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LA ALEGERILE DIN 2 MARTIE, CANDIDAȚI! FRONTULUI UNITĂȚII SOCIA
LISTE, REPREZENTANȚI Al MUNCITORILOR, ȚĂRANILOR Șl INTELECTUALILOR, 
AU CA PLATFORMA POLITICA PROGRAMUL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN.
TRANSPUNEREA ÎN VIAȚA A ACESTUI PROGRAM CONSTITUIE ANGAJAMEN
TUL PE CARE CANDIDAȚI! FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE ȘI-L IAU ÎN 
FAȚA ALEGĂTORILOR, A ÎNTREGULUI POPOR, LINIA DE CONDUITA ÎN ACTI-
VITATEA CE 0 VOR DESFĂȘURA ÎN MAREA ADUNARE
CONSILIILE POPULARE.

Manitestul Frontului Unității Socialiste),

ICI 0 RESTANȚA
LA LIVRAREA

ancheta economică
Elocvente

ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR

INTENSA ACTIVITATE CONSTRUCTIVĂ,

întruchipări
ale democratismului socialist

MAREA ADUNARE
în acest an, potrivit planului da 

dezvoltare a economiei naționale, ur
mează să intre în funcțiune 770 ca
pacități șl obiective importante — a 
căror producție este luată în consi
derare la calculul balanțelor mate
riale, la satisfacerea unor necesități 
importante atît pe plan intern, cit și 
la export. Multe din acestea aparțin 
Industriei chimice care în 1969 are de 
îndeplinit însemnate sarcini referi
toare la darea în exploatare a unor 
noi obiective productive. Am urmărit 
— în cadrul unei anchete — modul în 
care se asigură utilajele tehnologice 
pentru noile unităti industriale, știut 
fiind că de sosirea lor la timp pe șan
tiere șl de montajul lor potrivit gra
ficelor stabilite depinde intrarea în 
funcțiune la termenele prevăzute a 
obiectivelor și capacităților noi de 
producție.

Am Început investigațiile la uzina 
de utilaj chimic „Grivița Roșie" din 
Capitală, restantă în anul trecut cu 
peste 1 000 tone utilaj chimic fată 
de unele șantiere industriale și le-am 
contlnpat la Uzina de utilaj chlmio 
din Ploiești — ambele subordonate 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini. La prima dintre întreprin
derile amintite aflăm că, în compara
ție cu situația mai puțin corespunză
toare a anului trecut, în prezent, 
planul de producție este acoperit a- 
proape integral cu comenzi — discor
danță făcînd, de exemplu, Uzina de 
produse sodice din Ocna Mureșului 
care, din 226 tone utilaj chimic re
partizat, a contractat doar 56 tone, 
din cauză că nu a dispus pentru rest 
de documentația necesară. Fără a ne
glija această „excepție" trebuie spus 
că situația mai bună în care se află la 
ora actuală „Grivița roșie" — în ce 
privește perfectarea comenzilor la 
utilajele tehnologice — se datorează 
și intervenției Ministerului Industriei 
Chimice care a dovedit o mai inten
să preocupare pentru perfectarea co
menzilor și asigurarea documentației 
tehnice.

— Pentru anul 1969, structura 
planului prevede multe utilaje 
de greutate mai mică, dar cu un 
înalt grad de prelucrare, ne spunea 
ing. Rovin Bustan, director general 
adjunct al uzinei grivițene. De pildă, 
în cele 1100 tone utilaj chimic des
tinate uzinei „Colorom“-Codlea, sînt 
cuprinse aproape 700 utilaje. Ca ur
mare, în vederea realizării proiecte
lor de execuție am apelat la,institu
tele de proiectări ale Ministerului 
Industriei Chimice — beneficiarul 
comenzilor noastre — care ne-au dat 
tot sprijinul necesar. După calculele 
noastre, cel tîrziu pînă în aprilie — 
începutul lunii mai, sperăm că vom 
avea definitivată documentația de e- 
xecutie și pentru trimestrul IV al 
acestui an. Există, deci, premise fa
vorabile pentru ca în acest an să nu 
mai consemnăm restanțe la fabricarea 
șl livrarea utilajelor tehnologice.

Fără îndoială, este bine că direc
torul general adjunct al „Griviței ro
șii" manifestă optimism, că — în 
general — s-a asigurat o acoperire 
mai rațională a planului de produc
ție cu contracte de livrare. Probabil 
că comitetul de direcție a privit

situația livrării utilajelor In acest 
an prin prisma „experienței" anului 
trecut, cînd datorită nerespectă- 
ril termenului de livrare a utilaje
lor tehnologice au fost create mari 
greutăți In realizarea planului de in- 
vestiții-montaj Uzinei chimice din 
Valea Călugărească (o instalație de 
acid sulfuric), U.S.A.S.-ului Năvo
dari (tot o instalație de acid sul
furic) sau uzinei bucureștene „Da
nubiana" (un schimbător de căldură). 
Și probabil că tot prin prisma aces
tei experiențe uzina a inclus res
tanțele în planul pe acest an ca o 
sarcină suplimentară de mare im
portantă economică, angajîndu-se ca 
pînă la sfîrșitul primului trimestru 
să termine complet cu ele, în para
lel, firește, cu realizarea sarcinilor

Dan POPESCU

(Continuare In pag. a IlI-a)
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In întreaga tară continuă 
Intîlnirile dintre candidați 
și alegători, manifestare 
plenară a legăturilor indi
solubile dintre popor și re
prezentanții săi. expresie 
a democrației socialiste în 
acțiune. Desfășurate sub 
semnul unei multilaterale 
responsabilități civice si a 
unei înalte exigente cetă
țenești. dezbaterile abor
dează o largă varietate de 
probleme privind înflorirea 
continuă a industriei, agri
culturii. științei. culturii, 
îmbunătățirea deservirii 
populației, mal buna orga
nizare si funcționare a 
gospodăriei comunale, a 
comerțului si cooperației, 
ocrotirea sănătății șl învă- 
tămîntul. perspectivele dez-

voltăril în continuare a o- 
rașelor șl satelor tării. 
Prin analiza profundă și 
caracterul realist al pro
punerilor si sugestiilor for
mulate de alegători. întîl- 
nirile constituie o Imagine 
a profundelor transformări 
petrecute în conștiința ci
vică a cetățenilor . patriei, 
demonstrînd cu pregnantă 
că participarea activă a 
oamenilor muncii la con
ducerea treburilor obștești 
este o lege obiectivă a pro
gresului. un postulat al 
construcției socialiste șl co
muniste și că edificarea 
socialistă este opera con
știentă a maselor, rodul 
gindirii și activității crea
toare a întregului popor.
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O secție a Fabricii de mașini-unelte și agregate-Bucureșfi
(Foto : Gh. Vințllă)

In Editura politică a apărut

NICOLAE CEAUSESCU»

Cuvîntare la Conferința națională 
a cadrelor didactice — i februarie 1969

«fi»

DESTINAȚIA MAGISTRALELE
DE FIER ALE ȚARII

• IZVORUL INEPUI
ZABIL AL ÎNȚELEP
CIUNII COLECTIVE

întîlnirea alegătorilor 
din comuna Albești cu to
varășa Elena Moșneagu, 
președinta consiliului mu
nicipal al sindicatelor Bo
toșani, candidată pentru a- 
legerile de deputat! în 
Marea Adunare Națională, 
a prilejuit o analiză multi
laterală a problemelor gos
podărești de care depinde 
dezvoltarea în continuare 
a comunei. In cuvîntul lor. 
Gheorghe Cîmpeanu, pre
ședintele cooperativei agri
cole de producție Albești, 
Petru Bunea, profesor la 
școala generală din Jijia,

Maria Gherasim. coopera
toare. Dumitru Grădinaru. 
directorul căminului cultu
ral, și alțl alegători au re
levat prefacerile adînci 
care s-au petrecut în anii 
socialismului în satele tă
rii noastre, reflectate în 
continua ridicare a nivelu
lui de trai material și cul
tural al populației. Reali
zările obținute pînă în pre
zent — au subliniat vorbi
torii — sînt un viguros 
imbold de a sprijini cu 
ferm'tate politica partidu
lui și statului nostru pen
tru ridicarea în continuare 
a nivelului economic și so
cial-cultural al fiecărei lo
calități. pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste.

(Continuare în pag. a II-a)
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Izvorulluoui robust
OptlIUISUI

de Andrei BLAIER

Cindva, tn urmă cu 
ani. hotărîsem să fac 
un film despre mun
că. Mi-amintesc cum 
îmi făcusem planul 
secvențelor și ce e- 
fect spectaculos pre
conizam. un eroism 
neîntrerupt, ca într-o 
cursă extenuantă de 
maraton, miinile cris
pate de efort, alter
nate cu fețe nădușite, 
entuziasmul fotogenic 
al reușitei si cite al
tele. Am poposit tn 
documentare pe 
mare șantier, 
mi-am intîlnit
bun prieten, astăzi u- 
nul dintre cei mai în
drăgiți actori ai 
noștri. Lucra acolo 
pe șantier si se schim
base mult, nu-mi dă
deam seama în ce fel 
anume se schimbase. 
Seara am plecat cu 
tovarășii lui de echi
pă la un spectacol pe 
care-l susținea 
proape singur și 
colo am cunoscut 
ardeleanul care con
ducea echipa lor de

un 
unde

un

mineri. un, băiat tăcut 
și nervos care mă is
codea fără ostentație. 
Fără să-i fi cerut, 
prietenul ■ meu mi-a 
povestit de familiile 
colegilor, cit ciștigă 
fiecare, si ..cite șan
tiere a făcut". Tinea 
cu tot dinadinsul să 
le povestească tuturor 
filmul pe care aveam 
să-l fac și. după 
spectacol. în dormito
rul supraîncălzit, am 
citit cu entuziasm 
scenariul meu. Ni
meni n-a zis nimic; 
am adus niște vin și 
am vorbit pînă tîrziu 
despre fotbal. Nu 
m-am mai dus în 
noaptea aceea la casa 
de oaspeți si am răs
puns insistențelor lor. 
rămînînd în caldul 
dormitor comun, cum 
avea să facă mai tîr
ziu eroul din „Dimi
nețile unui băiat cu
minte". A doua zi. 
noii mei prieteni, 
șantier, am simțit 
milința. Șantierul 
prea semăna cu ce-mi în pag. a IV-a)

CU 
ve 
u- 
nu

propusesem. calmul 
acela înfiorat, efortul 
eroic, dar discret si. 
peste toate, acea su
perbă siguranță care 
domina totul. Arde
leanul îmi urmărea 
„regizoral" neliniștea 
ca o mustrare si ca 
un sfat.

