași-Roman

B

man, la o depărtare de 
7 km de stațiunea bal
neară Strunga, com
plexul este destinat 
atît turiștilor din țara 
noastră, cît și celor de 
peste hotare, aflați în 
tranzit. El va avea, în
tre altele, o clădire

Tn preajma unui lao 
din apropierea caste
lului de la Miclăușeni, 
județul Iași, se ame
najează un complex 
turistic. Amplasat în
tr-o zonă pitorească, 
pe șoseaua Iași — Ro-

concepută în stil arhi
tectonic local, cu res- 
taurant-pescărie, tera
să și camere de dor
mit. în jurul acestei 
clădiri va fi construit 
un camping.

(Agerpres)
separat. Citez din 
dosar: „Culiță Dură, 
omul cu instrumentul 
pentru demontat con
ductele smolite la 
capăt". Ce meserie o 
mai fi și asta 7

La alt chef domnul 
Mircea, în timp ce 
Culiță cînta, a cerut 
un vițel.

— II vreți la fri
gare 7

— Ba nu. Adu-l 
viu.

Pe Culiță l-a urcat 
tntr-un pom să se 
audă clarinetul în 
surdină. Iți vin idei 
multe la chef.

— Vițelul nu vine 7 
A venit și vițelul. 

Stăpînul ce-l ducea 
de căpăstru l-a între
bat pe chefliu :

— flîi-l treceți pe 
ștatul de plată 7

— Fie I Te trec și 
cu primă, dar lasă 
să-mi fac și eu dam
blaua

L-a luat pe vițel și 
i-a turnat în gîtlej o 
sticlă cu țuică. Culi
ță cînta, de-acolo din 
pom, o sîrbă îndră
cită. Tîmpit cum îl 
știți pe vițel (tat-su‘ 
îi bou și mă-sa vacă), 
a jucat ce-a jucat și 
a luat-o la fugă. Si 
dus a fost. (Dar ați 
uitat, vițelul va fi 
recuperat. pentru 
că-i trecut pe statul 
de plată).

Cele trei dosare 
sînt ale dracului de 
negre. Un chef de-al 
lui Mircea soldat cu 
un microbuz (la La
cul Roșu) tamponat. 
Făcut ferfeniță. Tot 
ștatu’ a plătit...

Intenționat las 
sarele deschise,
le studieze și alții. 
Au de citit vreo 3 
zile. Eu, deocamda
tă, îl dau pe Culiță 
jos din copac și-l în
văț melodia prefera
tă : Aleluia f

(Foiletonul a fost 
scris pe baza unot 
scrisori sosite la re
dacție și a confirmă
rii lor de către co
respondentul nostru 
de la Iași, Manole 
Corcaci).

(Urmare din pag. I)

B B ® 11 ® El

do- 
Să

de Nicuțâ

găini și trei damige
ne. Pe tine te trec că 
ai muncit o lună în
treagă. Dacă vinu’ o 
să-i placă lui șefu’ 
am să te txec si la 
primă".

In dosare sînt 40 de 
cetățeni care n-au 
dat cu sapa, n-au lu
crat efectiv, dar au 
adus orătănii și vin 
pentru chefuri. Cei 
40 sînt trecuți pe sta
te ca muncitori.

Culiță Dură din 
Podul Iloaiei știe să 
zică bine din clari
net. Scoală și morții 
din groapă. Dar el 
nu cîntă pe gratis. 
Ce-i prost 7

— Nici lui tata nu-i 
cînt pe gratis. Vă 
cînt la chef, dar 
ce-mi dați 7 le-a spus 
el lui Mircea, lui 
Spiță și celorlalți.

— Cîntă, Culiță, te 
trecem pe state de 
plată, îți dăm înca
drarea ce-o ceri.

Din dosare reiese 
că Dură Culiță, cla
rinetistul din Podul 
Iloaiei. avea un stat

în birouri tot greu se lucrează. Cetă
țeanului i se smulge serios din 
timpul liber cu ocazia avizării tiche- 
telor sau adeverințelor de com
bustibil (mii de oameni solicită 
asemenea avize), cu ocazia unui 
banal schimb de locuință, cu 
ocazia transferului dintr-o loca
litate în alta și în atîtea alte nenu
mărate cazuri. Am asistat îndelung 
la modul de lucru al funcționarilor 
de la serviciul spațiu. Concluzia nu 
e numai a noastră, ci și a cetățeni
lor : uneori la ghișeele acestei insti
tuții treburile se împotmolesc pe 
neașteptate. Iată cazuri edificatoare : 
Elena Sima a venit la spațiu de patru 
ori (patru zile pierdute). Pentru ce 7 
Pentru un simplu schimb de lo
cuință (care nu solicită altceva din 
partea funcționarilor decît mai 
multă... solicitudine și, firește, o or
ganizare mai bună a muncii.) I Ste
luța Butucescu a stat inutil două 
zile în fața ghlșeelor aceluiași ser
viciu pentru obținerea unei apostile 
oarecare (treabă de cîteva secunde) ! 
Dar cîte exemple n-am putea enu
mera în continuare !

Enigma risipei de timp înregistrată 
zilnic la ghișeele serviciului spațiu 
devine de nepătruns dacă ne 
gîndim la felul în care își desfășoară 
activitatea o altă unitate cu caracter 
public din același oraș : I.L.L. 
Cum se lucrează aici 7 în condiții 
sensibil similare cu cele de la spa
țiu (număr de funcționari, solici
tant! etc.). Dar cîtă deosebire între o 
instituție și cealaltă ! Printr-o bună 
organizare a muncii funcționarilor, 
la I.L.L., practic, nu se dilată cu 
nimic timpul necesar efectuării ope
rațiilor administrative. Cererile sînt 
satisfăcute operativ, indicațiile. în
drumările se dau la fel. Deci se poate 
și altfel decît la... spațiul locativ. 
Această situație ne îndreptățește să 
adresăm o întrebare Consiliului 
popular al municipiului Constanta : 
Nu s-ar putea dovedi util un 
schimb de experiență între cele 
două instituții 7 Poate ar avea de 
cîștigat. în cele din urmă si una și. 
alta, și. mai ales, cetățenii.

...Așteptăm, de vreo două ceasuri, 
în curtea depozitului de lemne nr. 1. 
E atîta lume încît cu greu și cu

multă bunăvoință ne imaginăm că 
ghișeele depozitului vor face, cu 
succes, față scopului pentru care au 
fost înființate : rezolvarea solicită
rilor publicului. Se stă la rînd pen
tru înscrierea pe o listă de ordine 
neoficială (I), la casierie (cît timp 1), 
la contabilitate. Dar cel mai adesea 
cetățenii „roiesc" după figura cen
trală a unității: șeful depozitului. 
Am schimbat și noi cu tovarășul 
Panait Stoian, șeful depozitului, 
cîteva cuvinte.

— Cum apreclați că se desfășoară 
livrarea combustibilului 7

— Binișor.
— Binișor sau bine 7
— Chiar bine 1

— Numai de trei ori (1). O dată la 
ora 4 dimineața, altă dată la 6,30... 
Acum aștept la rînd de la 5 (și era 
ora 12 !).

Am socotit de prisos să mai invi
tăm și alți cetățeni în biroul șefului 
de depozit. Dimpotrivă, am crezut că 
e mai nimerit să repetăm întrebarea 
pe care i-o pusesem inițial șefului 
acestei unități de larg interes pu
blic : „Cum se desfășoară livrarea 
lemnelor către populație, bine, bini
șor sau rău ?

— E adevărat, a schimbat d-lui 
răspunsul inițial, se mai pierde timp 
și încă mult. Oamenii sînt purtați 
pe drumuri...

— De cine 7

Cine alimentează
CRONOFAGIA ?

L-am rugat să ne ajute la... docu
mentare. Anume : i-am solicitat pen
tru moment să ne invite în biroul 
d-lui (inaccesibil publicului 1). Mai 
departe, ca să ne dăm seama la fața 
locului cît de operativ sînt serviți 
cetățenii la depozitul de lemne nr. 1, 
l-am rugat să invite, la întîmplare, 
în același birou, cîțiva solicitanți.

Au intrat primii doi oameni. Fa
cem cunoștință cu Marin Popa (din 
str. C. Burcă nr. 17). Venise la depo
zit pentru a doua oară. In prima zi, 
încercarea de a-și procura combus
tibilul s-a soldat pur și simplu cu... 
o zi pierdută. în a doua zi (cînd 
l-am întîlnit noi la depozit) iar aș
tepta. Al doilea cetățean, B. Oan- 
cea (str. Panait Moroiu nr. 13).

— De cîte ori ați venit, și Ia ce 
ore. pînă acum la depozit pentru 
lemne 7

— în depozitul nostru, uneori, 
cînd sînt lemne, nu sînt cărbuni și 
invers, cînd sînt ambele — lipsesc 
mijloacele de transport 1

în continuare, șeful unității și-a 
propus să ne convingă că întreaga 
situație creată s-ar datora furnizori
lor, care nu livrează combustibilul 
ritmic. Nimic de zis, e și în această 
afirmație o bună doză de adevăr. 
Dar nimeni altcineva nu poartă răs
punderea că depozitul lucrează cu 
jumătatea lui de capacitate (o bascu
lă zace nefolosită), că oamenii sînt 
amînați sau trimiși de la un depozit 
la altul, fără nici o noimă. Acestea 
nu sînt altceva decît neajunsuri 
vizibile de organizare a depozitului 
nr. 1. Și, după cum aveam să ne con
vingem, nu numai ale lui. Situații 
identice sînt și la celelalte depozite. 
Toate, fără excepții, sînt unități

mult solicitate de public, care ră
pesc enorm de mult din 
timpul liber al cetățeanului. Cum 
poate fi remediată starea de 
fapt existentă la depozitele de 
combustibil 7 Iată întrebarea pe care 
și-o pun unii șefi de depozite și sa
lariat! ai întreprinderii tutelare. Pot 
fi enumerate și cîteva inițiative. De 
pildă, pentru ușurarea livrării com
bustibilului a fost înființată o casie
rie centrală și s-a introdus (ceea ce 
alte orașe au introdus de multi ani) 
sistemul servirii cetățeanului cu 
combustibil la domiciliu. Metoda tin
dea spre o economisire de timp, ve
nind neîndoios în sprijinul cetățeanu
lui. Dar abia inițiată, a sucombat. 
Acum urmează (oare 7) să se des
chidă din nou casieria centrală și 
din nou să fie serviți cetățenii cu 
marfa la domiciliu. Ce va fi, vom 
vedea — deocamdată sistemul „pier
derii de timp", după care sînt ser
viți cetățenii cu lemne de foc, este 
încă în funcțiune I Și e păcat. Cu 
atît mai mult cu cît la Constanța 
au fost rezolvate cu succes alte pro
bleme asemănătoare.

Cetățenii se întreabă, pe bună 
dreptate : dacă în unele sectoare de 
interes public se lucrează rapid, ci
vilizat, sînt introduse necontenit me
tode noi de activitate, de ce în alte 
sectoare — ca la depozitele de lemne 
— lucrurile stau invers ? Iată o în
trebare pe care o punem și noi au
torităților locale din Constanța.

...Dis de dimineață, la policlinica 
nr. 2. La multe servicii — aglomera
ție. De ce 7 Directorul policlinicii 
lipsea din localitate pentru o lună, 
adjunctul lipsea din policlinică, 
pentru o zi (probabil în interes de 
serviciu). Și totuși, chianjîn cadrul 
policlinicii am găsit-un serviciu unde 
oamenii erau serviți prompt: servi
ciul stomatologie.

...Pierdere și economie de timp ! 
Timpul cetățeanului se cere calculat, 
drămuit, gospodărit cu grijă. Fără 
nici o îndoială că stă în puterea con
siliilor populare ale orașelor, mu
nicipiilor, Comitetului pentru pro
blemele administrației de stat să 
analizeze și să soluționeze proble
ma economisirii timpului cetățeanu
lui.



SCÂNTEIA — duminică 9 februarie 1969 PAGINA 3

Din cronica marilor realizări ale socialismului

ALBU
PRODUCȚIA
UNEI ZILE

DIN ANUL 1968

NICOLAE CEAUȘESCU

Cezar BALTAG

își schimbă în mai bine 
viața, își modifică gîn- 
direa, își perfecționează 
capacitățile intelectuale, 
își înnobilează orizontul 
material și spiritual in 
care trăiește.

Și, cum se întîmplă 
de foarte multe ori in
tr-un asemenea spațiu, 
aici simbolul își dă în- 
tîlnire cu realitatea, me
tafora încărcată de sen
suri poetice înflorește în 
preajma recipientelor' ți 
a țevilor metalice, la fel 
ca în imaginea fotografi
că a Roznovului, în care, 
pe fondul schelăriei me
talice a unui coif al 
combinatului, ochiul dis
tinge coroana de frunze 
vii a unui arbore tânăr: 
laboratorul industrial i- 
maginat și creat de min
tea omului în întâlnire 
directă cu gingașul labo
rator natural, frunza, a 
cărei respirație este, 
așișderi, dătătoare de 
viață.

In albumul realizări
lor României socialiste 
numărul zveltelor silue
te ale industriei noastre 
crește necontenit, afir
mând, în acest al patru
lea an al cincinalului, 
amploarea drumului as
cendent pe care îl par
curg țara și voința 
noastră de a urma calea 
pe care ne călăuzește, 
hotărît, Partidul Comu
nist Român, spre culmi
le mereu mai cutezătoa
re ale desăvîrșirii.

Intre ramurile de prim rang ale industriei noastre socialiste, 
energia electrică s-a constituit într-un puternic flux pulsînd în 
arterele vitale ale economiei naționale. In 1968 puterea insta
lată centrale electrice a atins aproape 5 700 MW — față de 
3 258 MW în 1965. în acest fel nu numai că au fost satisfă
cute necesitățile de energie electrică ale economiei naționale, 
dar s-au putut electrifica — în perioada 1966—1968 — aproape 
3 000 sate. Pentru 1969 se prevede realizarea unei producții de 

aergie electrică de 31 miliarde kWh. Vor intra în exploatare 
noi grupuri energetice cu o putere totală de 650 MW.

fele omului, sînt ima
gini ale energiei șl vi
talității noastre crea
toare, sînt imagini pa 
care le putem întâlni as
tăzi în toate orașele ță
rii. Toate aceste siluete 
industriale poartă în
semnul de gîndire și de 
simțire al muncii tenace 
a poporului nostru, al 
hotărîrii sale de a avan
sa ferm pe drumul civi
lizației 'socialiste. Însu
flețite. de impulsul in
teligenței umane, de 
gesturile calme și măsu
rate ale celor care le 
mînuiesc, vastele și com
plexele structuri ale teh
nicii moderne își desfă
șoară mișcarea lor precis 
calculată, riguros exactă, 
în ritmuri de tot mai 
amplă rezonanță, de- 
monstrîndu-și din ce în 
ce mai bine calitățile și 
funcționalitatea.

In fiecare zi, alte și 
alte camioane de la 
Brașov își pregătesc in
trarea în lume. In fie
care zi, rulmenții strălu
citori și perfecți, aseme
nea unor splendide pla
nete în miniatură, își 
încep drumul lor circu
lar și infinit în cosmosul 
tehnic. Unda electrică a 
arterelor de înaltă ten
siune mînă motoarele și 
hrănește viața dinamică 
și tumultuoasă a agre
gatelor moderne.