Filmul acela 
iectat inițial nu I 
mai făcut. Dar 
rămas credincios 
tierului. pe care 
veam să-l reîntîlnesc 
la Turnu Măgurele. 
Cînd am coborît din 
trenul plin de mun
citori și am pătruns 
pe șantier. priviri
le-mi alunecau de la 
construcțiile grandioa
se și suple, ca un de
cor modern și inspi
rat. la cei care le 
ridicau, la acei mun
citori al căror firesc 
era cutremurător prin 
siguranța pe care o 
degaja. Era un pate
tism lăuntric, nemăr-

pro- 
l-am 

am 
tan- 

: a-

(Continuare

NAȚIONALA
exponentul puterii
și voinței poporului

Prof. univ. Tudor DRÂGANU

într-o atmosferă sărbătorească, sub 
semnul strînsei unități în jurul par
tidului, al integrării entuziaste în e- 
fortul comun destinat desăvîrșiril 
construcției socialiste, oamenii mun
cii din tara noastră se pregătesc să 
aleagă, pentru o nouă legislatură, 
organele puterii de stat. 
Adunare Națională 
populare. Constituite pe baza- -unui 
sistem consecvent și autentic de
mocratic. axat pe principiul votului 
universal, egal, direct și secret, orga
nele puterii de stat din țara noastră 
reprezintă, prin însăși componența 
lor, interesele și aspirațiile celor mai 
largi mase de oameni ai muncii, 
realitate consacrată de Constituția 
tării.

„Marea Adunare Națională, ex
presie a voinței întregului popor, 
care asigură participarea maselor, 
prin reprezentanții lor. Ia conduce
rea țării — spunea tovarășul Nicolae 
Ceausescu — este organul suprem al 
puterii de stat și unicul organ le
giuitor al țării".

■ Aceasta ilustrează elocvent con
cepția partidului nostru asupra ro- 

, lului statului, al organelor puterii și 
administrației de stat ca Instrumente 
principale ale colectivității în opera 
de înălțare și înflorire a patriei so
cialiste.

Totodată, aceasta exprimă în mod 
pregnant Importanța deosebită pen
tru întreaga noastră evoluție socială, 
pentru destinele României socialiste, 
a rolului conducător al Partidului Co
munist Român, forța politică și so
cială cea mai înaintată care, prin 
întreaga sa activitate, se identifică 
deplin cu aspirațiile 
nobile ale poporului.

Organele puterii de 
un sistem în fruntea 
sește. ca for suprem. Marea Adu
nare Națională. Stabllindu-se prin 
Constituție că Marea Adunare Na
țională ocupă cei mai înalt loc în 
cadrul aparatului de stat, toate ce
lelalte organe din cadrul lui fiindu-i 
subordonate, s-a dat astfel expre
sie ideii că într-o adevărată de
mocrație. numai organul la a că
rui alegere participă în mod direct 
și pe cele mai largi baze posibile 
tot! cetățenii maturi ai tării, animați 
de un statornic devotament fată de 
politica marxist-leninistă a partidu-

Marea 
si consiliile

si năzuințele

stat formează 
căruia se gă-

Ritm și amploare
si industria turismului românesc

în luna ianuarie, unitățile fe
roviare din țară au recepționat 
primele locomotive electrice dîn 
acest an, precum și cîteva sute 
de vagoane de persoane și 
marfă. Pînă la sfîrșitul anului, 
acestora li se vor adăuga 20 de 
locomotive electrice. 148 locomo
tive Diesel-electrice si 6 000 va
goane. Materialul rulant este 
furnizat de marile noastre uzi
ne constructoare de mașini, 
printre care „Electroputere" — 
Craiova, „23 August" — Bucu
rești și Uzina de vagoane-Arad. 
Modernizarea transporturilor fe-

roviare în această perioadă mal 
cuprinde terminarea electrifică
rii liniei Craiova—Turnu Seve
rin—Orșova, sistematizarea unor 
stații, dublarea unor noi linii, 
centralizarea electrodinamică a 
sute de macaze.

Aceste investiții sînt menite 
să satisfacă traficul de călători 
și mărfuri în continuă creștere. 
Se prevede că în 1969 calea fe
rată va transporta aproximativ 
300 milioane de persoane șl 160 
milioane tone marfă.

(Agerpres)

Prin punerea în valoare a bogatu
lui patrimoniu turistic al tării noas
tre. prin transformările structurale 
ale concepției însăși asupra turis
mului. devenit în ultimii ani o acti
vitate economică importantă; acest 
sector s-a dezvoltat într-un ritm as
cendent, realizîndu-se trecerea trep
tată spre un turism cu un pronun
țat caracter social, de masă, cu largi 
perspective de viitor.

încadrat, asemeni celorlalte ra
muri ale economiei, în sistemul dez
voltării planice turismul se îndreap
tă, pe baze științifice. în direcția va
lorificării superioare a importante
lor resurse materiale și umanp de 
care dispunem. Era firesc ca politica 
de dezvoltare a turismului românesc 
să se găsească în fata mai multor 
opțiuni cu privire la : zonele priori
tare. felul obiectivelor și investițiilor, 
volumul și structura turismului in
tern și extern — toate acestea în 
funcție de etapele de creștere a po
tențialului întregii economii și a ni
velului de satisfacere a diversității 
cerințelor cu caracter turistic.

Pe măsura acumulării experienței, 
a rezolvării multitudinii de pro
bleme organizatorice și tehnico- 
economice. înlăturării unor prac-

Nicolae BOZDOG
președintele Colegiului Oficiului Național de Turism

tic! rutiniere, s-a reușit ca prin 
investițiile destinate acestui sector 
în ultimii ani. să i se creeze turismu
lui o bază materială capabilă să a- 
sigure o capacitate de cazare și 
de alimentare modernă și o di
versificare apreciabilă a servicii
lor. Dispunem, astăzi, de peste 
150 000 locuri de cazare, din 
care 40 000 în hoteluri si mote
luri. 50 000 în vile, iar restul în ca
bane. campinguri, căsuțe, corturi, 
precum și în locuințele particulare 
puse la dispoziția O.N.T. pentru în
chiriere de către cetățeni. Dezvol- 
tîndu-se paralel rețeaua rutieră — 
ca un factor propriu „turismului de 
circulație", cum este turismul con
temporan — au fost Întrunite condi
țiile pentru realizarea scopurilor eco
nomice și - sociale ale acestei ramuri, 
căreia 1 se conferă adesea caracterul 
de industrie a viitorului, și anume : 
punerea în ritm susținut la dispoziția

celor ce muncesc a zestrei noastre 
turistice și încadrarea tot mai activă 
a României în circuitul turistic mon
dial. In tot ceea ce s-a făcut, în tot 
ceea ce este prevăzut să se realizeze 
în continuare — iar planurile sînt 
multe și bogate — apare tot mai 
pregnantă înțelegerea faptului că tu
rismul a devenit astăzi o formă im
portantă a odihnei oamenilor muncii, 
drept consfințit de Constituție și ele
ment de preț al îmbunătățirii condi
țiilor de trai. Tot ceea ce înfăptuim 
azi, tot ce ne propunem pentru viitor 
— se subliniază în Manifestul Fron
tului Unității Socialiste — este desti
nat omului, fericirii lui. Neîndoielnic, 
eforturile întreprinse pe linia lăr
girii și modernizării turismului, a 
măririi accesibilității maselor celor 
mai largi de cetățeni la binefacerile 
acestei activități. în trecut doar un 
apanaj al celor avuți. se încadrează 
organic în amintitele prevederi.

întreaga dezvoltare a activității 
turistice se bucură de îndrumarea și 
sprijinul permanent al conducerii 
dc partid și de stat, care se reflectă 
în politica de investiții, în orienta
rea turismului spre un pronunțat ca
racter de masă, într-o activitate e- 
conomică eficientă.

Anul 1968 a cunoscut un impuls al 
activității turistice interne și In
ternaționale. Este una din con
secințele firești ale măsurilor lua
te pentru îmbunătățirea siste
mului de acordare a concediilor 
de odihnă ale salariaților, ale creș
terii veniturilor unor categorii 
de salariați din țara noastră și ale 
facilităților în ceea ce privește re
gimul de vize de intrare și ieșire în 
țară, pe bază de reciprocitate, cu ță
rile partenere. Tn cursul aceluiași an 
au fost satisfăcute peste 770 000 ce
reri de locuri la odihnă și tratament, 
din care 325 000 prin agențiile de 
turism. O mare amploare au luat-o 
excursiile organizate, devenite o for
mă principală și eficace a turismului 
nostru, ajungîndu-se de la 154 000 
participant! in 1959, totalizînd circa

(Continuare în pag. a U-a)

lui, poate fi autorizat să la ho- 
tărîrlle majore privitoare la po
litica externă si internă a tă
rii, să definească cu forță obli
gatorie pentru toți locuitorii ei 
parametrii principali ai dezvoltării 
viitoare a societății și căile de ur
mat în acest scop. Marea Adunare 
Națională este expresia comunității 
reale de interese șl țeluri — econo
mico și politice — ale clasei munci
toare, țărănimii șl intelectualității, 
ale tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii din întreaga țară, fără deo
sebire de naționalitate; este forma 
organizatorică menită să asigure în
făptuirea năzuințelor lor spre bună
stare și fericire, a străduințelor lor 
unite pe drumul spre realizarea idea
lului suprem — construirea socia
lismului și comunismului, realizarea 
unei înalte civilizații materiale și spi
rituale în România.

Printre măsurile luate 'în urma 
Congresului al IX-lea și a Confe
rinței Naționale a partidului, în 
cadrul procesului legic de întărire a 
statului, de creștere neîncetată a ro
lului său în etapele succesive 
dezvoltării societății socialiste, 
perfecționare a vieții sociale, se

(Continuare tn pag. a II-a)
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FRANÎA
IN FATA

CORESPONDENTA din paris 
DE LA AL. GHEORGHIU

Francezii vor fl chemați tn curtnd 
să se pronunțe printr-un referen
dum (la care urmează să răspundă 
prin „Da" sau „Nu") asupra pro
iectului de Iepe privind o dublă re
formă : organizarea regională și 
transformarea Senatului. Referendu
mul a fost anunțat de președintele 
de Gaulle în cursul recentei sale 
călătorii în provincia Bretania. Data 
nu este încă stabilită: după unele 
probabilități, ar putea fi vorba de 
luna aprilie. Pregătirea proiectelor 
în chestiune ?i oraanizarea campa
niei pentru acest referendum, că
ruia cercurile oficiale îi acordă o 
deosebită importantă, au intrat în 
faza activă. Este al cincilea refe
rendum în cei zece ani de cînd pre
ședintele de Gaulle se află la Pa
latul Elysăe.

Care este sensul reformei regio
nale ? In concepția oficială, centra
lizarea actuală, apreciată ca excesi
vă, împiedică dezvoltarea armonioa
să a Franței; ea riscă să adîncească 
inegalitățile dintre cele nîteva re
giuni mai avansate economic și res
tul țării. A devenit o necesitate ca 
toate regiunile să beneficieze de cu
ceririle pe plan tehnic, industrial si 
științific. Se impune, așadar, nu o 
simplă descentralizare administrati
vă ci o restructurare.

„Trebuie să se pună în acțiune 
toate resursele materiale si umane 
ale tării — a explicat președintele

(Continuare in pag. s Vl-a)
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ÎN ÎNTÎMPINAREA ALEGERILOR

intensa activitate constructiva.

de larga participare

la dezbaterea treburilor obștești

Elocvente întruchipări ale democratismului socialist

(Urmare din pag. I)

Manifestînd un viu inte
res pentru perspectivele de 
dezvoltare a comunei, ale
gătorii au formulat nume
roase propuneri de ordin 
edilitar-gospodăresc. prin
tre care : construirea unei 
băi populare, amenajarea 
unor drumuri, extinderea 
electrificării satelor din 
comună. înființarea unui 
centru de aprovizionare cu 
lemne. Alegătorii s-au an
gajat să sprijine activitatea 
deputatului printr-o susți
nută muncă patriotică.

® PERSPECTIVELE 
ORAȘULUI - ÎN CEN
TRUL DIALOGULUI 
CETĂȚENESC

Clubul minerilor din Ani
na a găzduit adunarea în 
cadrul căreia numeroși a- 
legători — mineri, munci
tori forestieri, cadre didac-

tice. Intelectuali, gospodi
ne — s-au întîlnit cu Pe
tre Munteanu, brigadier Ia 
exploatarea carboniferă lo
cală. candidat în circum
scripția electorală nr. 7 
pentru alegerile de deputati 
in Marea Adunare Națio
nală.

Străvechea așezare mi
nieră din munții Oravitei, 
Anina, a devenit în anii 
noștri uh important centru 
economic și social-cultural, 
în afara realizărilor obți
nute în domeniul mecaniză
rii muncii în subteran, aici 
a fost construită o nouă 
preparatie. menită să spo
rească aportul oamenilor 
muncii din această locali
tate la înfăptuirea măreței 
opere de industrializare a 
tării. în ultimii ani a cres
cut considerabil producția 
de cărbune cocsificabil și 
energetic. Anina s-a dez
voltat puternic și sub ra
port 
cultural.
meroase 
cuințe.

urbanistic, edilitar. 
S-au ridicat nu- 

blocuri de lo- 
au fost deschise

X

inspectorii vin,
se duc... măsurile
se lasă așteptate

FAPTUL
DIVERS

noi magazine comerciale, 
s-au dat în folosință noi 
spatii școlare și de ocrotire 
a sănătății populației. Evi
dențiind aceste înnoiri, in
ginerul Tudor Dascălu a 
făcut o serie de propuneri 
pentru dezvoltarea in con
tinuare a localității. El s-a 
oprit. îndeosebi, asupra ne
cesității sistematizării u- 
nor cartiere. Alti vorbitori, 
printre care maiștrii mi
neri Alexandru Todirică și 
loan Florică. s-au angajat 
să sprijine înfăptuirea cît 
mai neîntîrziată a lucrări
lor de alimentare cu apă 
a orașului și amenajarea 
zonelor de agrement.

® CU UN PROFUND 
SPIRIT GOSPODĂ
RESC

Maria Zidaru, Erou al 
Muncii Socialiste, președin
ta cooperativei agricole de 
producție din Păulești, ju-

detul Satu Mare, candida
tă în alegerile de deputat! 
pentru Marea Adunare Na
țională. s-a întîlnit cu ale
gătorii din satele Potău si 
Băbășești. Nota dominantă 
a întîlniril a constituit-o 
caracterul ei de lucru, dia
logul temeinic dintre can
didată și alegători, vizînd o 
sferă largă de preocupări. 
Alegătorii Ion Roman. 
Gheorghe Rus, Ion Gîrlă- 
deanu și alții au formulat 
numeroase propuneri cu 
privire la creșterea forței 
economice a cooperative
lor agricole si valorificarea 
superioară a resurselor lor 
de producție. Alți vorbi
tori au propus măsuri pen
tru repararea șoselei din
tre Petrești si Sanislău. îm
bunătățirea aprovizionării 
cooperativelor de consum, 
înființarea unei, brutării la 
Potău. reglementarea asi
gurării curentului electric 
si înfrumusețarea localită
ților. Discuțiile au subli
niat convingerea unanimă 
a țăranilor cooperatori că

trai material 
al populației, 

democrației 
perfectionarea 

a patriei

/
există suficiente posibilități 
locale pentru ca propune
rile formulate cu prilejul 
întîlnirii să fie soluționate 
cu aportul larg al cetățe
nilor.

Aprofundata analiză co
lectivă prilejuită de întîl- 
niri, competenta și exi
genta alegătorilor consti
tuie un indice grăitor al 
climatului de continuă per
fecționare a democrației so
cialiste. specific societății 
noastre în etapa actuală, 
în cadrul acestor întîlniri. 
candidați! Frontului Unită
ții Socialiste s-au angajat 
în fata alegătorilor să-și 
onoreze mandatul muncind 
cu însuflețire pentru în
făptuirea tuturor măsurilor 
elaborate de partid si gu
vern privind dezvoltarea 
economiei, științei și cul
turii. ridicarea continuă a 
nivelului de 
și spiritual 
dezvoltarea 
socialiste și . 
vieții sociale 
noastre.

EXPONENTUL PUTERII Șl VOINȚEI POPORULUI
(Urmare din pag. I)

Imără și prevederile referitoare la 
activitatea Marii Adunări Naționale.

în atribuțiile Marii Adunări Na
ționale își găsește o deplină șl 
puternică expresie însăși suvera
nitatea poporului. Apare, deci, ca un 
corolar firesc, ca perfecționarea ac
tivității ei să reprezinte, in fapt, ri
dicarea Pe o treaptă superioară a 
participării poporului însuși la exer
citarea puterii de stat, adincirea și 
lărgirea democratismului in organi
zarea societății noastre.

Mai ales în ultimii ani au crescut 
atribuțiile ce revin organului suprem 
al puterii de stat, posibilitățile sale 
de a interveni mai activ în aplica
rea principiilor democratice ale orîn- 
duirii noastre. Un loc de prim plan 
între aceste atribuții ii ocupă legi
ferarea. Ca unic organ legislativ al 
tării, Marea Adunare Națională în
deplinește o activitate hotărîtoare în 
conducerea vieții sociale și de stat. 
Ea adoptă și modifică Constituția 
țării, reglementînd totodată pe cale 
de lege raporturi sociale deosebit 
de importante : adoptă planul de stat 
al economiei naționale și bugetul de 
stat; organizează Consiliul de Miniș
tri, ministerele și celelalte organe 
centrale ale administrației 
reglementează- organizarea 
rească șl a 
organizarea 
riului tării; 
sare pentru 
muncii, ca și cele cu caracter spe
cial destinate ocrotirii muncii femei
lor șiitinerilor ; acordă amnistia ; ra
tifică și denunță tratatele internațio
nale care implică modificarea legilor 
etc. în general vorbind. Marea Adu
nare Națională se bucură de o ple
nitudine de competențe, sfera rapor
turilor sociale pe care Ie poate re
glementa prin lege fiind practic ne
limitată. îmbunătățindu-și considera
bil activitatea în acest domeniu. 
Marea Adunare Națională realizea
ză studierea temeinică și dez
baterea cuprinzătoare a legilor 
pe care le adoptă. în legis
latura care s-a încheiat, ea a exa
minat și adoptat legi de însemnătate 
excepțională pentru viața socială. 
Este important, totodată, să relevăm 
că dacă anterior sesiunii din decem
brie 1967 a Marii Adunări Naționale 
o serie de acte normative privitoare 
la însemnate probleme ale unor sec
toare de stat erau adoptate mai întîi 
sub formă de decrete și numai anoi, 
la cea mal apropiată sesiune, erau 
supuse dezbaterii Marii Adunări Na
ționale, ulterior s-a încetățenit 
practica elaborării actelor normative 
importante direct ca legi, oe baza 
unor ample dezbateri în cadrul 
sesiunilor Marii Adunări Naționale.