Acționînd asupra roți
lor, a pîrghiilor și a plă
cilor de oțel, acționînd 
asupra lui însuși și asu
pra semenilor lui, omul 
își desăvîrșește destinul,

întreaga experiență a dezvoltării României con
firmă încă o dată că factorul fundamental al pro
gresului și civilizației îl constituie industrializarea 
socialistă, care asigură creșterea în ritm rapid a 
întregii economii naționale, ridicarea tuturor regiu
nilor țării, lichidarea decalajului față de țările avan
sate economic, înflorirea generală a vieții sociale în 
patria noastră, apărarea și consolidarea indepen
denței naționale, lată de ce partidul nostru va con
tinua să pună în centrul activității sale industriali
zarea țării, văzînd în aceasta calea sigură spre edi
ficarea deplină a socialismului, spre crearea condi
țiilor pentru trecerea la construirea societății comu
niste în România.

Mai mult decît privirii, 
sufletului însuși t se face 
cunoscută logodna a- 
ceasta, a metalului cu 
lumina, la temeliile țării. 
De aici, din marile la
boratoare ale creației 
materiale, unde, neînce
tat, se plămădește forța 
socialismului, ritmul ei 
urcă în toți oamenii, în 
aceeași amplă respirație 
comună, asemănătoare 
pulsației galaxiilor.

■ Tot ce se făurește în 
patria noastră, omului 
îi este ofrandă: hărni
ciei, nobleței și duratei 
lui pe pămînt. In fiecare 
conștiință, în fiecare 
inimă se răsfrîng sănă
tatea și puterea bătăilor 
inimii țării, sănătatea și 
puterea pulsului noii 
noastre orînduiri. Mun
ca, entuziastă și liberă, 
este, în esența ei, sim
fonie augustă a epocii, 
iar dragostea pentru 
chipul, în neistovită pre
facere, al vîrstei de azi 
a țării constituie ma
rele generator de rit
muri, spre care privirile 
noastre cată cu înaltă 
emoție.

In felul acesta, cu 
deosebire intens șl plin 
de încredere, fiecare și 
toți laolaltă ne simțim 
prezenți în desăvîrșirea 
procesului de maturi
zare a industriei noastre, 
care realizează în acest 
an o producție de apro
ximativ 14 ori mai mare 
decît în 1938. Simbolică 
și plină de profund a- 
devăr uman și artistic 
este imaginea înregis-

In 1968, producția globală a industriei n- 
șoare a fost cu 39,7 la sută mai mare decît în 
1965, iar cea a industriei alimentare cu 25,7 Ia 
sută. Planul pe anul 1969 prevede, în conti
nuare, noi creșteri importante. Nivelul pro
ducției globale al industriei ușoare, de 35,2 
miliarde lei, depășește cu circa 2,4 miliarde 
lei sarcinile pentru acest an prevăzute în cin
cinal ; producția industriei alimentare mar
chează, de asemenea, un ritm ridicat de creș
tere : 11 la sută. Numai în industria ușoară 
vor începe să producă anul acesta 10 între
prinderi noi.

Pîinea industriei — așa i 
se mai spune, pe drept cu- 
vînt, metalului. Producția 
de metal a înregistrat în 
primii trei ani ai cincinalu
lui creșteri de-a dreptul 
spectaculoase. Comparativ 
cu 1965, producția de fontă 
a fost în anul 1968 cu 48,2 
Ia sută mai mare, cea de 
oțel cu 38,7 la sută, iar cea 
de laminate . Inite pline — 
cu 44,6 la sută. în anul 1969, 
producția totală de oțel ur
mează să crească cu 15,8 la 
sută față de 1968, ajungînd 
la aproximativ 5,5 milioane 
tone. Vor intra în funcțiune 
furnalul nr. 2 de 1 700 mc și 
convertizorul nr. 3 al oțelă- 
riei de la Galați, două cup
toare electrice de 50 tone la 
Hunedoara etc.

trată de obiectivul foto- 
grafului-artist, a acestei 
sfere de oțel străluci
toare, în care, ca intr-o 
superbă oglindă spația
lă, se reverberează în 
chip uimitor toate cele
lalte, multiplicate, îmbo
gățite, perfecte în rotun
jimea lor ideală, dispuse 
în șiruri de o rară fru
musețe geometrică, ele 
însele — aceste sfere — 
reflectând, la rîndul lor, 
perfecțiunea și transpa
rența de nobil metal a 
sferei-nucleu, a sferei- 
mamă. Această expresi
vă metaforă vizuală a 
civilizației, intens suges
tivă în însuși planul 
gîndirii și psihologiei 
moderne a omului de 
azi, din România anului 
1969, ne evocă perspec
tiva' și certitudinea fap
tului că locuim într-un 
punct civilizat al lumii, 
într-un spațiu iluminat 
de omenie, pricepere și 
inteligență activă, în- 
tr-un timp în care sen
timentele noastre con
verg întru împlinirea a- 
celuiași ideal comun: 
edificarea socialistă pe 
pămîntul românesc.

Privim relieful dina
mic al peisajului nostru 
industrial și cugetul ni 
se umple de mîndrie la 
vederea acestui freamăt 
amplu — al industriali
zării țării — la auzul su
netelor simfoniei moder
ne a muncii noastre li
bere care vibrează în 
spațiile văzduhului. Sînt 
imagini dintr-un peisaj 
făurit de mintea și bra-

Ritmul de creștere a pro
ducției globale în industria 
chimică a fost, în perioada 
1966—1968 (primii trei ani 
ai actualului cincinal), de 
circa 20 la sută. Producția 
realizată în 1968 a fost cu 
74,5 la sută mai mare decît 
cea din 1965. Harta chimiei 
românești s-a îmbogățit în 
primii trei ani ai cincinalu
lui cu 100 de obiecti
ve și capacități noi. Preve
derile planului pe 1969 sta
bilesc dezvoltarea accentua
tă a producției de îngrășă
minte chimice, mase plas
tice, rășini, fire și fibre sin
tetice, pentru care sînt pre
văzute creșteri între 3Q—44 
la sută față de anul trecut.

Ramură cu un rol determinant, vital, pen
tru menținerea dinamismului industrial și 
modernizarea continuă a întregii economii 
naționale — industria construcțiilor de ma
șini și prelucrării metalelor a cunoscut o pu
ternică dezvoltare în actualul cincinal. în anii 
1966—1968, producția globală a acestei ra
muri a sporit cu 56,1 la sută, într-un ritm su
perior celui prevăzut în planul cincinal. 
Ponderea mijloacelor tehnice livrate pe pie
țele externe a reprezentat anul trecut 23 la 
sută din volumul total ăl exporturilor româ
nești, iar anul acesta se va ridica la 25 la 
sută. în 1969, producția întregii acestei 
ramuri urmează să crească cu 13,6 la sută, 
gama produselor lărgindu-se cu numeroase 
noi tipuri de mașini, utilaje și instalații.

Muncitori, tehnicieni, 
ingineri din industriei
FRONTUL UMÎTĂTI! SOCIALISTE VĂ CHEAMĂ SĂ 

CONSACRAȚI EFORTURILE VOASTRE, ÎNTREAGA 
ENERGIE CONTINUĂRII OPEREI DE INDUSTRIALIZARE 
A ȚĂRII, CREȘTERII SI PERFECȚIONĂRII PRODUCȚIEI. 
DED8CAȚI-VĂ SPIRITUL NOVATOR, CUNOȘTINȚELE, 
PROMOVĂRII TEHNICII NOI, SPORIRII PRODUCTIVITĂ
ȚII MUNCII, RIDICĂRII EFICIENTEI ECONOMICE A 
TUTUROR ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE I

(Din „Manifestul Frontului Unității Socialiste")
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f Barbu Theodorescu 
«ste la prima sa carte 
pre Nicolae Iorga. îi <

cinema

BARBU THEODORESCU

CronicaES0

spectacolului

Și

în

a

PROGRAMUL S

socialiste
(Urmare din pag. X)

Mihai FLOREA

afirmam 
le-a

de o concepție înaintată de viață 
maixist-leninistă, de o poziție ce
tățenească activă, sînt trăsături 
obligatorii ale dascălului.

Lucrările conferinței s-au înche
iat. Ceea ce așteaptă de la noi 
partidul, întregul popor este să 
trecem grabnic la împlinirea tutu
ror măsurilor stabilite, cu claritate, 
pentru continua perfecționare și 
modernizare a învățămîntului nos
tru. De noi depinde formarea unui 
tineret cult, multilateral și armo
nios dezvoltat, a unui tineret de
votat țării, cauzei socialismului.

poate crea sus- 
într-un public

„NICOLAE IORGA“

la nivelul cerințelor
Școala românească,

din Capitală. Au- 
cunoscut prin pa- 

cu care a abordat

societății

nu 
des- 

, . . . _ __  _ dato
răm cele două volume in
titulate Bibliografia istorică 
și literară a Iui N. Iorga. 
1890—1334, apărută în 1935, 
si Bibliografia politică, so
cială și economică a lui N. 
Iorga, 1890—1934, apărută în 
1937, ambele volume consti
tuind mult mai mult decît o 
bibliografie : o „descriere a 
operei", instrument indis
pensabil pentru orientarea 
Sa cuprinsul imensului ei 
teritoriu, și care ar putea 
fi reeditată, cu completă
rile ulterioare și cu biblio
grafia celor douăzeci de mii 
de cărți, broșuri și articole 
scrise despre Iorga, depis
tate de același neobosit bi
bliograf. Tot Barbu Theo
dorescu a publicat docu
mentele și a făcut istoricul 
celebrului concurs de ocu
pare a catedrei de istorie 
universală de la București. 
In două rînduri a schițat 
monografii privind viața și 
personalitatea lui N. Iorga 
(una însoțind o colecție de 
ilustrații înfățișînd pe ilus
trul savant). Secretar, o 
vreme, al marelui istoric, 
a avut privilegiul de a-1 
cunoaște de aproape, păs- 
trîndu-i apoi un devota
ment fără hiatusuri. Era 
de aceea, poate, cel mai 
Indicat să scrie această 
„biografie" a lui Nicolae 
Iorga, apărută în colecția 
„Oameni de seamă" a Edi
turii tineretului. Am scris 
biografie și am cumpănit 
bine termenul, fiindcă o 
monografie Nicolae Iorga, 
de ținută științifică, în 
«tare să cuprindă cu auto
ritate subiectul în totalita
tea sa, este încă un dezi
derat de viitor. Va trebui 
ța. mai întâi, specialiștii 
fiecăruia din multiplele 
discipline științifice în care 
s-a manifestat să ne spună 
pe baza unui examen critic 
riguros în ce constă aportul 
său, ce este încă viu, ce s-a 
dovedit a anticipa evoluția 
ulterioară a disciplinei șl 
ce a căzut în desuetudine 
prin însuși progresul ine
rent al științei. Pînă atunci, 
Judecățile de valoare auto
rizate, ta toate domeniile, 
nsupra operei în ceea 
ce are ea mal trainic — 
contribuția istoricului, prin
tre cei mal mari ai vremii 
sale, ne lipsesc, și noi nu 
putem avea decît opinii. 
Există însă o zonă asupra 
Căreia se pot formula pă- 
țeri chiar fără a fi un me
dievist, un bizantinolog, un

anticist, un istoric al româ
nilor, un istoric de artă etc., 
etc. : este opera de ctitor al 
unui moment cultural, a- 
ceea de militant pentru 
drepturile poporului, opera 
de animator și călăuzitor al 
națiunii sale. Și este, fireș
te. zona biografiei pure, 
unde reconstituirea etape
lor pe baza unei documen
tări competente poate fi fă
cută. Cartea lui Barbu 
Theodorescu reprezintă o 
încercare de a fixa, pentru 
prima dată cu minuțiozita
te, liniile biografiei lui N. 
Iorga. Nimeni nu o va pu
tea Ignora și oricine va 
dori să știe ce a făcut Ni
colae Iorga i se poate a- 
dresa cu deplină încredere.

întrebarea este dacă ni 
se spune și cine a fost 
Nicolae Iorga. Fiindcă, 
desigur, gîndindu-se șl la

strucție mai ales atunci 
cînd tratează tocmai pe
rioada cea mai complicată 
a biografiei lui N. Iorga, 
de unde și disproporția 
dintre partea care privește 
activitatea sa de pînă, și 
în timpul primului război 
mondial, minuțios elabora
tă, și ultima parte.

Ceea ce rămîne expli
cat numai parțial este 
„fenomenul Iorga", cu tot 
ce era într-însul mă
reție, adevăr, patetism, 
dragoste nemărginită pen
tru poporul român, pentru 
cei mulți și trecutul lor 
eroic, pentru marile figuri 
de patrioți și cărturari lu
minați, pentru tot ce a dat 
mai de preț această țară, 
dar si cu ceea ce a fost 
eroare, sinuozități și incon
secvență. Absenta unei abor
dări curajoase, lucide, stiin-

Teatrul din Satu Mare

caracterul colecției, autorul 
ne oferă de fapt un „pa
negiric". unde totul sau a- 
proape totul este sublim 
(și nu încape îndoială că 
multe, foarte multe pagini 
din biografia și opera lui 
N. Iorga merită acest cali
ficativ), scăldat într-o lu
mină atotînțelegătoare. care 
estompează contradicțiile 
și greșelile, totuși bine 
știute de cei ce l-au 
apucat în viață De genialul 
istoric și de cei ce frecven
tează documentele vremii 
sau opera sa în totalitate. 
Să fie, tocmai aceasta, cau
za succesului relativ al 
cărții, contrastînd cu in
contestabila ei utilitate in
formativă, cu căldura șl 
reala devoțiune cu care a 
fost1- scrisă ? Nu cumva toc
mai această ezitare în a 
privi personalitatea lui N. 
Iorga în toată complexita
tea ei 
piclune
obișnuit cu abordarea lu
cidă. critică, a celor mal 
diversa împrejurări istori
ce și a celor mai venerate 
figuri? Cartea prezintă, da 
altfel, deficienta da con-

țific fundamentată, lasă 
dezarmat pe cititorul cărții 
lui Barbu Theodorescu în 
fata atîtor multipla pro
bleme și întrebări ce se 
ivesc inevitabil dincolo de 
volumele apărute în ultimii 
ani din scrierile lui N. 
Iorga, cu grijă selectate 
și îngrijite de editorii ac
tuali. Autorul acestei cărți 
prezintă, de pildă, 
nătorismuT 
vedea. îl 
plica N. 
ce este 
deosebit, 
contradictoriu cu ceea ce 
discernem noi astăzi. O 
biografie care să răspundă 
concepțiilor noastre despre 
reconsiderarea critică nu 
poate face însă abstracție 
de ceea ce este deconcer
tant în persoana si opera 
lui N. Iorga. Tocmai aces
te aspecte le aveam în ve
dere într-un articol publi
cat recent în paginile a- 
cestuî ziar în care, vorbind 
despre sensurile actuale ale 
patriotismului, 
că erorile pe care 
făcut marele savant pe 
plan politic ți ideologic

„sămă-
1“ exact cum îl 
înțelegea și-l ex- 
Iorga însuși, ceea 
evident un lucru 
fără a fi neapărat

au avut urmări nefaste mai 
tîrziu, afirmație care, din 
pricina exprimării metafo
rice, a putut să pară in
terpretabilă împotriva pro
priului el înțeles. A ig
nora însă aceste rea
lități ar însemna. în fond, 
să concepem reconsidera
rea figurii lui Nicolae Ior
ga ca o apologie integrală. 
Fără îndoială. Iorga a fost 
o mare personalitate, de o 
cinste sufletească exempla
ră. de o bună credință ne
pătată. pe care nimeni nu-1 
poate concepe în postură 
de cauză sau „părinte" al 
extremismului de dreapta, 
care nu a avut în nici un 
caz asemenea strămoși 
iluștri. Modul cum a sfîr- 
șit Nicolae Iorga, după ce 
repudiase cu vehemență pe 
cei care încercau să-i ci
teze numele în sprijinul 
unei ideologii de tristă a- 
mintire, nu lasă nici o în
doială asupra adevărului 
istoric. Biografia pioasă și 
— repet — valoroasă în an
samblu, și bine venită, pe 
•care o dedică Barbu Theo
dorescu lui N. Iorga oco
lește și ea, din păcate, 
punctele nevralgice, con- 
templînd faptele, în loc să 
le analizeze dialectic, să 
prezinte realitatea așa cum 
a fost.