Ca organ prin intermediul căruia 
își găsește exprimare suveranitatea 
poporului Marea Adunare Națională 
controlează întreaga activitate a 
Consiliului do Stat, a Consiliului de 
Miniștri, a ministerelor, a celorlalte 
organe centrale ale administrației de 
stat și consiliilor populare. Nici un 
aspect al activității acestor organe 
nil rămîne în afara sferei contro
lului Marii Adunări Naționale care, 
în cazul cînd ar constata că un act 
emis de ele nu este conform legii 
sau nu este de natură să ducă la 
realizarea țelurilor politice ale sta
tului nostru, poate să-1 anuleze. Ma
rea Adunare Națională controlează și 
activitatea Procuraturii. Pe de altă 
oărte, faptul că organele supreme de 
ramură : Consiliul de Miniștri. Tri
bunalul Suprem șl Procurorul gene
ral răspund in fata Marii Adunări 
Naționale atît pentru propria lor ac- 
‘iyitate, cît și pentru activitatea or
canelor care le sînt subordonate, 
luce la consecința că. în mod indi- 
ect, toate organele statului ajung 

■ă fie controlate, într-o formă sau 
ilta, de organul suprem al puterii 
de stat. în același timp. Marea Adu
nare Națională este singura în 
Irept să hotărască asupra constitu- 
'Onalitătii legilor. Aceasta înseam- 

■ă că, spre deosebire de dreptul 
>urghez, unde justiția, anumite tri
bunale speciale sau organe cu carac
ter politic dobîndesc de cele mal 
multe ori competenta de a controla 
constituționalitatea legilor, in țara

de stat ; 
judecă to- 
stabilește 
a teritn-

Procuraturii ; 
administrativă 
prevede măsurile nece- 
protectia și securitatea

noastră se asigură o libertate 
deplină de acțiune organului repre
zentativ al întregului popor, exclu- 
zîndu-se orice posibilitate ca un alt 
organ al statului să i-o limiteze. Un 
asemenea sistem creează condițiile 
corespunzătoare pentru funcționarea 
unitară a întregului complex al or
ganelor statului, pentru evitarea ori
căror abuzuri și ilegalități, afirma
rea principiilor de echitate și justi
ție socială, libertatea și manifestarea 
plenară a personalității 
țean.

Sporirea atribuțiilor 
nări Naționale a atras . 
considerabilă a rolului deputaților, ei 
participînd mai susținut la dezbateri, 
formulînd interpelări, punînd între
bări membrilor guvernului, militînd 
activ pentru traducerea în faptă a 
sarcinilor mărețe stabilite de partid. 
Apare limpede că participarea depu
taților la activitatea Marii Adu
nări Naționale a cîștigat în pro
funzime și semnificație, iar po
sibilitatea lor de a interpela — nu 
numai Consiliul de Miniștri sau pe 
oricare din membrii acestuia (asa 
cum prevedea Constituția din 1952), 
ci și pe președintele Tribunalului Su
prem și pe Procurorul general — 
departe de a avea doar o valoare 
simbolică, se dovedește a fi o formă 
dinamică de lucru. La aceasta a 
contribuit și instituirea obligației 
pentru cei interpelați ca atunci cînd 
nu pot răspunde în sesiune, să facă 
acest lucru pînă la sesiunea urmă
toare.

O deosebită însemnătate are acea 
prevedere care stabilește că fie
care comisie permanentă, potrivit 
competentei sale, poate asculta pe
riodic sau pe probleme informări ale 
oricăror, organe ale administrației de 
stat, ale Procuraturii și Tribunalului 
Suprem asupra activității acestor or
gane, urmînd să prezinte apoi Marii 
Adunări Naționale constatările și pro
punerile ei. Dar nu numai De această 
cale, ci prin întreaga ior organizare 
s-a creat comisiilor permanente ca
drul legal al afirmării lor ca instru
mente eficiente de intervenție In so
luționarea celor mal diverse situații 
semnalate de oamenii muncii. Ele 
desfășoară o muncă tot mai intensă 
de pregătire și studiere a proiectelor 
de legi care urmează să fie supuse 
dezbaterilor în sesiune, iar o metodă 
nouă, care a și fost introdusă în prac
tică. este aceea de a se comunica 
tuturor deputatilor anumite proiecte 
de legi importante cu mult timp 
înainte de ședințele plenare. îneît 
aceștia să aibă posibilitatea de a Ie 
analiza temeinic și a face propuneri 
de amendamente. Propunerile de a- 
mendamente ale deputatilor sînt tri
mise apoi comisiei permanente com
petente pentru studiere, iar deputa
tul propunător este convocat la șe
dința acestei comisii chiar dacă nu 
este membru al ei. în ultimul timp au 
fost dezbătute In comisiile permanen
te și numeroasele sugestii venite din 
rîndul maselor în vederea îmbună
tățirii unor proiecte de legi supuse 
discuției publice. O altă metodă uti
lizată de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale este invita
rea la ședințele lor nu numai a ini
țiatorilor proiectelor de legi. cl. 
atunci cînd se simte nevoia, ș! a 
unor specialiști reputat!, care dau 
un ajutor prețios la găsirea soluțiilor 
celor mai potrivite. în același timp, 
întrucît Constituția prevede că. la ce
rerea Consiliului de Stat, comisiile 
permanente întocmesc avize asupra 
proiectelor de decrete cu putere de 
lege, s-a statornicit practica supuneri! 
spre avizare comisiei permanente 
competente a aproape tuturor pro
iectelor de decrete de acest fel.

Rolul tot mai important în viata 
de stat a comisiilor permanente, ca 
organe ajutătoare ale Marii Adunări 
Naționale, se vădește și în faptul 
că ele sînt uneori consultate asupra 
tratatelor Internationale încă înainte 
de semnarea acestora, dîndu-se astfel 
Marii Adunări Naționale posibilita
tea să-și spună cuvîntul în această 
privință nu numai după semnare, cu 
ocazia îndeplinirii procedurii de rati
ficare. ci și pe parcursul elaborării 
tratatelor. O atribuție a comisiilor 
permanente ale Mari! Adunări 
Naționale este și aceea de a

fiecărui cetă-

Marll Adu
și o creștere

asculta periodic Informări prezen
tate de miniștri și alți colaboratori 
ai organelor centrale cu privire Ia 
activitatea de aplicare a legilor în 
sectoarele care tin de competenta lor.

„Pentru a realiza perfecționările 
necesare în funcționarea Marii Adu
nări Naționale — sublinia Conferința 
Națională a partidului — va trebui 
introdus sistemul de sesiuni deschise, 
în care Marea Adunare Națională va 
lucra fie în plenul său, fie în comi
sii. Aceasta va duce la creșterea ro
lului Marii Adunări Naționale, organ 
suprem al puterii de stat, în care 
deputății, reprezentanți ai poporului, 
dezbat și hotărăsc prin lege asupra 
eeior mai importante probleme ale 
dezvoltării țării". în îndeplinirea a- 
cestor 
temui 
durată 
unilor 
ordinară din decembrie 1967 a durat 
23 de zile, iar sesiunea ordinară din 
primăvara anului 1968 — 45 de zile ; 
a doua sesiune ordinară a anului 
1968 și-a desfășurat lucrările de-a 
lungul a 47 de zile. în asemenea con
diții se creează timpul necesar unei 
meditații mai profunde, unor dezba
teri mai largi, consultării atente a 
unor specialiști sau unor documente, 
într-un cuvînt adîncirii problemelor 
și soluționării lor judicioase.

Prin toate aceste metode de mun
că, rolnl deputatilor în elaborarea 
legilor devine tot mai activ, iar răs
punderea lor în cadrul exercitării a- 
tribuțiilor organului suprem al pute
rii de stat sporește. Deputății — aleși

indicații, a fost Introdus sis- 
sesiunilor deschise, a căror 
este mai mare decît a sesi- 
din trecut. Astfel, sesiunea

(Urmare din pag. I)

300 000 zile-turist, la peste 1700 000 
participant! în 1968. reprezentînd 
cca 3 780 000 zile-turist. Toate acestea 
demonstrează capacitatea sporită a 
turismului intern

A crescut considerabil și atracția 
turiștilor străini față de tara noastră, 
față de pitorescul și cultura ei. în 
cifre, aceasta înseamnă 1 450 000 oas
peți în 1968. totalizînd 7 666 000 zile- 
turist. față de 1 200 000 în 1967 cu 
5 751 000 zile-turist, și fată de 134 000 
în 1961. cu 1 061 000 zile-turist. Re
zultă o creștere a numărului de tu
riști străini de mai bine de 10 ori 
față de 1961 și o creștere de 20,8 la 
sută fată de 1967, deci un ritm mai 
mare decît ritmul Initial prevăzut în 
defalcarea anuală a actualului plan 
cincinal. Pentru anul în curs este 
prevăzută o creștere de 40 la sută 
în raport cu realizarea anului prece
dent.

Anul 1969 — hotărîtor pentru în
deplinirea cincinalului — este menit 
să însemne un pas înainte și în sa
tisfacerea cererii turistice interne șl 
Internationale. în cadrul procesului 
complex de valorificare a potenția
lului tării, a politicii unitare, de an
samblu. care are In vedere realiza
rea în timp cît mai scurt a unor o- 
biective cu eficientă economică spo
rită. în măsură să ofere condiții de 
deservire și agrement Ia nivelul ce
rințelor tot mai exigente ale diferi
telor categorii de turiști — vom ur
mări amplificarea și diversificarea 
bazei materiale, perfectionarea servi
ciilor și. în general, a stilului de 
muncă al aparatului nostru Se știe 
că pentru perioada 1966—1970, s-au 
prevăzut fonduri de investiții de 
3 miliarde lei, destinate dezvoltării 
bazei materiale-lehnice a turismului, 
din care cea mai mare parte s-a con
cretizat sau este în curs de a se rea
liza. Este vorba, deci, de un efort sub
stanțial pe care-l face statul nostru 
în vederea dezvoltării bazei materia
le a turismului si. în primul rînd. a 
cerințelor privind spatiile de cazare 
și comerciale, mijloacele de trans
port — avioane, vase fluviale, statii 
automoto — si altele, nu numai pe 
litoral căruia i se acordă în conti
nuare atenție, ei și în alte zone de 
mare interes, cum sînt cele din Su
ceava. Brașov. Valea Prahovei etc. 
Pe litoral de pildă, se va ter
mina construcția stațiunii Man- 
galla-Jupiter cu 8 000 de paturi 
și a stațiunii Mangalia-Venus cu

aî poporului, dintre care cea mai 
mare parte sînț comuniști, oameni 
care întruchipează înalte calități po
litice, profesionale și morale — do- 
bîndesc noi și noi posibilități nu nu
mai pentru a-și manifesta opiniile, ci 
și pentru a contribui în mod organi
zat la îmbunătățirea activității legis
lative, la valorificarea — în dispozi
țiile normative adoptate — a expe
rienței maselor pe care'le reprezintă, 
a promovării unor măsuri cît mai 
bine adaptate nevoilor și intereselor 
generale. Faptul că în alegerile ce vor 
avea loc la 2 martie au fost propuși 
o bună parte din deputății actualei 
legislaturi dovedește că cetățenii le a- 
cordă încrederea ca oameni care știu 
să se situeze în centrul preocupări
lor maselor, care sînt capabili să a- 
bordeze cu competentă și înaltă res
ponsabilitate probleme vitale ale pre
zentului și viitorului tării și națiunii 
române. Exercitîndu-și cu supremă 
răspundere roiul său social. Marea 
Adunare Națională întruchipează prin 
activitatea sa democratică, constitu
țională, voința și aspirațiile poporu
lui. Ea are, prin atribuțiile ce-i re
vin, vaste posibilități de a-și înde
plini la un pivei superior mandatul 
încredințat de popor, de a sluji 
opera de construcție socialistă, afir
marea în întreaga viată a patriei a 
principiilor democratismului orînduî- 
rii noastre care creează fiecărui cetă
țean condiții nelimitate pentru a-șl 
consacra capacitatea și priceperea 
patriei socialiste aflată în continuu 
avînt creator.

Cu aproape 5 luni în urmă, a apă
rut în „Scînteia" un articol în care 
erau semnalate neajunsurile exis
tente în respectarea normelor de 
protectie a muncii la Combinatul de 
fibre artificiale de la Brăila. Se ară
ta în articol că atît conducerea în
treprinderii. cît și forul tutelar, or
ganele de specialitate din Ministe
rele Muncii și Sănătății știau încă 
din anul 1964. de la intrarea în 
funcțiune a secțiilor de bază ale 
combinatului, ce anume trebuia fă
cut pentru a se asigura pretutindeni 
condiții normale de lucru. Totuși, 
măsurile s-au rezumat la schimburi 
de scrisori și discuții prelungite, fără 
să se întreprindă măsuri concrete. 
Consecințele se cunosc : un număr de 
muncitori de la filaturile fabricilor 
de celofibră și rețele cord, lucrînd 
în condiții neigienice, au avut de 
suferit de pe ur
ma unor intoxi
cații cu sulfură 
de carbon, Iar 
cîtiva au fost pen
sionați. Totodată, 
datorită aceleiași 
cauze, s-a îrtre- 
gistrat un număr 
mare de ore ab
sentate, afectînd 
procesul de pro
ducție ; îndeosebi 
la cele două fila
turi, activitatea 
productivă a fost 
permanent dereglată datorită fluctua
ției oamenilor.

După publicarea articolului, »-au 
primit la redacție din partea 
Ministerelor Muncii și Sănătății 
și Direcției sanitare a județului 
Brăila trei scrisori în care, consem- 
nîndu-se ne mai multe pagini situa
ția creată Ia combinat, se explicau 
amănunțit cauzele îmbolnăvirilor 
profesionale, se formulau critici Ia 
adresa conducerii combinatului și a 
Ministerului Industriei Chimice. Era 
de așteptat ca aceste organe. în ca
drul competentelor cu care sînt in
vestite, să comunice și măsurile pe 
care ele însele ar fi trebuit să le ia 
pentru eradicarea neajunsurilor exis
tente, în colaborare cu Ministerul In
dustriei Chimice. Dar, din păcate, 
asistăm doar la expunerea unor justi
ficări și intenții. Ne-a surprins, de 
asemenea, tăcerea prelungită a Mi
nisterului Industriei Chimice, răs
punzător direct pentru situația 
creată.

Să vedem însă cum au evoluat 
lucrurile la fata locului. Medicul șef 
al policlinicii combinatului. Splru 
Dendrino. ne prezintă o situație la 
zi a boxelor1 înregistrate Ia princi
palele sectoare dă muncă. în ciuda 
unor măsuri de îmbunătățire a ven
tilației prin reamolasarea a două 
ventilatoare lucrări de altfel mă
runte. cărora li se face multă pu
blicitate. concentrația de noxe 
aerul din hale se menține la 
nivel superior celui admis.

Solicităm explicații conducerii 
trenrinderii. Ascultăm expuneri 
poziții și din nou... intenții. Directo
rul tehnic al combinatului, ing. Teo
dor Antonescu, ne-a relatat pe 
larg despre vizitele repetate în com
binat ale unor cadre de conducere 
din ministerele Muncii, Sănătății, 
Industriei Chimice, despre dis
cuțiile purtate cu aceste prilejuri. 
Iată si rezultatele vizitelor si întâl
nirilor : în luna august, toate pla
nurile de măsuri anterioare privind 
îmbunătățirea protecției muncii, fiind 
neîndeplinite, au fost comasate în- 
tr-un olan unic de măsuri, dactilo
grafiat pe cîteva zeci de file — un 
adevărat volum ; s-au stabilit ter
mene precise de îndeplinire pînă 
Ia sfîrșitul anului. După nu
mai două luni de la întoc
mire. șl acest plan a fost abando
nat S-a întocmit altul, cuprlnzind

aceleași măsuri, dar ale căror ter
mene de îndeplinire au fost prelun
gite pînă în luna martie a acestui an.

După apariția articolului amintit. 
Institutul de studii, experimen
tări și proiectări pentru indus
tria celulozei, hîrtiei și fibre
lor artificiale a reconsiderat pro
iectul inițial al ventilației de la 
cele două filaturi, prevăzînd lucrări 
suplimentare. Ar fi fost de așteptat 
ca execuția lor să înceaoă neîntîr- 
ziat. Lucrările însă au început abia 
recent și se desfășoară într-un ritm 
de melc. Ing. Pompiliu Ioanițoaie, in
spector șef al protecției muncii din 
Direcția muncii a județului Brăila, 
care ne-a însoțit la combinat, apre
cia că. în ritmul actual, lucrările 
vor ajunge la finalizare în 4—5 ani. 
Din ce cauză ? Fonduri — am fost 
informați — sînt.

Zece ani 
în concediu!

DIN NOU DESPRE
PROTECȚIA MUNCII 
LA COMBINATUL

DE FIBRE ARTIFICIALE
DIN BRAILA

Au rămas chiar 
necheltuite anul 
trecut. Nu are în 
schimb cine exe
cuta lucrarea. 
S-a cerut, în mal 
multe rînduri, 
sprijinul ministe
rului de resort. 
S-au primit, de 
fiecare dată, tot 
felul de asigurări 
și promisiuni, 
care nu au fost 
onorate. în timp 
ce prin combi
nat se perindă tot 
felul de dele- 

au loc ședințe ln- 
emit păreri dintre

Fost salariat la mina din Fi- 
lipestii de Pădure. Constantin 
Nițoiu tși crease., un drum 
propriu în viată. Falsificînd di
verse acte medicale, profitînd 
de „neatenția" unor persoane 
cu munci de răspundere din 
comitetul sindical (se spune că 
președintele acestuia. Gh. Bra- 
soveanu. și secretarul Gh. 
Teodor semnau uneori docu
mente pe care nici nu le citeau 
măcar) și speculînd deficiente
le sistemului de evidentă al 
dispensarelor din Pucioasa. Mo- 
roieni etc.. C. Nițoiu a reușit 
si stea în concediu medical 
timp de... 10 (zece) ani (!). Pre
judiciul real cauzat fondului de 
Asigurări Sociale, de abilul 
falsijicator, se ridică la micuța 
sumă de 88 413 lei. Drept ur
mare. instanța de judecată l-a 
internat acum într-un alt loc 
de unde, sîntem siguri, nu va 
mai cere în ruptul capului pre
lungirea „concediului". $i că 
veni vorba .• cei ce-au semnat 
dormind (sau au dormit sem- 
nînd) cu ce se vor alege T

Meteoro 
logică

în 
un

în
de

gaț! și comisii, 
terminabile. se __  ____ ___
cele mai diverse, fiind apoi transcri
se în voluminoase planuri de mă- . 
suri, situația ocrotirii sănătății oa
menilor la locul de muncă evoluea
ză extrem de încet spre o îmbunătă
țire reală.

Am stat de vorbă cu mai multi 
specialiști din combinat. Sînt real
mente necesare măsuri complexe, nu 
doar paliative. Este adevărat că, în 
ultimul timp, s-a trecut la organiza
rea lucrului în 4 schimburi, această 
măsură fiind de natură să aibă e- 
fecte pozitive prin reducerea nu
mărului de ore lucrate în mediu 
toxic. Dar principala direcție în 
care trebuie acționat este pune
rea la punct a procesului teh
nologic, optimizarea lui. Studiile 
din ultimul timp au demons
trat că atunci cînd fluxul teh
nologic de fabricație se desfășoară 
în condiții normale, noxele din aer 
scad, ventilația este satisfăcătoare. 
Ce împiedică atunci optimizarea 
procesului tehnologic ? în primul 
rînd. aprovizionarea necorespunză
toare. folosirea mai multor tipuri de 
celuloză determinînd dese schimbări 
ale rețetelor de fabricație. O par
te din producție este rebutată, se 
produc dese opriri ale instalațiilor, 
au loc intervenții inoportune. De- 
seurile îmbibate cu substanțe no
cive zac în hale, fiind evacuate cu 
întîrziere. cu ajutorul unor mijloace 
improprii. în afară de aceasta, sis
temul de canalizare, defectuos pro
iectat si construit, se înfundă. îneît 
apele care conțin substanțe toxice 
stagnează. în aceste condiții, oricîte 
ventilatoare suplimentare s-ar insta
la, aerul tot viciat rămîne.