După această biografie 
despre N. Iorga, va tre
bui pregătită, printr-un 
efort conjugat al specia
liștilor, acea monografie 
științifică marxistă, la care 
are dreptul și care, de
parte de a-1 scădea, îl 
va descoperi în toată am
ploarea unei personalități 
semnificative, revelatoare 
pentru o întreagă epocă. 
N. Iorga este, ca și Emi- 
nescu, Brâncuși sau Geor
ge Enescu, mai mult decît 
un geniu creator al po
porului nostru? Șl am fl 
cîștigați dacă. în viitor, au
torul cărții de față ar pu
blica monumentala sa bi
bliografie a scrierilor de și 
despre Iorga, precum și un 
volum de amintiri perso
nale, în care ar putea va
lorifica bogatele date pe 
care le deține despre via 
personalitate a acestuia. 
Oricum, prin ceea ce a rea
lizat și prin discuțiile pe 
care le poate suscita, car
tea lui Barbu Theodorescu 
se înscrie ca un moment 
din procesul de redescope
rire și revalorificare a ți
nui uriaș al culturii româ
nești.

Dan ZAMF1RESCU

0 Rio Bravo (ambele serii) : PATRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 
20. BUCUREȘTI — 9 ; 12,15 ; 16,15 ; 20.
0 Un om pentru eternitate : REPUBLICA — 9 ; 11,18 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
0 Marele șarpe : LUCEAFĂRUL
18,30 ; 20,45, FESTIVAL — 9 ; 11,15
0 Primăvara pe Oder : CAPITOL
13,15 ; 20,30.
0 Un delict aproape perfect: VICTORIA — 9 ; 11,15 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45 MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45.
0 Astă seară mă distrez : DOINA — 11,80 ; 13,45 ; 16 ; 18.15 ; 
20,30.
•

în turneu Iu București
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Noapte* s UNION — ÎS.30 ; 18 ; 20, S0, CENTRAL — 11,45, 
Copilt paradisului : CINEMATECA (bilete la easă) — 
; 13 ; 15,45. -.'
Clovni pe pereți : CENTRAL — 18,45 ; 18,45 ; !»,«. 
Strigatul î CENTRAL — 8,15.
Aventura : CENTRAL — 14,15.
Cîntecele renașterii ; Omul din lună ; Misterul culorilor ;_ s—jn conțjnuare

: 11 ; 13,50 ; 18 ; 18,30 ; 
17,15 ; 19,45, MODERN 

20,45, FLAMURA — 9 ;

• •
0 .----- , -----
Cimentul j Merele : TIMPURI NOI ■
0 Feldmareșala : FEROVIAR — 8.30
21, EXCELSIOR — 9, 15 ; 14,45 ;
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 18,30 "
11.15 ; 13,39 ; 16 ; 18,15
0 Pantoful Cenușăresel : LUMINA — 8,45—16,30 In con
tinuare ; 18,45 ; 20,45, AURORA — 9—16 în continuare ; 
18,13 ; 20,30.
0 Becket : GR1VIȚA — 9,30 ; 12,30 ; 18,15 ; 19,30, TOMIS — 
10 ; 12,45 ; 15,30 ; 19.
0 întoarcerea vrăjitorului : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,15 ; 17 45 ; 20.
0 Planeta maimuțelor : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
0 Răpirea fecioarelor : BUZEȘTI__ 20,30.
0 Aventurile Iui Tom Sawyer ; Moartea Iul Joe Indianul : 
COTROCENI — 15,30 ; 19, DACIA — 3,30—19,45 în continu
are.
0 Profesioniștii : BUCEGI — 
ARTA — 9—15.45 în continuare
•

0.30 ; 12 ; 15.80 ;
18,15 : 20,45.

Hombre : UNIREA — 15,30 ; 18.
Valurile Dunării : UNIREA — 20,30.
Inimă nebună, nebună de legat : LIRA — 15,30 ; ÎS. 
Acuzatul : LIRA — 20,30.
Tarzan, omul-malmuță ; Fiul Iul Tarzan : DRUMUL SA-0 ' . - . .___________ _

RII — 16 ; 19.
0 Columna (ambele «erti) : FERENTARI — 15 30 ; 19. MO
ȘILOR — 15,30 ; 19.
0 Urletul lupilor : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Expresul colonelului Von Ryan : MELODIA
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 
18.15 ; 20,30.
• împușcături sub spânzurătoare : FLOREASCA — 9; 11,30; 
14 ; 17.30 ; 20.
0 Sînt și eu numai o femeie : VOLGA — 14,30 ; 16,30 ; 
13,30 ; 20,30.
0
•

ÎS.

o

Lustragiul : VIITORUL — 15,30 ; 18.
Mica romanță de vară : VIITORUL — 30,30. 
Made în Italy i POPULAR — 15,30 ; 20,30. 
Telegrame : POPULAR — 18.
Veșnicul Inttrzlat : MUNCA — 18 ; ÎS. 
Duminică Ia ora 8 : MUNCA — 
Oscar ! FLACĂRA — 15,30 ; 18.
Nikolai Bauman : FLACĂRA — 20,3».
Șapte oameni de aur : VITAN — 15,30 ; 18. 
în orașul ,.S“ : VITAN — 20,30.
judoka, agent secret : RAHOVA__15,30 ; 18.
Răzbunarea haiducilor ; RAHOVA — 20, 
Prințesa : PROGRESUL — 15,30 ; 20,30. 
Tunelul : PROGRESUL — 18.
Ultimul voievod : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 
Căderea Imperiului roman : PACEA — 18 ; 19,30. 
Ce noapte, băieți 1 COSMOS — 15,30 : 18 ; 20,15.

teatre

8,îa — Ora exactă. — Cum va 
a vremea 7 — Gimnastica de di
mineață. 8,40 — Pentru copii și 
școlari. • La șase pași de o ex
cursie — emisiune concurs. Par
ticipă echipele reprezentative ale 
școlilor din județele Mehedinți șl 
Mureș, jj Film serial : Meteor XL- 
5 : , S£era hipnotică". 10,00 — Ora 
satului, o Cronică electorală. * 
Din carnetul scriitorului : Popa
suri. Prezintă Dragoș Vicol. 0 Re
portajul emisiunii : Sub lupa cer
cetătorului (pregătirea noii recol
te de cartofi în județul Suceava) 
0 Dialog economic, o Buletin agro- 
meteorologic. o Noutăți din agri
cultură. 0 Telespectatorii întrea
bă, specialiștii răspund, o Muzică 
populară românească. 11,30 — TV. 
pentru specialiștii din agricultură. 
Cultura tomatelor timpurii. Parti
cipă dr. Ing. Gh. Stanciu și ing. 
Ion Poplllan. 12 00 — De strajă 
patriei. 0 Santinele, In văzduh 
0 Printre tanchiștl o Interlocu
tori... telespectatorii 0 Program 
muzical. 12,30 — Concert simfonic. 
Orchestra simfonică a Radiotele- 
vlzlunll. Dirijor Ioslf Conta. Solist 
Radu Lupu. In program : Con
certele nr. 1 și 2 pentru plan șl 
orchestră de Beethoven. 13,30 — 
închiderea emisiunii de dimineață. 
15,00 — Telex TV. 15,05 — Maga
zin duminical. Prezintă Mariana 
Mlhtiț și Valentin Plătăreanu. Din 
cuprins : 0 Invitatul emisiunii — 
Horia Lovlnescu. © Triptic core
grafic cu balerinii Rodlca Slmion, 
S. Stefanski. « Filmul muzical 
„Rondul unul paznic" 0 Serialul 
,Zoo" realizat de Frederic Rosstf. 
0 Formația de muzică ușoară'„Că
răbuș". 17,00 — Campionatul euro
pean de patinaj artistic — demon
strații. 19,00 - — - •
seară. 19.15 — 
Ansamblul de cîntece și dansuri 
„Brîulețul" — Constanța. Condu
cerea muzicală ~ 
regrafla Theodor Vasilescu șl Ion 
Buruc. Soliști : Elena Barbu-Roi- 
zen, Genoveva Armanu, Daniela 
Matei, Dan Moisescu. Marinică 
Iordache, Ion Maxim, Iile Ionlță 
șl Nicolae Pleșa. 20,00 — Prefață 
la cel de-al II-lea festival de mu
zică ușoară „Cerbul de aur" — 
Brașov. 20,15 — Desene animate. 
20,23 — „Slalom muzical-dlstrac- 
ttv" cu Colea Răutu, Ștefan Bă
nică, Dumitru Furdul, Constantin 
Drăghicl, Aurel 
Simllea. 20,55 — 
— o producție a 
ceze, cu Marina 
elle Rlva. 22,50 — Telejurnalul de 
noapte. 23.00 — închiderea emisi
unii.

- Telejurnalul de 
Telesport. 19.30 —

V. Tănăsescu. Co

Cloranu, Angela 
Filmul „Climate" 
studiourilor fran- 
Vlady, Emmanu-

PROGRAMUL n

19,00 — Telejurnalul de seară. 
19,15 — Seară de teatru : „Șeful 
sectorului suflete" — comedie de 
Al. Mirodan. Distribuția : Radu 
Bellgan, Vasilica Tastaman, Amza 
Pellea, Dem. Savu, Sanda Toma, 
Dumitru Chesa. Regla : Moni Ghe- 
lerter. 20,55 — Medalion muzical 
— Tiberlu Brediceanu. Prezintă 
George Sbtrcea. 22,00 — închide
rea emisiunii.

-----------------------------------
tul lață de cauza socialismului și 
comunismului, principiile dreptății 
și echității sociale, normele unei 
comportări înaintate în viață”. în 
acest context, mi se pare că una 
din coordonatele esențiale ale 
procesului lnstructiv-educativ 1a 
care trebuie să participe deopo
trivă toți slujitorii școlii, este aceea 
a formării idealului de viață co
munist al fiecărui tînăr. O viață 
demnă și folositoare nu se poate 
duce fără un asemenea ideal. O 
viață lipsită de un astfel de țel 
este comparabilă cu o ambarca
țiune fără busolă, gata oricînd să 
fie răpusă de furtunile greutăților, 
ale complicatelor căi pe care le 
străbatem ca oameni.

La scară națională, aspirațiile 
cele mal alese ale poporului sfat 
luminate și ajutate să se împli
nească de către acela care în
truchipează tot ceea ce are mai 
bun, mai elevat ființa poporului 
nostru — Partidul Comunist Român. 
Dar, paralel și pînă Ia formarea 
acestui ideal larg, elevii îșl fău
resc aspirații legate de dorința de 
a urma fa viața lor oameni cais 
le sfat în imediata apropiere. Și 
cei mai apropiați, din acest punct 
de vedere, în afara părinților, sîn- 
tem noi, dascălii lor. Numai cînd 
spui acest lucru, numai cînd te 
gîndești la faptul că de tine, de 
munca ta, de valoarea ei, depind, 
uneori în chip hotărîtor, sute și 
sute de alte vieți, nu se poate să 
nu fii pătruns de un fior, care în
chide în el șl teamă, fa sens de 
foarte multă răspundere, șl mîn- 
drie, șl căldură.

Intr-adevăr, care dascăl adevă
rat poate fi indiferent față de ima
ginea ce-o cultivă în sufletul atîtor 
generații ? Care adevărat profesor 
poate fi indiferent față de ceea ce 
crede despre el oricare dintre su
tele de ființe ce stau în bănci, în 
timp ce el se află la catedră ? Un 
foarte bun educator nu poate fi 
numai un specialist de valoare, ci, 
măcar în aceeași măsură, un Om. 
Omenia, generozitatea, căldura 
părintească, răbdarea, tactul pe
dagogic, strădania permanentă de 
a pătrunde prin ferestrele sufletu
lui fiecărui tînăr ta intimitatea lui, 
toate acestea dublate permanent

? ■ ■0 Filarmonica de stat „George Enescu" (sala Ateneului) 1 
Concert pentru elevi cu tenia : Romantismul — 10.36. 
Conferențiar : Nina Turcu ; (Sala Mică a Palatului) : Con
cert pentru elevi cu tema : Opera de-a lungul secolelor
— 10,30. Conferențiar : V. Pop Bălenî.
0 Opera Română : Triptic de balet — 11 ; Apus de «oare
— 19,30.
0 Teatrul de Operetă : Voievodul țiganilor — 10 3» ; Pa
ganini — 19,30.
0 Teatrul Național „I.L. Caraglale" (sala Comedia) : Enig
ma Otillel — 10 ; Regina (le Navara — 15 ; Becket — 19,30 ; 
(sala Studio) : Troienele — 10 ; Castilîana — 15 ; Topaze
— 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Nepotul lui Rameau — 10,30 ; Livada cu vi
șini — 20 ; (sala din str. Al. Saliia) : Photo Finish — 10,30 ; 
Sfîrșitul pănitatului — 15 ; Comedie pe Întuneric — 20 ; 
(la sala Teatrului de Comedie) : Meteorul — 10,30 ; Candida
— 20.
0 Teatrul ,,C.I. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie in cren
gile de sassafras — 10 ; Echilibru fragil — 15,30 ; O casă 
onorabilă — 19,30 ; (sala Studio) : Ctnd Iun* e albastră — 
16 ; Fedra — 20.
0 Teatrul Mic : Ofițerul recrutor — 10 ; Îngrijitorul — 20. 
0 Teatrul Glulești ; Meșterul Manole — 10; Ulise 
coincidențele — 19.30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ion — 10 ; 16,30.
0 Teatrul ,.Ion Creangă" : Toate pinzele sus 1 — 10 ; Năz
drăvăniile lui Păcală — 15.
0 Teatrul evreiesc de stat : Orologiul din Praga — 20. 
0 Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victoriei) : Aventu
rile lui Plum-Plum — 11 ; (sala din str. Academiei) : A fu
git un tren — 17.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la 
Tănase — 19,30 ; (sala din Cale* Victoriei nr. 174) : Varie
tăți pe portativ — 19,30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasilescu* (Ia Sala Palatului) : 
Festival la Palat — 19.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor 1 
Cu picioarele pe pămînt — 20.
0 Circul de stat : Rapsodia acrobatică — 16 ; 19,30.