Cunoscînd aceste neajunsuri. Mi
nisterul Industriei Chimice, con
ducerea Combinatului trebuie să 
acționeze cu hotărîre pentru re
glementarea aprovizionării cu ma
terie primă a combinatului, să evite 
aprovizionarea cu celuloză de tipuri 
diferite, să ia neîntîrziat măsuri 
pentru refacerea canalizării, pentru 
evacuarea în containere a deșeuri
lor. eliminînd astfel principalele sur
se de răspîndire a noxelor. Dar. 
deocamdată toate aceste deziderate 
nu sînt trecute nici măcar în pla
nurile 
timpul 
pentru

Cît timp îi „prosperau* afa
cerile, Gheorghe Soare. (fost) 
gestionar Ia cooperativa „Con
fecția" din Ploiești. era... 
(apropo de soare) strălucitor 1 
Chefuri, chefulete 1 Dacă nu 
curgea, pica. Din înregistrări 
fictive de comenzi achitate, din 
încasarea de avansuri de la 
client!... Mă rog. scotea omul 
banii cum și cîti putea. Așa a 
agonisit în scurt timp 125 542 
de lei. Dar vremea e schimbă
toare. Prins cu mîna în buzu
narul statului și al cetățeni
lor. lui Soare (Gh.) acum îi 
ninge si îi plouă. Timpul nu 
mai e probabil, E... sigur. Șai
sprezece ani 1

o capacitate de 7 000 de paturi ; 
va începe construcția de noi hote
luri la Eforie Nord. Eforie Sud și la 
Agigea. precum șl a satului de va
cantă de la Costinești. Delta Dună
rii. acest colț de natură unic în Eu
ropa, va spori gradul de atractivitate 
al patrimoniului nostru turistic prin 
multiple acțiuni de amenajare și do
tare. în stațiunile balneo-climatice 
șl de munte se vor construi hoteluri 
la Poiana Brașov. Predeal. Covasna. 
Băile Felix, Tușnad. Slănicul Moldo
vei ; vor începe construcții de hote
luri în unele orașe, ca Timișoara, 
Miercurea Ciuc, Odorhei. Suceava ; 
tot în acest an vor fi date în func
țiune hotelurile din Arad. Turnu 
Severin. Iași. Bacău. Cluj, Bîrlad.

mari centre de schi ale tării. Dotări
le planificate a se realiza la Sinaia 
vor avea darul să aducă această sta
țiune la nivelul celor mai moderne 
și mai bine echipate stațiuni, ceea 
ce-i va mări atractivitatea și va asi
gura obținerea de rezultate economice 
superioare.

Iată elemente care îndreptățesc 
prevederea unei creșteri simțitoare 
— în 1969 — a numărului de turiști 
din tara noastră, pe care-I estimăm 
la aproape 2 milioane ; mai 
oameni al muncii vor beneficia 
locuri la odihnă șl tratament si 
crește numărul participantilor 
excursiile interne organizate de 
gentiile de turism și pe care îl esti
măm la peste 2,5 milioane.

INDUSTRIA
TURISMULUI

S-a Insistat mult, în ultimii ani, 
asupra necesității de a se valorifica 
mai din plin bogatul potential al zo
nelor noastre de munte, care pre
zintă înainte de toate, marele avan
taj al unei activități turistice per
manente, desfășurată de-a lungul 
întregului an ; pe de altă parte, or
ganizarea turismului în stațiunile de 
munte lărgește aria de practicare a 
turismului, incluzînd în această ac
țiune noi zone și puncte de atracție 
— avantaj marcant îndeosebi pentru 
dezvoltarea turismului automobilis
tic. Tinînd seama de aceste realități, 
de această interconditionare a diferi
telor ramuri ale turismului, sînt pre
văzute în zonele montane amenajări 
importante. în 1969 urmează să intre 
în funcțiune primele teleferice cu 
cabine din tara noastră — la Si
naia si Brașov. Prin construcția 
telefericului de ta Sinaia se va 
deschide. în împreiurimile aces
tei «tatiuni, unul dintre cele mai

mult! 
de 
va 
la 
a-

Este necesar să subliniem. în ace
lași timp, și implicațiile de ordin e- 
ducativ ale turismului. Călătorind, 
vizitîndu-și țara, făcînd cunoștință 
cu locuri și lucruri necunoscute, o- 
mul învață, se cultivă. își lărgește o- 
rizontul. dorind să afle și să știe 

- cît mai mult. De aceea, printre preo
cupările noastrfe, un loc deosebit îl 
va ocupa organizarea excursiilor cu 
cele mai variate categorii de cetățeni 
— tineri și vîrstnici. de la orașe și 
din mediul rural — șj pe cele mai 
variate trasee Tmbogătindu-ne ex
periența de pînă acum, valorificînd 
sugestiile celor care beneficiază de 
serviciile noastre vom încerca să o- 
ferim turiștilor posibilități tot mai 
largi de a cunoaște frumusețile tă
rii și realizările oamenilor muncii, 
tradițiile strămoșești, valorile artis
tice și spirituale ale poporului, ceea 
ce va contribui la întărirea și dezvol
tarea dragostei fată de patria noastră 
socialistă.

de măsuri amintite. Este 
să se acționeze mai ferm 

remedierea acestei situații.
Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii“

Considerăm că buna organizare a 
tuturor acțiunilor noastre, consti
tuie piatra de încercare, criteriul de 
apreciere a întregii activități — de Ia 
realizarea investițiilor în condițiile 
de eficiență economică prevăzute, 
pînă la asigurarea corectitudinii și 
punctualități! fiecărui program. Por
nind de la asemenea premise, s-au 
elaborat măsuri în toate comparti
mentele muncii noastre, ele vizînd 
o gamă largă de obiective, între care 
pe prim plan se situează urmărirea 
sistematică a lucrărilor, diversifica
rea serviciilor, pregătirea unui per
sonal calificat. îndeosebi în materie 
de ghidaj turistic, îneît prin toate 
mijloacele să-i dăm călătorului posi
bilitatea unei valorificări inteligente, 
cu maximum de profit cultural, a 
timpului și mijloacelor de care dis
pune. De asemenea, o atenție aparte 
vom acorda perfecționării sistemului 
și modalităților de propagandă tu
ristică. domeniu deosebit de imnor- 
tant, folosind multiplele posibilități 
existente.

în acțiunea de valorificare a poten
țialului turistic, eforturile pe plan 
central trebuie permanent conjugate 
cu cele pe plan local. Transpunîndu- 
ne pe plan microturistic, am vrea să 
relevăm posibilitățile mari și eficace 
pe care le au organele locale, agen
țiile O.N.T de a dezvolta activitatea 
turistică în aria lor zonală, tinînd 
seama de faptul că prevederile pla- 

■ nurilor lor de acțiune pot fi cu atît 
mai precise cu cît aria este mai re
dusă. Astfel. în condițiile naturale 
existente, diferitele zone își pot con
tura un caracter turistic distinct și 
o clientelă constantă, cu preferințe 
proprii. Sarcinile la acest nivel sînt 
duble : de a gospodări chibzuit, cu 
răspundere zestrea turistică existen
tă și de a iniția și da în folosință noi 
resurse turistice. Sarcinile sporite 
presupun eforturi mai intense din 
partea lucrătorilor din rețeaua tu
ristică și din alte sectoare de activi
tate. îmbunătățirea calitativă a ser
viciilor prestate, corelarea tuturor 
activităților și a diferitelor ramuri 
care se întîlnesc pe terenul fertil, dar 
încă incomplet explorat, al turismu
lui.

împlin!ndu-ne sarcinile de astăzi, 
ne gîndim. în același timp, la pers
pectivele Pe care progresul tehnic ș! 
dezvoltarea socială le deschid turis
mului nostru, care are vaste Dosibi- 
lităti pentru a progresa într-un ca
dru științific de organizare, afirmîn- 
du-și astfel tot mai mult rolul social 
șl economic ce-i revine.

I Omul
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

rămîne om
f

Publicăm, fără comentariu, 
scrisoarea — vădind o mare 
frumusețe sufletească — a 
Ioanei Dobrescu din Budeasa 
de Argeș, „lată ce vă scriu: 
am doi băieți mari care au lu
crat în urmă cu 5 ani la con
strucțiile de la Mamaia. Aco
lo au cunoscut un băiat. Con
stantin Olah, cu care s-au îm
prietenit repede. Băiatul 
spus că părinții lui au 
cînd avea 5 ani și că a 
cut într-un orfelinat. A

acasă în fiecare 
a plecat în ar
ia mine acasă 

sale. După ce a

le-a 
murit 
cres- 
venit

cu băieții mei 
concediu. Cînd 
mată, a lăsat 
toate lucrurile 
terminat armata a venit înapoi 
la mine și pentru că între 
timp băieții mei s-au mutat cu 
serviciul în Pitești, el a hotărît 
să-și găsească serviciu tot aici. 
Toată familia îl iubea mult. îmi 
spunea ..mamă" si credeti-mă 
că eram tare fericită. Apoi și-a 
descoperit niște frați în Timi
șoara. A plecat la ei, dar a 
revenit tot la mine. Apoi a 
plecat la Buzău la un șantier 
de construcții. Un timp ne-a 
scris, dar de 3 ani nu mai știm 
nimic despre el. Cu cîteva luni 
în urmă, soțul meu a murit. 
Dacă el ar ști. ar veni să ne 
mai vadă sau cel puțin ne-ar 
scrie. Soțul meu l-a iubit tot 
ca pe băieții noștri. Scriu in 
numele meu si al copiilor, ru- 
gîndu-vă să aflati unde se gă
sește. Cu ajutorul dv. Costel 
va fi din nou in mijlocul. fa
miliei noastre care-l dorește a- 
proape".

Zăpada șl viscolul care au 
bîntuit în ultimele zile au pro
vocat serioase perturbatii în 
circulația trenurilor. Succint, 
relatăm cîteva dialoguri înre
gistrate Ia Gara de Nord. La 
casa de bilete : „Vă rog. un bi
let pînă la..." ; „Deocamdată, 
nu vindem. Așteptat! dumnea
voastră pînă se anunță pleca
rea trenului". La ușa sălii de 
așteptare : „N-aveti bilete, nu 
Intrati". între aceste ..alterna
tive". sute de cetățeni stau pe 
peroane. Cum s-ar spune: 
Nici în casă, nici afară, șade 
omul... ca la gară. Ceea ce în
seamnă că viscolul a înghețat 
total „mecanismele" Gării 
Nord.