Din partea cea mai de 
miază noapte a țării am pri
mit recent la București vi
zita unei insfituții cu un 
profil nou, o carte de vizită 
nouă, Teatrul de Nord din 
Satu Mare, oare funcțio
nează cu două colective — 
ambele de dramă și come
die — unul, cel mai tînăr, 
de limba română și celălalt 
de limba maghiară. Institu
ția, în actuala ei structură, 
își propune să răspundă cit 
mai cuprinzător și într-un 
spirit angajat, militant, pro
priu epocii pe care o trăim, 
cerințelor spirituale ale pu
blicului din această parte a 
țării noastre, desfășurîndu-și 
activitatea pe coordonatele 
moderne și la plafonul ele
vat atins de mișcarea tea
trală din România de astăzi.

Secția română, care face 
primii săi pași în întâlnirea 
cu publicul, are meritul de 
a-și fi pus de la început 
energiile în slujba promovă
rii dramaturgiei originale, a- 
legîndu-și pentru inaugura
rea activității sale piesa 
Haiducii, a lui Victor Efti- 
miu — prilej de verificare 
a unei lucrări create în 
urmă cu mai bine de două 
decenii și de a aduce un 
omagiu autorului ajuns la 
vîrsta patriarhilor — și cea 
mai recentă piesă a drama
turgului Ionel Hristea, Un 
loc rămas liber, piesă pre
zentată și în cadrul turneu
lui ’ 
tor 
siunea 
teatrul de idei, dezbaterile 
dramatice ale unor proble
me de conștiință ce frămîn- 
tă pe omul contemporan, pe 
omul societății noastre so
cialiste, Ionel Hristea își 
propune și în lucrarea la 
care ne referim continuarea 
preocupărilor sale predilecte : 
introspecția, analiza psiho
logică, explicația faptelor, a 
comportării oamenilor în îm
prejurări aparent banale, dar 
de fapt alese de dramaturg 
pentru caracterul lor de mo
mente limită, în care se ve
rifică voința, capacitatea, va
lențele morale ale eroilor. 
Demonstrația superiorității 
morale & omului nou se 
face, în piesa Un loc rămas 
liber, în absența eroului 
care să întruchipeze această 
superioritate, care s-o apere 
și să afirme răspicat noble
țea idealurilor de puritate 
în dragoste, de împlinire ge
neroasă, nepătată de aven
turi mescliine, a iubirii. Ne- 
existînd un asemenea erou, 
iar cele două personaje — o 
tânără doctoriță și un doctor 
ceva mai 
neizbutind 
pledoariile 
prihănire,

terializarea scenică a celor 
două personaje, reliefînd ne- 
concordanța între specula
țiile etico-filozofice ale aces
tora și voluntarismul erotic, 
slăbiciunea și lacunele lor 
reale. Textul piesei, nelipsit 
de anumite frumuseți, și 
dialogul, construit adese» cu 
abilitate și grijă pentru re
plică, au fost bine valorifi
cate de cei doi interpreți, în 
unele momente Liliana Ți- 
cău reușind să dimensioneze 
etic personajul chiar dincolo 
de carențele cu care a fost 
construit.

Selecția pieselor prezen
tate de secția maghiară do
vedește un pronunțat simț 
al valorilor și arta de a cu
prinde, într-o singură sta
giune, lucrări reprezentati
ve : o pagină inspirată din 
istoria poporului nostru — 
Viforul de Barbu Delavran- 
cea, o piesă maghiară, foar
te populară, aparținînd rea-
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rație are orgoliul de a da chip artistic 
realităților contemporane. Dar din 
păcate, un romantism epidermic și 
foarte suav în unduirea vîntului con
temporan a dat multora iluzia că 
artistul trebuie să slujească o ab
stracțiune. Unii cred în ideea că 
artistul, înainte de a face artă plas
tică, trebuie să fie posesorul unui 
stil, să se desfășoare într-un hău de 
teorii frunzărite din toate prospec
tele de estetică, să-și caute impre
sari de artă, comis-voiaj ori, agenți 
de artă standardizată și garantată de 
avarii, ca și automobilele, pe timp 
de șase luni sau de un an, conform 
unor convențiuni comerciale. De 
fapt, ceea ce este pus adesea sub 
etichetă prestigioasă de „modern" 
numai pe dată fixă e viu, iar dacă 
își pierde termenul ajunge să fie în
locuit cu viteza cu care uzinele de au
tomobile își schimbă liniile de fabri
cație. Orice stil, orice tendință în afa
ră de umanitate rămîne simplă vir
tuozitate meșteșugărească și nimic mai 
mult. Fără disciplină creatoare, cu 
falsă gîndire și falsă sensibilitate, 
numai cu dorința de a fi proprieta
rul unui stil, orice năzuință pare să 
fie deșartă, în afară de om și de 
natură.
valoare

,cu un 
mitate 
de muncă, 
rința de a nu urma tristele avata
ruri ale unor artiști care, la vîrsta 
cărunteții, tot mai „experimentează", 
tot mai imită stiluri, tot mai vor 
să fie socotiți inovatori și aclimatiza- 
tori de tendințe bizare și străine de 
spiritul nostru.

Desigur, experimentul își are rolul

său bine definit și nu-i putem nega 
necesitatea, valoarea constructivă in 
conturarea unor tendințe și modali
tăți diferite de interpretare. Dar noi
le modalități de comunicare nu tre
buie să aibă sensul unui gest gratuit, 
pur estetic, fără a opera vreun trans
fer din domeniul modalităților de 
exprimare formale în cel al conți
nutului.

Continuitatea existenta între arta

Aș sublinia că exponenții de 
ai generației tinere, dotați 
talent deosebit, cu fer- 
de caracter, cu putere 

sînt animați de do-

puțin tînăr — 
să-l suplinească, 
lor despre ne- 

despre frumuse
țea visului, despre înțelege
rea superioară a dragostei 
apar neconvingătoare, în- 
trucît comportarea lor este 
aceea a unor instinctuali 
cu mai mult sau mai puțin 
rafinament. Este păcat că 
priceperea autorului de a 
imagina situații, de a anga
ja dispute de concepții, de 
a propune dezbaterea unor 
principii de viață (dovedită 
în alte piese), nu atinge și 
aici aceeași acuitate, aceeași 
limpezime, aceleași valențe 
educative, ci rămîne la su
prafața temei.

Aotorii Liliana Țicău și 
Constantin Codrescu (sem
natar și al regiei) au inves
tit pricepere și talent în ma-

lismului critic — Chef boie
resc de Moricz Zsigmond, o 
comedie clasică a unuia din
tre părinții genului — Vă
duva isteață de Carlo Gol
doni și o cunoscută dramă 
modernă — Becket de Jean 
Anouilh.

In transpunerea scenică x 
pieselor am sesizat deose
biri de optică și diferențe <J® 
nivel artistic de la o reali
zare la alta și uneori chiar 
înlăuntrul aceluiași specta
col. Viforul, de pildă, a fost 
tratat cu sobrietate ; regizo
ral, spectacolul se prezintă 
închegat, alert, ritmat și 
bine tensionat dramatic. Cu 
foarte puține excepții, 
care se apasă nota de tra
gism ireversibil, dindu-sa 
unor personaje ca Moghilă, 
Trotușanu, Hrană, o colo
ratură improprie, ceilalți in
terpreți exprimă limpede și 
cu talent structura eroilor, 
voința și dîrzenia lor, anta
gonismul dintre sentimen
tele curate, sincere, pro
fund patriotice. ale grupu
lui de boieri luminați ți 
drepți și actele Necugetate 
ale lui Ștefăniță,/ ajutat de 
cîteva unelte netrebnice. 
Distonant mi s-a părut de
corul semnat de T. Th. Ciu- 
pe, redus la proporții lilipu
tane, un decor de o concep
ție ce nu rima cu jocul des
chis, avîntat, patetic al ac
torilor, cu stilul general al 
spectacolului.

Chef boieresc a fost con
ceput de regizorul Cse- 
resnyes Gyula în respectul 
față de clasici și față de 
buna tradiție a montărilor 
realiste, evitând îngroșările 
și alunecările spre natura
lism, Cele mai multe per
sonaje au avut consistența 
unor tipuri, a unor firi ca- 
ractereologic diferențiate, in
terpretate remarcabil. Sce
nele — chiar cele mai stati
ce sau de o intensitate mai 
redusă, datorită aportului 
consistent al regiei și al ac
torilor, au căpătat relief, iar 
spectacolul, în întregimea 
lui, s-a înfățișat ca o frescă

realistă, în care accente}® 
critice și momentele pito
rești, petele de culoare' și 
umorul au dat imaginea 
vieții satului și a moșierimii 
maghiare de acum o jumă
tate de veac. In acest spec
tacol, bine armonizat în toa
te componentele lui, s-au 
vădit omogenitatea trupei, 
valoarea interpreților, cali
tatea regiei și a scenografiei 
(decorul e semnat de Nagy 
Sandor).

într-un text atît de fru
mos dar atît de dificil, cum 
este cel al piesei Becket de 
Anouilh, text care cere o 
mare suplețe din partea ac
torilor, un joc aluziv, insi
nuant, exprimarea unei per
fidii disimulate, a unei at
mosfere saturate de inteli
gență și iezuitism, regizo
rul Kovâcs Ferenc, același 
care a montat și Viforul, a 
întreprins un meritoriu e- 
fort de a descifra punctele 
cardinale ale piesei, de s 
clarifica trăsăturile gîndirii 
celor două personaje prin
cipale și de a angaja dispu
ta, conflictul, ciocnirile pe 
aceste linii. Recomandînd 
însă prea insistent jocul de 
forță, excesiv temperamen
tal, gestul violent, el a pier
dut pe alocuri din vedere 
expresivitatea nuanțelor, ne
cesitatea modulării, a estom
pării, valoarea accentului cu 
efect neprevăzut. Po.-"ceea 
cred că spectacolul | . sta 
poate fi considerat nil țjSult 
ca o încercare utilă îr,< aspi
rația firească a teatrului de 
a aborda piese origît de di
ficile, ca un examen menit 
să verifice forțele regizorale 
și actoricești ale colectivului.

Nedumeriri ne-a produs 
regizorul Horvath Bela, ca
re a împănat clasica farsă 
goldoniană — Văduva is
teață — cu elemente de 
muzică și coregrafie din zi
lele noastre, cărora nu le-» 
găsit însă nici rostul umoris
tic, nici — mai ales — ex
plicația logică, așa încît ele 
au apărut ca un soi de grefa 
neîncorporate de substanța 
piesei. Spectacolul, lipsit de 
acuratețe și de stil, recurgînd 
uneori la practica „gagului” 
și Ia umorul nedeca■''^ ne
filtrat de impurități /oară 
sub ștacheta la care' se si
tuează celelalte, producții.

Dintre numeroșii actori 
buni ai acestei trupe, profi
luri mai pregnant conturate 
am distins la Elekes Emma, 
Csiky Andrâs, Boer Ferenc. 
Acs Alajos, Tiirok Istvan, 
care izbutesc creații foarte 
diverse, treceri puternic 
marcate de la un rol la al
tul, interpretări ce dezvă
luie talente mobile, posibi
lități multiple și o stăpînire 
a mijloacelor profesionale 
care le permite adaptarea 
cu succes la cerințele celor 
mai variate roluri.

Turneul pe marginea că
ruia am făcut notațiile do 
mai sus atestă existența, în 
cadrul Teatrului de Nord 
din Satu Mare, a două co
lective valoroase care, pri- 
vindu-și în continuare, cu 
maximum de răspundere, o- 
bligațiile artistice față de 
public, au datoria să nu dez
mintă așteptările tot mai exi
gente ale acestuia și să-i o- 
fere spectacole pe măsura 
înaltelor lui aspirații.

sociale, inspirate din 
contemporaneitate, și în sprijinul pe 
care li-1 acordă statul socialist.

S-a creat un moment de încruci
șări de drumuri, în care respirația 
de creație este deseori amplă și lu
minoasă, dar deseori și contorsio
nată. Asemenea unei epidemii în 
stingere, fenomenul este pe cale de 
resorbție, însăși natura pare să-1 fi 
îndepărtat, așa încît cei care au vor
bit și au trîmbițat moartea imaginii,

istorie sau bit de pasiunea cubismului, 
care a stat cîteva luni la 
scris în țară prietenilor că 
venit cubist. Cită grabă, cîtă superfi
cialitate ! Au apărut apoi reviste 
efemere care n-au atins mai multe 
numere decît degetele de la o sin
gură mină, propovăduind cu înver
șunare abstractizarea artelor, desco
perirea pietrei filozofale în arte, apa
riția celor mai năzdrăvane stiluri 
care, în ultimă instanță, au născut

un tînăr 
Berlin a 
a și de-

PIETRE Șl BRONZURI 
FĂRĂ SUFLET
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modernă și tradiția progresistă s 
culturii noastre este esențială pentru 
conturarea profilului specific artei 
românești în concertul artei mondia
le și a scoate în evidență filonul na
țional în care e ancorată.

întregul optimism în viitorul artei 
noastre se bazează însă nu pe cei 
ce sînt musafiri in atelierele lor, nu 
pe cei care aduc parodia unui Don 
Quijote lipsit chiar și de idealismul 
cu care și-a inzestrat Cervantes 
eroul. Viitorul artei noastre poa
te fi distins în atelierele acelor 
artiști dotați și răbdători în mun
ca stăruitoare de însușire. a meș
teșugului, în pasiunea cu care 
tinerii își dăruiesc energia unor teme

dispariția formei, îndepărtarea sen
timentelor din artă, adaptarea artei 
la simple compoziții industrioase, 
schematice, sosite intr-un geamantan 
estetic cu un vagon-lits, acum tac și 
bine fac. Nu le cerem nici un fel 
de ajutor, pentru că s-a văzut întot
deauna că nu un program, o for
mulă de pripas decretată genială de 
stilouri teoretice a făcut o epocă de 
artă într-o țară anume, ci gîndirea 
artistică, sensibilitatea artistică, fe
nomenele politice și sociale care în- 
rîuresc decisiv mentalitatea și ten
dința artistului.

îndată după primul război mondial 
au bîntuit o seamă de teorii, „is- 
mele" vremii. Pe atunci cubismul și-a 
aflat și la noi un prozelit! Lovit su-

mai mulți critici decît artiști. In 
acea epocă, maeștri de valoare ca 
Pătrașcu, ~ ~ ’
Dărăscu, 
Șirato și 
neri, care 
peana, n-au avut nici un sentiment 
de apropiere față de modernism și 
nu s-au lăsat influențați de excres
cențele arbitrare și exotice. Timpul 
a dovedit că acești mari artiști, prin 
opera lor, au avut dreptate și a- 
ceastă dreptate se pare că este per
manentă în artă. Căci numai prin 
artă pictorul și sculptorul pot să 
susțină o teorie. Și nu se poate spune 
că acești artiști mai sus citați nu 
erau oameni de cultură, de gîndire, 
că n-au «tudiat arta universală în

Pallady, Paciurea, Ressu, 
Tonitza, St. Dimitrescu, 
o întreagă pleiadă de ti- 
cunoșteau bine arta euro-

cele mai reprezentative centre ale 
lumii. Nu erau insă oameni grăbiți 
să ocupe posturi în ierarhii admi
nistrative, cu alte cuvinte să se că- 
pătuiască în fotoliile unor campio
nate artistice sezoniere. Au umblat 
ei după firme, după stiluri, sau au 
avut un cuvînt de spus și s-au gin- 
dit să-și exprime bogăția de idei și 
sentimente 1 Cert este că toți și-au 
dat seama de ’ ’ 
se vor putea 
de stiluri.

Mă gindesc 
referim la antrenorii sculpturii 
false inovații, la cei ce au luat dife
rite imitații de stil drept ipotetice 
bastoane de mareșal, la cei care și-au 
făcut un panou teoretic și estetic 
pentru a avea legături cu toata 
cafenelele de artă și, dacă se poate, 
să reprezinte toate curentele, toate 
„ismele". Artiștii de talent, cu vi
goare, cu pasiune creatoare, legați 
cu toate fibrele de pămintul acestei 
țări, privesc cu un zîmbet trist la cel 
ce de azi pe mîine se alambichează, 
își falsifică lucrările prin împrumu
turi din diferite surse, avînd parcă o 
mașină de clocit în care toate vietă
țile se nasc și cresc mecanic. Ar
tiștii de valoare privesc înainte, 
urmînd o vocație severă și chiar dacă 
nu ignorează și nu disprețuiesc cu 
desăvirșire încercările arbitrare, nu 
se pot lăsa amăgiți și nu-și irosesc 
forțele vieții pentru a beneficia de 
o falsă reputație 
în pas cu ultima tentație artis
tică, elaborată în saloane de expoziții 
cu aceeași ușurință cu care casele do 
mode își lansează modelele.

Arta nu 
teorologic 
depărtări 
sau cald, 
vorîtă din

la bun început că nu 
manifesta într-o sută

că este timpul s& na 
do

de moderni,

este un fenomen 
care aduce din 
curenți de aer 
Arta noastră est» iz- 
viața societății noastre, 

este contemporană prin valoarea el 
socialistă și pe acest drum sa fixează 
destinul plasticii românești.

me- 
mari 
rece
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EFER VESCENTĂ 
ACTIVITATE 
POLITICĂ

In campania electorală

încheierea conferinței
9

Asociației Generale a Vînătorilor
9

și Pescarilor Sportivi

Cronica ® K • zilei

Manifestări elocvente ale spiritului cetățenesc
(Urmare din pag. I)

din Cluj între locuitori ai 
cartierului Dîmbul Rotund 
— printre ei numeroși 
muncitori de la uzina de 
reparat locomotive, de la 
Tehnofrig, de la Armătura, 
de la Combinatul de moră- 
rit și panificație, cadre di
dactice de la școlile din 
jur — și candidatul lor în 
circumscripția electorală nr. 
4 pentru alegerile în Ma
rea Adunare Națională, 
harnicul muncitor Vasile 
Chiorean de la Tehnofrig.

Gavrilă Vădean, muncitor 
la Uzina de reparat loco
motive, a relevat felul cum 
transformările care au 
schimbat din temelii înfă
țișarea întregii țări se re
flectă în peisajul Clujului 
contemporan, al cartierelor 
sale. „Partidul nostru nu o- 
bișnuiește să promită în a- 
legeri marea cu sarea ci se 
bizuie pe studierea temei
nică a realităților și posibi
lităților — a arătat vorbi
torul.. Dar ceea ce în
scrie vlanurile sale este 
sigur c se realizează. Așa 
s-a întî; plat pînă acum, așa 
se va ir. '.împla' și de acum 
înainte. De aici și încrede
rea noastră neclintită în 
partid, în Frontul Unității 
Socialiste !“.

Exponent al altei genera
ții. elevul Ioan Vasiu a ex
primat bucuria nemărginită 
pe care o încearcă, împre
ună cu colegii săi, pentru 
faptul că în acest an votea
ză pentru prima oară: „Noi 
vedem în votul nostru un 
motiv de legitimă mîndrie, 
dar în același timp și un act 
de supremă răspundere: 
prin el nu numai că dăm 
primul examen de maturi
tate cetățenească, dar expri
măm și voința noastră de a 
răspunde prin fapte chemă
rii adresate tinerilor din în
treaga țară de Manifestul 
Frontului Unității Socialiste 
de a fi demni continuatori' 
ai operei ie construire a 
socialism d și comunismu
lui în R< ,,rf.'ia“.

Cu multă atenție a fost 
ascultat cuvîntul ingineru
lui Ștefan Fejes de la u- 
zlna „Tehnofrig-*: „Rit
mul industrializării socia
liste a tării. înfăptuirile 
mărețe din ultimii ani ne 
umplu inima de satisfac
ție. Nu mai puțin ne bucu
ră realizările urbanistice si 
gospodăreștl-edilitaro din 
municipiul nostru. Dar 
trebuie să observăm că 
nu întotdeauna feluritele 
compartimente ale gospo
dăriei municipiului țin 
pasul cu amploarea dez
voltării industriale si a 
construcțiilor de locuințe. 
Aș propune ca organele 
locale să studieze, bună
oară, posibilitatea îmbu
nătățirii transportului 
muncitorilor din uzina 
noastră. Este evident că 
rețeaua existentă de 
transporturi nu mal co
respunde creșterii numă
rului de salariati din în
treprinderile orașului*1.

...Căminul cultural din 
satul Roteni, comuna Acă- 
tari, județul Mureș. Un 
mare număr de alegători 
au ținut să participe la în- 
tîlnirea cu Nemes Eugen, 
președintele C.A.P. Acă-

țarl, candidatul Frontului 
Unității Socialiste pentru 
circumscripția electorală 
județeană nr. 110.

— Nu există familie din 
satul nostru unde să nu fi 
fost citit Manifestul Fron
tului Unității Socialiste — 
spunea cu acest prilej ță
ranul cooperator Orban 
Iosif. Și nu există om să 
nu fi găsit în cuvintele și 
chemările acestui docu
ment înseși gîndurile și 
năzuințele sale. Citind des
pre realizările de pînă a- 
cum și despre luminoasele 
perspective ale țării în anii 
ce vin am căpătat o și mai 
mare încredere în forța și 
rodnicia muncii noastre 
unite, a românilor, maghia
rilor, germanilor, a tuturor 
fiilor României socialiste.

— Perioada care a trecut 
de la ultimele alegeri a 
cunoscut și strădanii încu
nunate de bune rezultate 
pentru dezvoltarea intensi
vă si multilaterală a agri
culturii — a arătat țăranul 
cooperator Ioan Imre. Me
canizarea și știința agro
tehnică merg și în comuna 
noastră mînă în mînă în 
sporirea producției agricole. 
Cooperativa agricolă de 
producție Acățari a realizat 
anul trecut, cu toate condi
țiile climatice mai puțin fa
vorabile, producții bune : 
3 000 kg grîu, 4 000 kg po
rumb și 28 000 kg sfeciă de 
zahăr în medie la fiecare 
hectar. Valoarea producției 
globale s-a ridicat la peste 
10 milioane lei, suma plani
ficată fiind depășită cu 1,3 
milioane lei. înfăptuirile de 
pînă acum ne dovedesc ma
rile noastre posibilități : 
mergînd pe drumul arătat 
de chemările Manifestului, 
sîntem siguri că vom obți
ne recolte și mai bogate, că 
ne vom îmbunătăți zi de zi 
traiul...

— Acătării este o comună 
bine 1 gospodărită — a spus 
Andrei Inczefi, directorul 
școlii generale din satul Ro
teni. Cetățenii de aici, în 
frunte cu deputății, au pus 
mult suflet în munca pa
triotică pentru înfrumuseța

rea satului. El au construit 
drumuri și trotuare, au a- 
menajat zone verzi, într-un 
cuvînt au făcut totul pentru 
ca localitatea în care trăiesc 
și muncesc să fie cît mai 
frumoasă. Dar realizările de 
pînă acum creează noi exi
gențe : vrem să trăim tot 
mai bine, mai civilizat. Pen
tru asta trebuie însă să de
punem noi eforturi, să nu 
ne mulțumim cu nivelul a- 
tins, să traducem în fapte 
chemările Manifestului !

Vorbitorul, ca și alți par- 
ticipanți, au făcut chibzuite 
propuneri de ordin edilitar- 
gospodăresc, cum ar fi 
modernizarea drumului care 
leagă satul de centrul co
munei, întreținerea drumu
rilor secundare și construi
rea unor podețe pe aceste 
trasee, precum și propu
neri legate de buna deser
vire : amenajarea unul 
punct sanitar, a unor ate
liere de pantofărie și frize
rie, construirea unei gră
dini de vară.

O întîlnire semnificativă 
a avut loc în circumscrip
ția electorală nr. 5 din 
sectorul V al municipiului 
București. Semnificativă 
mai ales prin faptul că aici 
candidează un vrednic gos
podar care de 18 ani îșl 
onorează mandatul de de
putat prin numeroase rea
lizări pe tărîmul acțiunilor 
edilitare : economistul loan 
Blaga de la UCECOM. 
Prin munca obștească a ce
tățenilor, însumînd mii de 
ore de muncă patriotică, 
s-au înfăptuit în acest car
tier multe lucrări gospodă
rești : s-au reparat și mo
dernizat numeroase străzi, 
s-au creat peluze și parcuri. 
Cerința de a continua cu 
și mai mult elan această 
rodnică activitate cetățe
nească a conferit întîlnirii 
caracterul unui adevărat 
sfat gospodăresc.

Simion Vuțicovici, pen
sionar C.F.R., a făcut 6 pa
ralelă între ceea ce repre
zenta cartierul în trecut și 
felul cum se înfățișează as
tăzi, modernizat și în pli
nă înnoire.

„Cartierul nostru —

spunea el — este o Ima
gine în miniatură a în
tregii țări. Pretutindeni 
s-au construit și se con
struiesc fabrici si uzine, 
se înalță construcții mo
derne. edificii social-cul- 
turale. Amploarea fără 
precedent a strădaniilor 
constructive a creat pen
tru generația noastră, dar 
mai ales pentru genera
ția tînără. alte perspecti
ve de viată. Să nu ui
tăm că tot ceea ce se în
făptuiește slujește binelui 
comun. Asta ne obligă — 
pe bătrîni și pe tineri 
deopotrivă ! Umăr la u- 
măr, să dăm viată chemă
rilor înscrise în Manifes
tul Frontului Unității So
cialiste".

Vorbitorii n-au trecut cu 
vederea nici unele ne
ajunsuri ale activității e- 
dililor pe tărîmul deservi
rii publice. Maria Dobre, 
gospodină, a sesizat. de 
pildă, faptul că rețeaua 
comercială din cartier este 
încă nesatisfăcătoare : se 
impune deschiderea unor 
noi magazine alimentare și 
folosirea rațională a unor 
localuri comerciale trans
formate în depozite de 
materiale.

în întreaga tară Intîl- 
nirile dintre candidați șl 
alegători continuă în ace
eași ambiantă constructi
vă, democratică. Propune
rile izvorîte în cursul dez
baterilor sînt analizate te
meinic sub aspectul posi
bilităților concrete de în
făptuire. Candidați! și-au 
notat în agenda lor de lu
cru toate problemele ridi
cate, precum și sugestiile 
formulate de alegători. Ex- 
primînd hotărîrea de a in
vesti întreaga lor energie 
și capacitate în slujba vii
toarelor acțiuni pe tărîm 
obștesc, ei s-au angajat să 
militeze neabătut pentru 

..întărirea continuă a orîn- 

...du.irii noastre^ socialiste; să 
acționeze cu toată răspun
derea în cadrul organelor 
puterii de stat pentru a 
îndreptăți pe deplin man
datul încredințat de ale
gători.

Sîmbătă la amiază au luat sfîr
șit lucrările celei de-a doua confe
rințe a Asociației Generale a Vî
nătorilor și Pescarilor Sportivi din 
Republica Socialistă România, care 
s-au desfășurat în Capitală în zi
lele de 7 și 8 februarie în sala. 
Teatrului U.G.S.R. La discuțiile pe 
marginea rapoartelor au luat cu
vîntul un mare număr de delegați 
care au scos în evidență succesele 
obținute în ultimii ani în domeniul 
dezvoltării vînătoarei și pescuitului 
în țara noastră. In același timp ei 
au făcut propuneri menite să con
tribuie la sporirea efectivului de 
vînat și continuarea într-un ritm 
mai susținut a colonizării unor 
specii valoroase In toate terenurile 
care se pretează acestui scop. Din 
discuții a reieșit, de asemenea, ne
cesitatea unui sprijin mai susținut 
din partea unităților agricole și 
silvice în asigurarea hranei supli
mentare a vînatului pe timp de 
iarnă.

In domeniul pescuitului sportiv, 
vorbitorii au relevat grija care tre
buie s-o acorde în viitor asociația 
lărgirii bazei materiale piscicole, 
mai ales în jurul marilor orașe, în 
vederea îmbunătățirii condițiilor 
pentru practicarea acestui sport 
îndrăgit de un număr tot mai mare 
de cetățeni.

In încheierea lucrărilor confe
rinței a luat cuvîntul tovarășul 
Mihal Suder, ministrul econo
miei forestiere, care a subli
niat importanța pe care trebuie s-o 
acorde consiliul A.G.V.P.S. plani
ficării de perspectivă a activității 
de vînătoare și pescuit, precum și 
dezvoltării unor activități cu ca
racter economic specifice acestui 
sector.

Delegații la conferință au apro
bat în unanimitate noul statut al 
asociației. A fost adoptată apoi ho
tărîrea celei de-a doua conferințe 
a Asociației Generale a Vînători
lor și Pescarilor Sportivi privind 
măsurile pentru dezvoltarea în vii
tor a vînătorii și pescuitului spor
tiv.

Conferința a ales noul consiliu 
al Asociației Generale a Vînători-

lor și Pescarilor Sportivi din Repu
blica Socialistă România.

Președinte al consiliului 
A.G.V.P.S. a fost ales tovarășul 
Tiță Florea, iar vicepreședinți to
varășii Gheorghe Pasat, Ion Caza- 
cu și Paul Bughi.

In încheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă de puternică însuflețire, 
delegații la cea de-a doua confe
rință a A.G.V.P.S. au adre
sat o telegramă Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist Ro
mân, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care se angajează 
să contribuie la dezvoltarea și îm
bogățirea faunei cinegetice și pisci
cole, să creeze condiții ca vînătoa- 
rea și pescuitul sportiv să poată fi 
practicate de cît mai mulți oameni 
ai muncii.

(Agerpres)

Prof. dr. Ioan Moraru, adjunct al 
ministrului sănătății, a părăsit Ca
pitala, plecînd la Geneva unde va 
participa, în calitate de reprezen
tant permanent al României în 
Consiliul Executiv al Organizației 
Mondiale a Sănătății, la lucrările 
celei de-a 43-a sesiuni a acestui for 
internațional.

*
Sîmbătă dimineață Denis Seward 

Laskey, noul ambasador al Marii 
Britanii la București, a depus o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

Tot sîmbătă, la același monu
ment, a depus o coroană de flori 
noul ambasador al Franței la Bucu
rești, Pierre Pelen.

*
Incepînd de sîmbătă dimineața, 

Universitatea din București găzdu
iește reuniunea Comitetului Execu
tiv al Uniunii balcanice a matema
ticienilor. Lucrările se desfășoară 
sub conducerea acad. Nicolae Teo- 
dorescu, secretarul general al uni

unii. Intîlnlrea, la care participă 
reprezentanți ai Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei, României și Turciei, 
are ca scop stabilirea activității 
pe acest an a comitetelor naționale 
și a Comitetului Executiv, precum 
și alcătuirea planului de perspecti
vă pe 4 ani în vederea întăririi co
laborării științifice dintre matema
ticienii din țările membre ale uniu
nii.