Copiii dv. 
unde
se joacă?

de

!nZăpada abundentă, căzută 
toată tara, constituie bucuria 
copiilor. Săniusul. patinajul, bă
taia cu bulgării de zăpadă sînt 
jocurile favorite. Există însă și 
un mare pericol. Atunci cînd 
joaca lor nu e supravegheată, 
se pot intîmpla accidente gra
ve. Asa i s-a întîmplat lui Ion 
Deceanu. de 10 ani (comuna 
Turcoaia-Vilcea) care se juca 
pe gheată, pe sosea. S-a po
menit instantaneu în fata auto
camionului cooperativei agrico
le care trecea pe acolo. Dato
rită chetei, frîna nu a mai fo
losit la nimic... Cazul nu e sin
gular. Ni s-au mai semnalat 
semeriea triste intîmplări. E 
avertisment pentru părinți 
educatori.

ts- 
un

Si

de

eu i, 
„Scînteii‘

Rubricd redactata
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților *ÎM
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număr de 
în perloa- 
campanil-

valorificării 
a experienței 
Cred că se 

amintim că

BALAST ÎN PLANURILE

FINANCIARE

Acum, cînd ne aflăm In 
posesia tuturor datelor pri
vind activitatea economi- 
co-financiară, a analizelor 
și dărilor de seamă pe 
anul trecut, putem spune 
cu cea mai deplină certi
tudine că generalizarea 
măsurilor luate de partid 
privind îmbunătățirea con
ducerii, planificării și fi
nanțării sectorului agricol 
de stat, organizarea ferme
lor și întreprinderilor agri
cole, participarea nemijlo
cită a specialiștilor la pro
ducția agricolă, salarizarea 
și premierea lor după re
zultatele obținute au creat 
o atmosferă nouă de mun
că, au dat un puternic im
puls Inițiativei și răspun
derii tuturor lucrătorilor 
din acest sector de bază al 
agriculturii noastre socia
liste. In acest sens sînt 
concludente rezultatele ob
ținute de unitățile Trus
tului zonal I.A.S. Bra
șov. Dacă In 1967 unită
țile agricole de pe raza 
de activitate a trustului au 
înregistrat o pierdere de 
91 milioane lei.1' anul tre
cut ele au realizat bene
ficii de 107 milioane lei. 
Printre unitățile care ani 
la rînd au lucrat cu pier
deri se numărau șl ma
joritatea fostelor gospodă
rii agricole de stat, care 
au intrat în componenta 
actualelor I.A.S. Agnita, 
Rupea si Blaj. în 1967, 
numai aceste trei unități 
au înregistrat pierderi de 
25 milioane lei. Anul tre-- 
cut, ele au 
beneficii de 
lei.

îmbrățișînd
dere măsurile 
de conducerea de partid 
si de stat, lucrătorii din 
ferme și-au mobilizat ca 
niciodată eforturile, capa
citatea și priceperea 
spre găsirea celor 
bune căi 
obținerea 
conomice 
perioare.

Un efect deosebit de po
zitiv asupra rezultatelor 
obținute l-a avut, fără în
doială. organizarea ferme
lor pe principiul profilării 
Si specializării producției. 
Delimitarea fermelor s-a 
făcut potrivit condițiilor 
naturale, stabilindu-se un 
număr restrîris . de culturi

constituie tocmai profilul 
lor bine determinat. A- 
cest fapt a avut o influen
tă pozitivă asupra organi
zării mai bune a muncii, 
aplicării unor metode și 
măsuri eficiente de spori
re a producției vegetale și 
animale, a 
mai depline 
specialiștilor, 
cuvine să 
tocmai acestea au consti
tuit factorii care au de
terminat ca. în 1968. în 
sectorul vegetal să se ob
țină — In ciuda condiții
lor climaterice nefavorabi-

șefilor de ferme de
Laslea, Feldioara, Dealul 
Ocnei, Ruja, Axente Se
ver, Mojna etc. care au 
reușit, cu resurse locale, să 
facă amenajări pentru iri
gații, să construiască fî- 
nare, saivane, drumuri de 
acces, să extindă planta
țiile și altele. Datorită gos
podăririi cu simț de răs
pundere a fondurilor mate
riale și bănești, a folosirii 
mai depline a mașinilor și 
utilajelor, în special ca ur
mare a întrajutorării și a 
valorificării superioare a 
produselor, cheltuielile la

gă dotarea unităților 
gricole cu un număr spo
rit de mijloace mecanice, 
asigurării unor cantități 
mai mari de îngrășăminte 
chimice și măsurilor teh- 
nico-organizatorice luate 
în ferme încă din toamna 
anului 1967, mai ales în 
vederea executării tuturor 
lucrărilor In condiții opti
me.

Rezultate pozitive s-au 
înregistrat si în sectorul 
zootehnic. în ciuda difi
cultăților întîmpinate din 
cauza secetei. numeroase 
ferme de vaci, cum sînt

și beneficiul
unor ferme agricole

milioane

cu

realizat însă
7

anali- 
pe fie- 
produs 
arătat. încre- 

stabilite

lor 
mai 

care să asigure 
unor rezultate e- 
șl financiare su-

despre' producție
Cifre concludente

DE IA DEVA

(Urmare din pag. I)

ALE ÎNTREPRINDERILOR
Nivelul sporit al sarcinilor de 

producție ce revin întreprinderilor 
In acest an impune ca întreaga mun
că de definitivare a lucrărilor de 
plan financiar să fie orientată spre 
folosirea cît mai eficientă a mijloa
celor materiale și bănești, reducerea 
cheltuielilor de muncă socială. Pen
tru îndeplinirea 
este hotărîtor ca. 
feritelor variante 
să se urmărească ______  _ ___
judicioasă ca volum și structură a 
valorilor materiale In circuitul apro
vizionare — producție — desfacere. 
De aceasta va depinde dimensiona
rea strictă a fondurilor și, de aici, 

îmbunătățirea activității financiare 
a întreprinderii, evitarea imobiliză
rilor în stocuri șl. implicit, a chel
tuielilor suplimentare neeconomi- 
coase pe care le generează suprasto- 
carea.

Ancheta pe care am întreprins-o 
îa cîteva întreprinderi din județul 
Alba și-a propus să consemneze
— în stadiul actual al acțiunii 
de definitivare a planului teh
nic și financiar — în ce măsură co
mitetele de direcție și organele fi- 
nanciar-economice s-au străduit să 
identifice și să mobilizeze rezervele 
interne pentru fundamentarea te
meinică a indicatorilor ce stabilesc 
necesarul de mijloace circulante.

Iată-ne la Uzina de produse sodice 
Ocna Mureș. Din informațiile pe 
care le dețineam de la filiala Aiud 
a Băncii Naționale, normativul me
diu pe anul 1969 la această între
prindere fusese „umflat" cu circa 
2 milioane lei. Dorim să ne convin
gem. Cercetăm lucrarea cea mal 
complexă de plan financiar: fai
mosul formular AB 2. căruia nu-1 
mai redăm întreaga titulatură, dar 
despre care vom aminti că se re
feră la calculul detaliat al norma
tivului la materii și materiale.

Deși căutăm prin sondaj, sesizăm 
un fenomen care se repetă : prin 
nerespectarea cotei legale de calcul
— fără aprobarea forului de resort 
—- s-a determinat un 3toc de sigu
ranță mai mare decît cel necesar 
Ia fontă cenușie si la banda de otel 
laminat la rece cu 3 zile, la saci 
de hîrtie cu 12 zile. La var, în loc 
de cel mult o zi cît ar fi fost nor
mal. s-au prevăzut pentru mai mul
tă „sigurantă“...9 zile. In cazul sa
cilor textili diferența este și mai 
mare: stocul de siguranță s-a es
timat pentru 33 de zile, cu toate că 
anul trecut intervalul mediu între 
două aprovizionări a fost de numai 
10 zile. în sprijinul calculului făcut 
de întreprindere nu se poate aduce 
ca argument modificarea condițiilor 
de aprovizionare. întrucît la acea 
dată contractul economic la aceste 
ambalaje nici nu era perfectat. Cu
mulat. rezultă, dintr-o simplă trăsă
tură de condei, un plus mediu de 
normativ de 614 000 lei.

Cu prilejul documentării am luat 
cunoștință de o controversă între 
bancă și Uzina de produse sodice 
Ocna Mureș, generată de unele 
„scăpări" ale instrucțiunilor care 
ar putea duce la supraevaluări 
de normativ. Undeva. în instrucțiuni 
se precizează că pentru materialele 
sosite din import prin baze de a- 
provizionare si desfacere nu se nor
mează un stoc de siguranță. întru
cît. pentru a nu crea greutăți finan
ciare întreprinderii, achitarea sume
lor respective nu este obligatoriu a 
se efectua integral ci se urmează 
un regim de plăti treptate pe mă
sura consumului.

— Toate ar fi bune — ne-a spus 
tov. Vasile Cristea, contabil șef la 
Uzina de produse sodice din Ocna 
Mureș, numai că baza ne pre
tinde. prin referire la o stipulatiune 
expresă din contract ca la sfîrșitul 
trimestrului să achităm sută la sută 
partida de mărfuri din import — 
In cazul acesta este vorba de cocs
— Indiferent cît' am consumat din 
ea. Ne trezim astfel în ultima zi a 
trimestrului cu un sunranormativ 
(care apare si în darea de seamă) și 
noi.. deși nevinovati. sîntem Duși să 
dăm toi felul de explicații, în pri
mul rînd băncii.