★
în scopul promovării comerțului 

exterior cu produse chimice româ
nești, recent a luat ființă societa
tea mixtă „Conti-Chemie", cu se
diul în R. F. a Germaniei la 
Frankfurt pe Main.

Societatea are ca obiectiv vtnza- 
rea produselor chimice românești 
pe piața vest-germană. Partea ro
mână este reprezentată în această 
societate de întreprinderea de co
merț exterior „Chimimport", iar 
partea vest-germană de firma 
„Bochako Bochumer Chemie-Han- 
delskontor”.

(Agerpres)

Sezon plin pe Postăvarul

vremea

—

lapitalâ
Candidatul Blaga loan la sfat cu alegătorii sâi într-o circumscripție de sector din 

Capitală (Foto : Gh. Vințiiă)
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tn mod direct, la cîștiguri de capaci
tăți de producție, la creșterea produc
tivității muncii.

La „Teba“-Arad mal Intervine un 
aspect. Pînă la ora actuală încă nu 
s-a reușit definitivarea planificării
— pe secții — a indicilor de utilizare 
intensivă a mașinilor în 1969. Ne-am 
interesat despre nivelele consem
nate la acești indicatori în luna 
ianuarie a acestui an. Fără ex
cepție sînt mai scăzuți decît cel 
realizați în 1968. Simplă întîmplare ? 
Ca argument al acestei diminuări 
au fost invocate dificultățile provoca
te de materia primă de o calitate mai 
scăzută. Nu le contestăm. Totuși, nu 
putem omite faptul că lipsa unui 
plan, a unui reper ce trebuia 
obligatoriu atins a avut o con
tribuție negativă in domeniul indici
lor de folosire a utilajelor.

Semnificativ pentru modul în care 
se folosesc mașinile este și indicele 
de utilizare extensiv, adică cel calcu
lat fată de timpul de lucru planifi
cat : coeficientul utilajelor în func
țiune. Anul trecut, la „Teba“-Arad 
acest indicator a reprezentat 98,1 la 
sută în filatură și 93,6 la sută în țe- 
sătorie. în timp ce la U.T.A. a fost 
de 93,04 Ia sută, respectiv de 92,54 
la sută. Deși sensibil diferiți, indicii 
de utilizare extensivă realizați sînt 
pasibili la ambele întreprinderi de 
îmbunătățiri ce s-ar putea concretiza 
in substanțiale sporuri de producție.

Coeficientul de 98.1 la sută con
semnat anul trecut si 98,2 la sută
— în ianuarie a.c. în secția filatură 
a fabricii „Teba“ reprezintă un indi
ce mai bun. Cum a fost el obținut ?

După cum ne informa tov. Maria 
Bălăneanu, inginer șef la „Teba". 
acesta e rezuliatul unei întrețineri 
atente a utilajelor pe parcursul ne
întrerupt a trei schimburi de lucru, 
al unei judicioase corelări a diver
selor faze de producție, evitîndu-se 
stagnările din lipsa de materiale. 
„Ceea ce nu înseamnă că s-a atins

un plafon maxim dincolo de care nu 
se poate trece" — a venit precizarea. 
Cu atît mai mult se pune problema 
utilizării cît mai complete a timpu
lui de lucru la filatura de la U.T.A., 
unde stagnările și întreruperile în 
utilizarea mașinilor au reprezentat 
aproape 7 la sută din totalul orelor de 
regim de funcționare. Consecința : 
zeci și sute de tone de fire pierdute, 
dificultăți create în fluxul tehnologic 
al fabricării țesăturilor. „Eliminarea

tive se ridică, deopotrivă, întreba
rea : cui se datoresc pierderile de 
capacități ? Și, mai ales, ce trebuie 
întreprins pentru lichidarea lor ?

în tesătoria de la U.T.A. stagnă
rile datorate reparațiilor accidentale 
au însumat 240 000 ore-război, cele 
provocate de lipsa materialelor — 
164 000 ore-război, iar lipsa munci
torilor — absente nemotivate, învoiri, 
concedii cu și fără plată — a generat 
pierderi de timp cumulînd 230 000

Ieri în țară 1 Vremea s-a men
ținut rece în cea mai mare 
parte, exceptând Banatul și Cri- 
șâna, unde s-a încălzit ușor. Ce
rul a fost variabil, mai mult a- 
coperit în Muntenia și Dobro- 
gea, unde izolat a nins. Vîntul 
a suflat potrivit, cu intensifi
cări în Banat, estul Bărăganu
lui, Dobrogea și Moldova. Tem
peratura aerului la ora 14 osci
la între minus 11 grade la Su
ceava, Dorohoi și Cotnari și 
plus 4 grade la Gurahonț și 
Vărădia.

Timpul probabil pentru zilele 
de 10, 11 și 12 februarie. In țară: 
După o încălzire de scurtă du
rată, vremea se va răci din 
nou, începînd din nord-vestu) 
țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult acoperit. Vor cădea nin
sori temporare. Vînt potrivit, cu 
intensificări pînă la tare în su
dul țării, unde pe alocuri ză
pada va fi spulberată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între minus 14 și minus 4 gra
de, iar maximele între minus 8 
și plus 2 grade. Ceață locală 
la începutul intervalului. In 
București: După o încălzire de 
scurtă durată vremea se răcește 
din nou. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații lo
cale. Vînt potrivit. Temperatu
ra în scădere către sfîrșitul in
tervalului.
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mașinilor și realizarea ritmică, la ter
menele stabilite, a operațiunilor de 
întreținere, aplicate concomitent cu 
corelarea și coordonarea rațională a 
producției principalelor ateliere și 
lucrări.

Așa cum s-a arătat mai înainte, tn 
totalul opririlor planificate o pon
dere însemnată o dețin cele provo
cate de lipsa de muncitori. Drept 
argument la ambele întreprinderi 
s-au invocat neajunsurile provocate

CU CE RANDAMENT
FUNCȚIONEAZĂ MAȘINILE 

INDUSTRIEI UȘOARE?
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acestor pierderi de capacități de pro
ducție — pentru că in aceasta se con
cretizează stagnările și întreruperile 
în folosirea mașinilor și utilajelor — 
e un obiectiv pe deplin posibil de 
realizat, înscris pe prima pagină în 
planul de măsuri tehnice-organiza- 
torice al uzinei noastre", sublinia 
tov. ing. Iosif Hilbert, de la serviciul 
tehnic al U.T.A.

Dacă la secțiile de filatură de la 
cele două întreprinderi de industrie 
textilă indicii diferiți de utilizare 
extensivă a mașinilor pot genera 
aprecieri distincte si opuse. în ceea 
ce privește folosirea în timp a utila
jelor din secțiile de țesătorie respec

ore-război. în total, la U.T.A. 
din timpul de lucru planificat 
în anul trecut s-au pierdut pes
te un milion ore-război. iar la 
„Teba" 317 zile-război, perioadă în 
care s-ar fi putut fabrica multe sute 
de mii de metri de țesături. Diminu
area’ și lichidarea întreruperilor si 
stagnărilor în folosirea utilajelor sînt 
— așa cum s-a desprins din in
vestigațiile anchetei — pe deplin po
sibile. Pentru eliminarea pierderilor 
de timp datorate reparațiilor acci
dentale și lipsei de materiale. într-un 
sector sau altul al întreprinderilor, 
se impune cu acuitate efectuarea 
unui riguros control preventiv al

de fluctuația ridicată a forței de mun
că. La U.T.A., bunăoară. în 1968 peste 
700 muncitori au părăsit fabrica. în 
locul lor fiind angajați alți 689. La o 
analiză mai atentă se observă. însă, 
că acest fenomen negativ e grupat 
mai ales la muncitorii necalificati 
sau cu o calificare mai scăzută. Si 
nici nu se putea altfel cînd. îri tot 
anul trecut. în această unitate de 
bază a industriei ușoare, cu multe 
mii de muncitori, cursurile de califi
care au cuprins doar 143 salariati... 
în 1969 aceste cursuri vor fi urmate 
de 1 225 muncitori. E o măsură care, 
neîndoios, se va repercuta favorabil 
asupra stabilității cadrelor șl a folo-

SPORT
în campionatul republican de atletism pe teren acoperit

loan Șerban a stabilit un nou record
național la săritura

In sala din parcul sportiv 
„23 August' au început ieri cam
pionatele republicane de atletism 
pe teren acoperit, rezervate senio
rilor. în proba de săritură tn înăl
țime, studentul loan Șerban a sta-

în înălțime (2,1Sm)
bilit un nou record republican de 
sală cu o performanță de 2,16 m 
(vechiul record era de 2,10 m). 
Mariana Goth a egalat recordul 
țării în proba de 50 m plat cu 
timpul de 6"5/10.

Campionatul republican de handbal masculin
Partea a doua a campionatului 

național de handbal masculin (des
fășurată pe teren acoperit) a pro
gramat ieri întîlnirile zilei a doua 
din turneul bucureștean. Meciurile 
disputate în sala Floreasca au luat 
sfîrșit cu următoarele rezultate : 
„Poli“-Timișoara — Dinamo Bra

șov 24—8 ; „Poli‘*-Galați — Timișul 
Lugoj 18—12; Dinamo Bucu
rești — Rafinăria Teleajen 21—14; 
Steaua — „U“ Cluj 26—12 și „U“ 
București — Dinamo Bacău 18—17.

In clasament continuă să con
ducă echipa Steaua cu 26 de 
puncte.

S-au încheiat„europenele11 de patinaj artistic
Conform pronosticurilor, proba de 

dansuri din cadrul campionatelor eu
ropene de patinaj artistic, care se 
desfășoară în prezent la Garmisch 
Partenkirchen, a revenit cuplului en
glez Diana Towler-Bernard Ford. 
Evoluînd excelent la „libere", pere
chea engleză și-a consolidat avansul 
pe care îl luase încă de la desfășu
rarea figurilor impuse. De remarcat 
că pentru prima oară, în actuala 
ediție, arbitrii au acordat nota maxi
mă (6) celor doi patinatori englezi. 
Pe locul doi s-a clasat tot un cuplu 
englez (Janet Sawbridge-John Lane), 
iar locul trei a fost ocupat de pe
rechea sovietică Ludmila Pakhomova- 
Alexandr Gorșkov.

Proba feminină, cu care au luat 
sfîrșit aseară campionatele europene 
de patinaj artistic, s-a încheiat cu 
victoria mult aplaudată a Gabrielei 
Seyfert (R. D. Germană). Pe locul 
doi — campioana europeană de anul 
trecut, Hanna Mașkova (R. S. Ce
hoslovacă). iar pe locul trei — aus
triaca Beatrix Schuba.

@ QI H El
sirii cît mai complete a timpului de 
lucru planificat.

Ancheta noastră a relevat că în am
bele întreprinderi de industrie ușoa
ră investigate există reale posibili
tăți, rezerve apreciabile în folosirea 
tot mai completă — intensivă și ex
tensivă a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor. Comitetele de direcție, co
lectivele de salariați de la „Teba" 
și U.T.A. trebuie să intensifi
ce punerea în valoare. în scopul 
creșterii producției, a totalității re
surselor de care disbun în utilizarea 
deplină a „zestrei" de mijloace teh-, 
nice. Unele rezultate bune au și în-1 
ceput să se întrevadă. în ianuarie, 
la U.T.A., în secția filatură, indicele 
de utilizare intensivă a crescut cu 
3,6 la sută, iar cel extensiv a marcat 
94,5 la sută. Sporuri însemnate au 
fost consemnate — din păcate, nu
mai în ceea ce privește indicele ex
tensiv — și la „Teba". Sînt dovezi 
că pe drumul creșterii produc
ției, a productivității muncii pot fi 
obținute. în continuare, succese și 
mai mari.

An de an, volumul fondurilor de 
Investiții alocate de stat pentru dez
voltarea și diversificarea industriei 
ușoare sînt tot mai mari. Recent, 
printr-o hotărîre a Consiliului de 
Miniștri, aplicarea experimentării 
noului sistem de salarizare și majo
rarea salariilor s-a generalizat în 
toate întreprinderile republicane de 
industrie ușoară. Sînt măsuri care 
atestă în permanentă grija partidului 
și statului pentru propășirea și ridi
carea spre cote tot mai înalte a pro
ducției bunurilor de larg consum. 
Acestora, lucrătorii din toate între
prinderile industriei ușoare trebuie 
să le răspundă din plin, realizând 
o cantitate mai mare de produse 
ieftine și de bună calitate. Iar în 
acest context, folosirea din ce în ce 
mai cuprinzătoare a capacităților de 
producție și. în special, a mașinilor și 
utilajelor, creșterea continuă a pro
ductivității muncii, au un rol deter
minant.

în citeva rînduri
O La Sofia s-a disputat sîmbătă re

turul meciului feminin de baschet 
dintre echipele Academik Sofia și Po
litehnica București, contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni". Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 81—66 
(38—39), calificîndu-se pentru turul 
următor.

• Ieri în Capitală, s-a disputat în- 
tîlnirea internațională de lupte libere 
dintre echipa Steaua București și 
Razgrad (Bulgaria). Luptătorii ro
mâni au obținut victoria cu scorul 
de 6,5—2,5 puncte.

• Aseară în sala Glulești au conti
nuat întrecerile competiției masculine 
de volei pentru „Cupa 16 Februarie". 
Progresul București a învins cu 3—2 
pe Zelezniciar (Iugoslavia), iar Rapid 
a întrecut cu 3—0 pe Dinamo Bucu
rești.

• In cadrul turneului internațio
nal de fotbal de Ia Montevideo, 
echipa Sparta Praga a învins cu 
1—0 (0—0) formația Penarol (Uru
guay). într-un alt joc, Torpedo Mos
cova a dispus cu 3—0 (1—0) de Velez 
Sarsfield. în clasamentul turneului, 
pe primul loc se află Sparta Praga 
cu 7 puncte, urmată de Nacional 
Montevideo, Velez Sarsfield, Penarol 
cu cîte 4 puncte etc.

• Fostul „as" ai ciclismului ita
lian, Gino Bartali, a fost numit di
rector tehnic al echipei „Eliolona", 
o nouă formație italiană cu caracter 
internațional, care va avea în frun
te pe rutierul spaniol Julio Jimenez, 
pe vest-germanul Siegfried Adler, 
recordman mondial al orei pe pistă 
acoperită (46’ — 46,847 km), și pe el
vețianul Hagmann.

• Potrivit ziarului „Sun", absența 
îndelungată a celebrului jucător

Jimmy Greves din naționala de 
fotbal a Angliei ar fi fost determi
nată de o neînțelegere între acesta 
și antrenorul Ramsey. Greves, care 
a înscris peste 300 de goluri in ca
riera sa și a jucat de 57 de ori în 
echipa reprezentativă, a dezvăluit 
acest lucru într-un interviu acordat 
comentatorului Peter Lorenzo. Pe 
de altă parte, publicul reclamă insis
tent prezența lui Greves în „ll“-le 
britanic și se pare că atacantul lui 
Tottenham și-ar putea face reintra
rea la 12 martie, în meciul cu Franța.

O La tradiționalul cros „Satus", 
programat la Geneva, vor concura 
mai mulți atleți sovietici, printre 
care Nikolai Sviridov, Anatoli Ver- 
lan, Aleksandr Morozov, Ants Nur- 
mekivi și Beken Kurenkeev. Crosul 
„Satus" este organizat anual de aso
ciația sportivă muncitorească din El
veția.

9 Cu prilejul unui concurs al pa
tinatorilor sovietici de viteză, desfă
șurat la Alma-Ata, Anatoli Lepeșkin 
a realizat în proba de 500 m timpul 
excepțional de 38”8/10. Recordul 
mondial oficial este de 39”2/10 și 
aparține vest-germanului Erhard 
Keller.

o Aseară la Moscova In mec! re
tur pentru finala „Cupei campionilor 
europeni" la polo pe apă echipele 
Mladost Zagreb și Dinamo Moscova 
au terminat Ia egalitate : 4—4 (0—0, 
2—1, 2—1, 0—2). învingători în pri
mul meci cu scorul de 7—3, jucătorii 
iugoslavi au intrat în posesia trofeu
lui.

o Sîmbătă Ia Dublin Intr-un mec! 
contînd pentru competiția interna
țională de rugbi „Turneul celor 5 na
țiuni" echipa Irlandei a învins cu sco
rul de 17—15 (9—9) echipa Angliei. 
Jocul a fost urmărit de peste 50 000 
de spectatori.
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NEW YORK. — Gunnar Jarring, 
trimisul special al secretarului ge
neral al O.N.U., U Thant. în O- 
rientul Apropiat, își va prelungi șe
derea Ia New York „atîta timp cît 
va fi necesar”, s-a anuntat vineri 
la sediul Națiunilor Unite. Jarring 
« aosit la New York la 27 ianuarie 
pentru a informa pe U Thant des
pre situația din Orientul Apropiat 
si a relua contactele cu reprezen
tanții la O.N.U. ai țărilor membre 
®le Consiliului de Securitate.

Se apreciază că prelungirea șe
derii sale la New York este de
terminată de convorbirile bilatera
le care au început săptămîna a- 
ceasta între reprezentanții celor pa
tru mari puteri la O.N.U. In a- 
celași timp, Intr-o serie de capi
tale se semnalează o intensă ac
tivitate diplomatică legată de a- 
aemenea de situația din Orientul 
Apropiat.

Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a adresat un mesaj președin
telui Republicii Arabe Unite, Gamal 
Abdel Nasser, ca răspuns la un me
saj al acestuia, relatează agenția As
sociated Press, citînd surse oficiale 
guvernamentale americane. Deși în 
mod oficial nu s-a dezvăluit conți
nutul mesajului, observatorii diplo
matici din capitala americană consi
deră că președintele Nixon precizea
ză poziția S.U.A. în legătură cu si
tuația din Orientul Apropiat expusă 
succint în recenta sa conferință de 
presă.

AMMAN. — Uri purtător de cu- 
vînt al armatei iordaniene a a- 
nunțat sîmbătă că în nordul văii 
Iordanului, în apropiere de podul 
Damya și regiunea Karin, vineri 
seara a avut loc un schimb de 
focuri între artileria iordaniană și 
cea israeliană. Purtătorul de cu- 
vînt a precizat că unitățile israe- 
liene aflate pe malul de vest al 
Iordanului au deschis focul la ora 
20,25. După aceasta, artileria ior
daniană a ripostat. Nu s-au în
registrat pierderi de partea ior
daniană. a adăugat purtătorul de 
cuvînt.

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt al armatei israeliene a de
clarat că vineri, în trei etape suc
cesive, forțele iordaniene au des
chis focul cu rachete și obuze de 
mortiere asupra pozițiilor israelie
ne, situate la nord de podul Da
mya, în valea Iordanului. Purtă
torul de cuvînt a menționat că nu 
s-a înregistrat nici o pierdere da 
partea Israeliană.

NEW YORK. — Iordania a cerut 
sîmbătă convocarea Consiliului de 
Securitate al O.N.U. pentru a discuta 
situația bunurilor cetățenilor arabi 
din Ierusalim. Ea a cerut aceasta 
cu scopul de a împiedica punerea în 
aplicare a unei legi adoptate de auto
ritățile israeliene care prevede ca, în- 
cepînd de la 23 februarie a.c., între
prinderile arabe să fie transformate 
în întreprinderi israeliene. Iordania 
dorește întrunirea Consiliului de 
Securitate înainte de această dată.

IRLANDA DE 
NORD — Atmosfe
ră din ce în 
mai încărcată 
terminată atît de
intrarea în febra 
campaniei privind 
alegerile generale 
de Ia 24 februarie, 
cît și de continua
rea demonstrațiilor 
pentru drepturi ci
vile. In fotografie : 
aproximativ 5 009 
de demonstranți pe 
străzile orașului 
Belfast.

CONGRESULUI
P. C. ITALIAN

M. STEWART.

ADOPTAREA UNEI REZOLUȚII INIȚIATĂ DE ȚARA NOASTRĂ IU

NEW YORK 8 (Agerpres). — Co
misia O.N.U. pentru condiția femeii 
a adoptat în unanimitate un proiect 
de rezoluție inițiat de delegația ro
mână privind drepturile economica 
ale femeii și accesul acesteia la via
ta economică, la care au devenit 
coautori Franța, Maroc. Chile, Iran, 
Ungaria și Spania.

Rezoluția cheamă statele membra

DEBRE LA MADRID
MADRID 8 (Agerpres). — Proble

ma crizei din Orientul Apropiat s-a 
aflat în centrul convorbirilor pe 
care ministrul de externe al Franței, 
Michel Dcbre, le-a purtat timp de 
două zile la Madrid cu omologul său 
spaniol, Fernando Maria Castiella.

în cercurile diplomatice se apre
ciază, potrivit agenției France 
Presse, că această vizită are o im
portanță specială, deoarece „demons
trează că Franța caută o cooperare 
activă cu Spania, pentru o acțiune 
politică în Mediterana". Michel 
Debră a respins cu hotărîre, în 
cursul unui dejun oferit reprezen
tanților presei spaniole, interpreta
rea ziarului britanic „Guardian", 
după care el ar fi venit la Madrid 
„pentru a oferi Spaniei un tîrg: 
sprijin francez acordat acesteia în 
problema Gibraltarului și asocierii 
ei la Piața comună, în schimbul 
sprijinului spaniol față de politica 
generalului de Gaulle de reducere a 
influenței americane în Europa oc
cidentală".

In timpul vizitei sale în Spania, mi
nistrul de externe francez a insistat 
asupra faptului ca „Europa să-și o- 
cupe locul care i se cuvine în echili
brul mondial".

Vorbind în fața ziariștilor spa
nioli, Michel Debră a subliniat că „ar 
fi de dorit, așa cum a propus Cas
tiella secretarului de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, în noiembrie 1968, ca 
flota americană să părăsească Me
diterana".

RELAȚIILE 
INTERMA- 

GHREBIENE
(Urmare din pag. I)

plumb din localitatea algeriană EI- 
Abed ; peste 300 000 de tone de mi
nereu de zinc si plumb sînt pre
lucrate la Zellida si Bou-Beker, în 
Marocul oriental. Produsele obținute 
sînt exportate apoi în Algeria și 
folosite în uzinele metalurgice de la 
El-Helmer, din aceeași regiune.

Relațiile algero-tunisiene se pre
zintă și ele într-o lumină nouă în 
ultima vreme. Astfel, cooperarea 
dintre cele două țări va cunoaște în 
viitorul apropiat o nouă concretiza
re. Prin acordul parafat zilele tre
cute se prevede ca volumul schim
burilor de mărfuri în cele două sen
suri să crească de peste trei ori fată 
de 1968. S-a convenit, de asemenea, 
să se înființeze o cameră economică 
mixtă algero-tunisiană, în vederea 
promovării relațiilor în domeniile 
comercial și industrial. Acordul de 
cooperare algero-tunisiană în dome
niul hidrocarburilor este, fără îndo
ială, cel mai important. Intre altele, 
a fost rezolvată problema tranzitu
lui pe teritoriul tunisian a petrolu
lui extras la El Borma și s-a stabi
lit principiul unei cooperări strînse 
între societățile petroliere din cele 
două țări. O serie de acorduri și 
convenții fac obiectul unor schim
buri de experiență în materie de în- 
vățămînt, de cooperare între școlile 
naționale de administrație, schimburi 
cultural-sportive etc.

și relațiile algero-libiene au înre
gistrat în ultimul an o linie ascen
dentă, iar acordurile semnate zilele 
trecute deschid perspective încuraja
toare.

Tratatele de cooperare algero- 
marocan și algero-libian, acordurile 
de cooperare economică algero- 
tunisiene sînt rezultatul unui nou 
climat instaurat în ultimele luni in 
relațiile dintre țările acestei nărti a 
lumii, climatul înțelegerii, al coope
rării reciproc avantajoase, pe baza 
respectării suveranității fiecărui stat, 
a integrității teritoriale, a întăririi 
personalității fiecărei țări.

0. CERNIK DESPRE POLITICA 
INTERNĂ Șl EXTERNĂ
A R. S. CEHOSLOVACE

PRAGA 8. — Corespondentul Ager
pres. E. Ionescu, transmite : Luînd 
cuvîntul la o întîlnire cu ziariștii, 
președintele guvernului federal ce
hoslovac. Old rich Cernik. a prezen
tat o serie de aspecte ale activității 
guvernului pentru îndeplinirea pre
vederilor Declaratiel-program adop
tate de Adunarea federală cehoslova
că. Una din sarcinile principale ale 
guvernului, a subliniat el. este rea
lizarea practică a drepturilor și ga
ranțiilor democratice ale cetățenilor.

Sensul dezvoltării socialismului în 
Cehoslovacia constă în a asigura a- 
semenea condiții. încît. respectîndu-se 
principiile generale ale marxism-le- 
ninismului. să fie respectate în mă
sura necesară și particularitățile spe
cifice ale mișcării revoluționare 
din Cehoslovacia, a spus vorbitorul.

Șeful guvernului cehoslovac a ară
tat că, pe baza programului de per
spectivă, au început să se manifeste 
tendințe pozitive în direcția dezvol
tării economiei. El s-a referit apoi 
la continuarea aplicării reformei e- 
conomice. schimbarea treptată a 
profilului economiei cehoslovace. îm
bunătățirea sistemului de conducere 
șl planificare, politica preturilor etc.

Referindu-se la participarea Ceho
slovaciei la diviziunea internațională

in
să 

in- 
ra-

a muncii, O. Cernik a arătat că co
laborarea în cadrul C.A.E.R. rămîne 
pentru Cehoslovacia deosebit de im
portantă. în același timp, a arătat 
vorbitorul. Cehoslovacia se pro
nunță pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare cu toate statele, in
diferent de orînduirea lor socială, în 
special cu statele capitaliste dezvol
tate din Europa occidentală. El a 
adăugat că obținerea unui împrumut 
de 400—500 milioane dolari face par
te din programul guvernului. Se 
tentionează ca acest împrumut 
fie folosit pentru reconstruirea 
dustriei cehoslovace. în special a
murii prelucrătoare si pentru con
struirea acelor ramuri care vor pu
tea și pe viitor să-si desfacă în mod 
avantajos produsele pe piețele mon
diale. Creditul va fi realizat direct 
de întreprinderile și organizațiile in
teresate, pe baza unor contracte bi
laterale cu diferite firme creditoare.

Referindu-se la politica externă 
cehoslovacă, premierul Cernik a ară
tat că fundamentul ei l-a constituit 
și îl constituie faptul că. Cehoslovacia 
este o tară socialistă, parte inse
parabilă a comunității socialiste. Ce
hoslovacia este deosebit de intere
sată în asigurarea păcii si securității 
în Europa și în solutionarea pașnică 
a altor probleme litigioase.

SITUAȚIA DIN BRAZILIA 
® Suspendarea Adunărilor legislative din mai multe 
state federale • Un nou grup de deputați privați 
de mandatele parlamentare

RIO DE JANEIRO 8 (Agerpres).— 
Un număr de 27 deputati federali au 
fost privați de mandatele parlamen
tare și de drepturile lor politice 
pentru o perioadă de zece ani de 
către Consiliul Securității Naționale

Congresul
reprezentanților

poporului japonez
NAHA 8 (Agerpres). — în orașul 

Naha, centrul administrativ al 
insulelor Ryukyu, s-a deschis Con
gresul reprezentanților poporului 
japonez. Cei 3 000 de participanți 
dezbat probleme privind mișcarea 
pentru retrocedarea către Japonia 
a insulei Okinawa, administrată 
actualmente de S.U.A., și pentru 
lichidarea bazelor militare ameri
cane de pe teritoriul insulei. O 
deosebită atenție va fi acordată 
campaniei pentru anularea trata
tului de securitate japono-american 
și pentru interzicerea vizitelor na
velor americane cu încărcătură 
nucleară în porturile Japoniei.

O declarație recentă a premie
rului Eisaku Sato, potrivit căreia 
cabinetul japonez ar accepta retro
cedarea insulelor Okinawa, fără 
retragerea bazelor militare ameri
cane de aici, a stîrnit o serie de 
comentarii ale presei care vede în 
aceasta un pericol ca pe teritoriul 
japonez să fie amplasate arme nu
cleare, contrar prevederilor consti
tuționale nipone.

al Braziliei, reunit în ședință la Pe- 
tropolis. Măsuri asemănătoare au fost 
luate împotriva a doi senatori. în 
timp ce trei deputati federali, deși 
privați de mandatele parlamentare, 
își vor menține drepturile politice.

Pe de altă parte, președintele Bra
ziliei, Arthur Costa E Silva, a de
cretat suspendarea Adunărilor legis
lative ale statelor Guanabara. Rio 
de Janeiro. Pernambuco. Sao Paulo 
și Sergipe sub învinuirea că mem
brii acestora „au luat hotărîri con
trare mandatului legislativ, au abu
zat de drepturile lor și au comis 
fraude în finanțele statelor respec
tive".

Consiliul Securității Naționale al 
Braziliei a hotărît. de asemenea, 
crearea unei comisii militare poli
tice pentru a ancheta „actele subver
sive" întreprinse contra securității 
naționale.

GARRISON

Dezbaterile de fond 
ale procesului Inten
tat Industriașului Clay 
Shaw, acuzat de 
procurorul Jim Garri
son de a fi fost ames
tecat într-un complot 
care urmărea asasina
rea președintelui John 
Kennedy, au luat o în
torsătură nefavorabilă 
pentru acuzat. Mai 
multi martori care au 
compărut vineri în 
fata tribunalului din 
New Orleans au răs
turnat. prin depozițiile 
lor. susținerile apără
torilor lui Shaw pri
vind faptul că acesta 
nu s-a întîlnit nicioda
tă cu pilotul David

ale O.N.U. și instituțiile specializate 
ale organizației să elaboreze progra
me pentru orientarea profesională 
a femeilor și asigurarea mijloacelor 
necesare pentru o calificare cores- 

■ punzătoare, tinînd seama de cuceri
rile științei și aplicațiile ei.

Prezentînd proiectul de rezoluție 
din partea coautorilor, reprezentanta 
tării noastre. Florica Andrei, a ară
tat că eforturile susținute ale țărilor, 
în vederea accelerării progresului lor 
economic și social. în condițiile dez
voltării impetuoase a ..-tiintei șl teh
nicii, impun folosirea din plin a 
tuturor capacităților materiale și a 
resurselor umane de care dispune 
fiecare tară. Energia și capacitatea 
creatoare a femeilor nu pot fi ne
glijate în desfășurarea amplului pro
ces de dezvoltare a societății con
temporane.

R. D. VIETNAM

Protest împotriva
bombardării
unor localități

8 (Agerpres). — La 
purtătorul de cuvînt

HANOI 
februarie. ____
Ministerului Afacerilor Externe al
R. D. Vietnam a condamnat cu ho
tărîre faptul că unităti de artile
rie apartinînd forțelor armate ale
S. U.A.. aflate la sudul zonei de
militarizate. au deschis focul asu
pra satelor Vinh Son și Vinh Duang 
din provincia Vinh Llnh. El a de
nunțat. de asemenea, violarea spa
țiului aerian al R. D. Vietnam de 
către aviația 
bardarea în 
tre avioane 
tilor situate 
și provincia

americană și bom- 
ultimele zile de că- 
americane a localită- 
între zona Vinh Linh 
Nghe An.

J)

LONDRA 8 (Agerpres). — Mi
chael Stewart, ministrul afacerilor 
externe al Marii Britanii, care a 
participat la reuniunea de la Lu
xemburg a miniștrilor de externe 
ai celor șapte țări membre ale Eu
ropei occidentale, a declarat la 
sosirea sa la Londra că Anglia 
nu dorește să intre în Piața comu
nă „prin ușa de serviciu". „Atîta 
timp cît Franța își va menține 
vetoul față de aderarea Marii Bri
tanii la C.E.E., a precizat Michael 
Stewart, aceasta va trebui să cau
te stabilirea unei cooperări cu ță
rile Europei occidentale în toate 
domeniile politice care nu depind 
de Tratatul de la Roma".„Cei șase“ in impasla Bruxelles

BRUXELLES. Tratativele re
prezentanților celor șase țări mem
bre ale Pieței comune privind 
crearea Societății comerciale co
mune vest-europene se află în
tr-un punct mort. Reprezentantul 
Franței a declarat că pentru moment 
este inutil să se continue discuțiile 
și că trebuie să se acorde un răgaz 
de gîndire. Cel olandez a propus ca 
la aceste tratative să fie invitată și 
Marea Britanie. care ulterior să par
ticipe la crearea societății comer
ciale comune vest-europene. Repre
zentantul francez a considerat că în 
această nouă instituție nu trebuie 
primite țări care nu fac parte din 
C.E.E. In urma acestor divergente, 
problema a fost trecută ..la dosar" 
pentru a 
„examen

se proceda ulterior la un 
mai aprofundat".

„Bologna Rosso." — 
Bologna Roșie — vigu
ros centru muncitoresc 
din Italia de nord, o- 
raș în care aspectul de 
vast muzeu în aer li
ber, înglobînd remar
cabile creații artistice, 
se împletește cu boga
te tradiții de luptă re
voluționară proletară, 
capitala regiunii Emi
lia Romagna, unde 45 
de cetățeni din 100 vo
tează pentru comu
niști. găzduiește cu în
cepere de ieri lucră
rile Congresului al 
Xll-lea al Partidului 
Comunist Italian.

Sînt binecunoscute 
forța și influența P.C.I. 
în viata politică ita
liană. ca și prestigiul 
său pe plan internațio
nal. Desfășurarea con
gresului oferă noi măr
turii în acest sens. 
Congresul se află in 
centrul atenției opiniei 
publice italiene, for
mează subiectul princi
pal al editorialelor și 
comentariilor presei: 
la Bologna au so
sit peste 300 de zia
riști italieni și străini. 
Președinții Senatului 
și Camerei deputați- 
lor au adresat congre
sului telegrame, urînd 
succes lucrărilor sale. 
In declarații speciale, 
fruntași ai diferitelor 
partide au subliniat 
nu numai importanța 
actualului congres pen
tru mișcarea muncito
rească italiană, ci și 
perspectivele ce le 
poate deschide reali
zării unei strînse uni
tăți a tuturor forțelor 
de stingă, concretiză
rii umil program de 
alternativă democra
tică.

Tezele congresului au 
format, în perioada 
care l-a precedat, o- 
biectul unor ample 
dezbateri în cadrul fe
derațiilor provinciale 
și regionale ale P.C.I. 
Cu prilejul lor au 
fost avansate nume
roase propuneri menite 
să dezvolte continuu 
influența și capacita
tea de luptă a comu
niștilor italieni în rîn- 
durile maselor de oa
meni ai muncii, să 
consolideze unitatea 
tuturor forțelor de 
stingă, laice și catolice, 
să intensifice acțiunile 
maselor pentru pace, 
democrație și socia
lism. Lupta consec
ventă pentru reforme

de structură în dome
niul vieții economice 
și sociale, pentru a- 
părarea și dezvoltarea 
democrației, pentru 
promovarea intereselor 
vitale ale celor ce 
muncesc, precum și 
promovarea unei po
litici externe de a- 
părăre hotărîti a inte
reselor naționale, a 
păcii și colaborării in
ternaționale. consti
tuie elementele de 
bază ale programului 
în jurul cărora comu
niștii mobilizează ma
sele.

O sugestivă expresie 
P.C.I., a ca- 
sale organi- 
și spiritului 

al mișcării

a forței 
parității 
zatorice 
de luptă

CORESPONDENȚA 
DIN BOLOGNA DE 

LA N. PUICEA

muncitorești italiene 
au constituit-o puterni
cele mișcări sociale din 
ultimul timp, care au 
culminat cu greva ge
nerală de la 5 februa
rie, ce a cuprins 18 mi
lioane de oameni 
muncii.

La orele 10. 
imensul pavilion 
Palatului Sporturilor, 
cele 5 000 de locuri 
erau ocupate de dele
gați și invitați. Sînt 
prezenți 815 delegați, 
reprezentînd 1 502 889 
membri ai P.C.I., 131 
delegați ai Federației 
tineretului comunist 
italian, membrii Co
mitetului Central și ai 
Comisiei 
control 
Participă, de 
nea, delegații 
zentative ale 
lor politice 
circa 2 500 de 
— personalități 
vieții politice și cul
turale, reprezentanți 
ai mișcării catolice de 
stingă. sindicaliști, 
scriitori șl profesori 
univerș)t(iri. studenti.

Congresul P.C.I. este 
urmărit 'cu viu interes 
în rindurile mișcării 
comuniste si muncito
rești internaționale. 
La lucrările lui iau 
parte delegații ale 
partidelor comuniste 
și muncitorești frățești 
din 50 de țări, repre-

ai

în 
al

centrale de 
ale P.C.I. 

aseme- 
repre- 

partide- 
italiene, 
invitați 

ale

zentanți ai unor par
tide socialiste, mișcări 
și organizații demo
cratice antiimperialis- 
te. Partidul 
Român este 
tat de către 
ție condusă 
rășul Paul Niculescu- < 
Mizil. membru al Co- 4 
mitetului Executiv, al 4 
Prezidiului Permanent, ” 
secretar al C.C. al , 
P.C.R. Din delegație < 
mai fac parte tovară- - 
șii Dumitru Petrescu, " 
membru supleant al 4 
C.C. al P.C.R.. și An- 4 
drel Ștefan, prim-ad- < 
junct de șef de secție « 
la C.C. al P.C.R. <

In aplauzele miilor " 
de persoane prezente, 4 
congresul a fost des- 4 
chls de către primarul 
orașului Bologna, Gui- < 
do Fanți, membru al 4 
Direcției P.C.I., care a 4 
rostit și un cuvînt de 4 
salut. Apoi, în acor- < 
durile Internaționalei , 
și aplauzele delegați- 4 
lor, la masa prezidiu- < 
lui iau loc Luigi Lon- 4 
go și ceilalți conducă- 4 
tori ai P.C.I. Se adm- , 
tă în unanimitaiZ Ț’.i 
mătoarea ordine- ^e 4 
zi: , . <

a) Partidul C< iu.- 4 
nist Italian fa de 4 
problemele no;. ale < 
luptei democratice și < 
socialiste în Italia și 4 
ale internaționalismu- 4 
lui proletar;

b) modificări la sta- 4
tut; 4

c) alegerea organe- <
lor centrale de condu- 4 
cere și control ale 4 
P.C.I. 4

Ropote de aplauze îl * 
Intîmpină pe Luigi 
Longo, care în cadrul 4 
primului punct al or- 4 
dinei de zi prezintă un 4 
amplu raport care 4 
prezintă activitatea. 4 
desfășurată de P.C.I. < 
după congresul grece- 4 
dent, trasează liniile 4 
directoare ale politicii 4 
partidului pentru pe- 4 
rioada viitoare, a-- '4- gă 4 
poziția P.C.I. în, 5”/ t 
cipalele problei,,,. 'rn- 4 
terne și extern ; ''ale < 
Italiei, ale misirii co- 4 
muniste și muncita- 
rești internaționale.

Raportul, a cărui < 
prezentare a continuat < 
și în după-amiaza de 4 
sîmbătă, a fost subli- 4 
nia.t în repetate rîn- * 
duri de aplauzele dele- * 
goților.

Duminică 
baterile pe 
raportului 
de Luigi Longo.

Comunist 
reprezen- 
o delega
ție tova-

încep dez- 
marginea 
prezentat

e

Insărcinatul cu afaceri ad-interim al
României la Moscova,Ion ciubotaru, a fost primit 
la 7 februarie la cerere de Dmitri Poleansld, prim-vice- 
Creședințe al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Convor- 

irea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească (coresp. Agerpres).

Spania a fost cuprinsa de un val de 
greve. Diverse întreprinderi din Barcelona, Madrid și 
San Sebastian și-au încetat activitatea de la introducerea 
stării excepționale. Cea mai puternică mișcare grevistă se 
desfășoară, în prezent, la Bilbao, principalul centru in
dustrial din provincia Biscaya. Greva din acest oraș, declan
șată la 31 ianuarie, afectează întreprinderile cele mai im
portante din regiune, în special furnalele înalte din Biscaya.

Guvernul irakian a hotărît să pună sub 
observație toate companiile petroliere 
Străine care °Pereaza P® teritoriul Irakului, a anunțat 
postul de radio „Bagdad". Acest post a difuzat o declarație 
a ministrului informațiilor, Abdullah Samarrai, care afirmă 
că Irakul își va modifica politica de pînă acum privind 
exploatarea zăcămintelor de petrol ale țării pentru a inten
sifica eforturile de valorificare a rezervelor de petrol, de 
minereuri și de fosfați în interesul național.

PE O PISTĂ BUNĂ?

Ferrie si cu 
vey Oswald, 
presupus al 
telui Kennedy.

Charles Spiesel. un 
locuitor al orașului 
New York/ a declarat 
că prietenul său. pilo
tul David Ferrie 
(mort în împrejurări 
dubioase la puțin timp 
după începerea anche
tei procurorului Gar
rison) i l-a prezentat 
pe Shaw în cursul 
unul dineu la care au 
participat aproxima
tiv 16 persoane. Spie
sel a spus că un grup 
din aceste persoane, 
printre care se aflau 
Shaw și Ferrie. au în-

Lee Har- 
asasinul 

presedin-
discute la un 
dat necesita- 

presedintele 
să fie ucis,

ceput să 
moment 
tea ca 
Kennedy
iar asasinul să scape 
cu ajutorul unui a- 
vion.

Un alt martor, ne
grul Vernon Bundy, 
a repetat vineri de
clarațiile făcute la în
ceputul anchetei, con- 
firmînd că Shaw șl 
Oswald s-au întîlnit 
la cîtiva nași de el pe 
malul lacului Pon- 
chartrain din New 
Orleans. In cursul a- 
cestei întîlniri. in
dustriașul i-a dat o 
sumă de bani lui Os
wald.

Flota petrolieră mondială 
și-a sporit capacitatea în anul 1968 
cu circa 16 milioane tone, adică cu 
13,6 la sută. La 1 ianuarie 1969 ca
pacitatea totală a acesteia atingea 
133 895 355 tone. Flota petrolieră a 
Liberiei este cea mai mare din lume. 
Ea dispune de tancuri petroliere avînd 
o capacitate de 27 888 950 tone. Pe 
locurile următoare se situează Norve
gia cu aproximativ 17 milioane tone, 
Marea Britanie cu 16,5 milioane tone, 
Japonia și S.U.A.

Lucrările Comisiei mixte 
comerciale ungaro-britani- 
0g au avut loc la Budapesta. La în
cheierea lucrărilor, menționează agen
ția M.T.I., a fost semnat un protocol 
care prevede o sporire a listei de 
mărfuri cuprinsă în cadrul acordului 
comercial dintre cele două țări.

După 12 zile de eforturi sus
ținute, tehnicienii au reușit să 
astupe sonda submarină în e- 
rupție din Canalul Santa Bar
bara (California); au fost in
troduse în sondă mai multe 
tone de ciment ce se solidi
fică în apă. Pagubele pricinui
te de ..mareea neagră" sînt de 
ordinul mai multor milioane 
de dolari. Masa de petrol de 
la suprafața mării a pricinuit 
moartea cîtorva mii de păsări 
de mare, de vesti si a distrus 
flora submarină pe o lungă 
porțiune a litoralului Califor
nian. In fotografie : operații de 
stăvilire a mareei.
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Anglia „nu poate să aibă 
decît potențialul militar pe 
care i-1 permite economia 

a declarat în Camera Comune
lor primul ministru, Harold Wilson, 
subliniind că guvernul său preconizea
ză o reducere a forțelor armate na
ționale.

Pacientei Mabel King, inter
nată în maternitatea din loca
litatea engleză Chatham, i se 
părea cunoscută vecina ei de 
pat, Shirley Stevens. Aceasta 
din urmă i-a împărtășit la rln- 
dul său că îi amintește de ci
neva. A început o conversație, 
după care s-au limpezit lucru
rile. Cele două femei erau su
rori siameze despărțite pe cînd 
erau copii, după care nu s-au 
mai văzut timp de aproape 
de ani. Prima fusese dusă 
un cămin de copii, iar ne 
doua o adoptase o familie.

30 
la
a

Primul ministru al Japo
niei, Eisaku Sato, a avut sîmbătă o 
convorbire cu Evgheni Loghinov, mi
nistrul aviației civile a U.R.S.S., anun
ță agenția TASS. Au fost analizate 
perspectivele lărgirii comunicației ae
riene dintre U.R.S.S. și japonia.

Ministerul Spărării al 
R. F. a Germanieia anuntat 
un ofițer de aviație de la baza Jagen 
(landul Schleswig-Holstein), locote
nentul Erik Wulf, în vîrstă de 30 ani, 
s-a sinucis. Acesta este al zecelea caz 
de sinucidere care s-a produs din 
noiembrie 1968 în rindurile unor ofițeri 
superiori și funcționari din diversa 
ministere vest-germane.

Un purtător de cuvînt al Uniunii naționale a poporu
lui Zimbabwe 3 declarat la Dar-es-Salaam că în timpul regimului rasist 
al lui Ian Smith în Rhodesia au fost construite un mare număr de închisori. 
In prezent în închisorile rasiste sînt deținute 9 300 de persoane, iar în așa- 
zisele „lagăre disciplinare" sînt internate peste 20 000 de persoane.
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