In ipoteza că materialul respectiv 
este util și utilizat în producție, ne- 
filnd adus- doar pentru stoc, se pare 
că observația contabilului sef are 
un temei real. Nu intenționăm să 
Prezentăm soluții. Am considera to
tuși anormal să se acorde întreprin
derii o finanțare suplimentară pen
tru tot trimestrul, deși nu are ne
voie de ea decît în ultima zi. Ar 
trebui, de asemenea, analizată și 
modalitatea de normare în cazul în 
care, la același material, nu se cu
noaște în momentul întocmirii pla
nului financiar cît se aduce din tară 
și cît din import. Apreciem că pro
blemele ridicate nu sînt deloc lip
site de importantă, finanțarea în 
discuție ridieîndu-se la 1,4 milioa
ne lei. Si, desigur, mai- sînt și alte 
întreprinderi în situații similare, ceea 
ce face și mai evidentă necesitatea 
de a se reglementa cît mai realist a- 
ceste operații de către organele ban
care și financiare.

Continuăm investigațiile la între
prinderea de prefabricate Aiud, unde 
ne propunem să urmărim cum au 
fost luate în calcul consumurile spe
cifice în normarea materiilor pri
me și materialelor.

Din capul locului facem o re
marcă. în stabilirea stocurilor pen
tru 1969 nu s-au utilizat nici con
sumurile specifice realizate în 1968, 
nici cele normate pentru 1969. de
sigur mai mobilizatoare (comunica
te tardiv de direcția generală), ci 
rormele de consum planificate pen
am... 1968. Deși și această desco- 
oerira ni se pare extrem de impor
tantă. am făcut si alte constatări 
deloc. îmbucurătoare : în calculul 
desfășurător întocmit de serviciul 
producție (utilizabil pentru AB 2) se

acestul deziderat 
la elaborarea di- 

de plan financiar, 
corelarea cît mal

I

indicau drept necesare în trimes
trul I, de pildă, cu 1364 tone da 
oțel beton și 4 374 tone ciment mai 
puțin decît cele luate în considerare 
chiar în AB 2. Aceasta a dus la o 
exagerare de normativ de 1,5 mi
lioane lei, deloc justificată de ex
plicațiile cît se poate de inconsis
tente care ni ș-au adus. La fel nu 
am înțeles de ce în AB 2 s-a avut 
în vedere un necesar de sîrmă S.B.P, 
de astă-dată mai mic cu 294 tone de
cît cel real. Am descoperit însă 
cu surprindere că In acest mod 
se masca un stoc supranormatlv fără 
utilizare în 1969 de sîrmă de același 
tip, dar cu alt diametru. La nedu
merirea noastră ni »-a răspuns cu o 
întrebare :

— Cine poate ști dacă în 1969 
nu ni se modifică planul si nu vom 
avea poate nevoie de sîrmă In dis
cuție ?(!!!).

O concepție la fel de stranie am 
găsit-o materializată Intr-o notă de 
obiecțiuni a Salinei din Ocna Mu
reș, la un proces verbal al băncii. 
Normativul, dună cum știm, are me
nirea să acopere nevoile minime șl 
permanente. Cu toate acestea, sali
na tine morțiș să 1 se considere nor
mativ și niște lăzi destinate amba
lării pungilor de sare extrafină, sus- 
ținînd sus și tare că îi sînt necesare 
pentru o producție pe care... inten
ționează să o realizeze peste plan. 
De ce oare ? Nu se știe că o astfel 
de producție, dacă are desfacere a- 
sigurată. este imediat creditată su
plimentar ? Pe bună dreptate orga
nele băncii nu-i permit saline! să 
exagereze volumul mijloacelor cir
culante. să țină imobilizate impor
tante fonduri bănești si materiale.

Ne oprim șl la cazurile în car* 
unitățile industriale au la îndemînă 
fonduri din belșug, în speță la în
treprinderea metalurgică Aiud. A- 
nul trecut, imobilizările In stocuri 
supranormatlve necreditate au mar
cat permanent valori ridicate, între 
1 și 6 milioane lei. Din evidențele 
întreprinderii și băncii rezultă că 
rareori această unitate metalurgică 
a apelat la credite normale pentru 
creșteri de normativ sau la credite 
pentru stocuri supranormative. Mal 
mult, nici împrumuturile restante nu 
au valori prea ridicate. Ce fonduri 
a utilizat, totuși. întreprinderea pen
tru „acoperirea" financiară a supra- 
normativelor ?

în principiu, nu există decît două 
posibilități : ori normativul a fost

calculat necorespunzător, ori între
prinderea a beneficiat de surse a- 
trase permanent neplanificate. Care 
e adevărul ? Nu vom iritra în amă
nunte. ci vom ridica numai un colt 
al cortinei. Judecîpd după bilanț, su
mele neplătite furnizorilor și credi
tele au depășit permanent cu 
200 000—1 300 000 le! pasivele stabile, 
calculate la acest element din planul 
financiar. Să fie oare acesta un sis
tem de -lucru la întreprinderea me
talurgică Aiud ? Nu știm ce să 
credem, mai ale» că am aflat că 
în decursul anului 1968 banca a pe
nalizat întreprinderea cu 2 300 lei 
pentru amînărl neiustlficate la pla
ta mărfurilor achiziționate. Avem 
garanția că lucrurile nu se vor repeta 
anul acesta ? Facem doar o singură 
observație : cuantumul pasivelor sta
bile din aprovizionări în planul fi
nanciar pe 1969 nu s-a modificat prea 
mult în raport cu amil trecut.

Metodologia de planificare 
tică a mijloacelor circulante 
care material, pe fiecare 
implică, așa după cum am 
numeroase și complicate operațiuni 
și documentații. în plus, modifică
rile planului de producție în timpul 
anului conduc Ia reluarea ..da capo" 
a multor calcule și corectarea, ade
seori subiectivă, a unor date. în a- 
ceste condiții întreprinderile nu mai 
au încredere în propriul lor plan 
financiar, iar la fundamentarea lui 
se muncește adeseori fără tragere de 
inimă. Dispersarea calculelor si 
complexitatea lor sînt un teren pro
pice pentru aproximații si exagerări 
si. cînd e vorba de rezerve interne, 
pentru un „exces de modestie".

Spiritul științific si realist de so
luționare a unor asemenea aspecte 
financiare a fost din nou subliniat 
la Conferința Națională a P.C.R., 
cînd s-a pus problema găsirii unor 
forme și metode ludicioase menite 
să conducă la gospodărirea raționa
lă a mijloacelor bănești. Se cunoaște 
și o propunere care preconizează a se 
porni In normarea mijloacelor circu
lante de la un Indicator sintetic : 
viteza de rotație. în orice caz, se im
pune cu insistență întărirea responsa
bilității comitetelor de direcție în do
meniul financiar, evitîndu-se practi
cile de a tăinui posibilitățile șl rezer
vele interne, de a masca realitatea, 
de a folosi „metodologia" imperfectă 
în scopul irosirii unor fonduri ma
teriale și bănești.

Corneliu CARLAN

lucrătorii si spe- 
din ferme la 
producțiilor si 

cheltuielilor

10000 de autovehicule
De pe banda de mon

taj a Uzinelor „Auto- 
mecanica" din Mediaș 
a coborit cel de-al 
10 000-Iea autovehicul 
produs aici. Uzina a 
înscris pînă acum in 
palmaresul său 20 de 
tipuri de autoutilitare, 
folosite Ia transportul 
de pîine, lapte, pre
parate de carne și alte

mărfuri, autostropitoa- 
re, furgoane frigorifi
ce, semiremorci-fur- 
gon de 8 tone, desti
nate transportului mo
bilei, autocisterne de 
lapte, autogunoiere etc. 
Față de 1965, volumul 
producției acestor au
tovehicule s-a du
blat. ' Anul acesta, 
gama produselor se

va lărgi eu alte ti
puri perfecționate de 
autoutilitare, printre 
care semiremorca de 
combustibil de 10 000 
litri șl o familie 
de semiremorci pentru 
Industriile de confecții, 
alimentară șl de mo
bilă.

(Agerpres)

tuie o excepție, un caz de forță ma
joră și se încadrează în reglemen
tările legale, nimeni nu are nimic de 
spus. Dar cînd „excepțiile" se în
mulțesc (în contractările acestui an 
s-au anulat pînă acum 34 contracte de 
utilaj chimic și rafinării, campion 
fiind în această privință Combinatul 
chimic de la Rîmnicu Vîlcea), înseam
nă că ceva nu este în regulă; în-

de producție pe această peri
oadă de timp. Cu toate că în luna 
ianuarie s-au livrat cantități în
semnate de utilaje în contul restan
țelor, după cum ne-a spus ing. Lau- 
rențiu Rădulescu, șeful serviciului 
contractări, ne rezervăm însă dreptul 
să consemnăm realizarea integrală a 
acestor angajamente, la sfîrșitul tri
mestrului, cînd vom vedea dacă nu 
cumva lichidarea acestor restanțe a 
fost „uitată" pe parcurs, din diferite 
cauze.

Dar să revenim la comenzile 
care urmează să le execute 
două uzine în cadrul planului
acest an. în evidentă contradicție cu 
nivelul științific al majorității docu
mentațiilor primite de la beneficiari, 
unele unități industriale au însoțit 
comenzile cu o documentație forma
lă, întîrziind prin refacerea lor con
tractarea acestora. Așa au procedat 
Uzina chimică din Turda, în cazul 
condensatorului de amoniac coman
dat și abia de curînd perfectat cu 
uzina ploieșteană, sau uzina „Carbo- 
sin“ de la Copșa Mică și cea de pro
duse sodice din Ocna Mureșului, în 
cazul utilajului comandat la „Griyita 
roșie". Este binecunoscut că ase
menea procedee creează greutăți 
furnizorilor de utilaje în ce privește 
lansarea în fabricație și livrarea la 
termen a utilajelor tehnologice. Și 
cu cît termenul de livrare a utila
jelor se apropie, aceleași uzine care 
de multe ori au întocmit documenta
ția formal, bombardează furnizorii 
cu rugămintea de a livra eventual 
mai devreme utilajele respective sau 
în tot cazul la timp.

Din discuția cu ing. Ionel Lică, 
director adjunct al Uzinei de utilaj 
chimic din Ploiești, am mai retinut 
și un alt fapt :

— Unele întreprinderi beneficiare 
contractează ferm o comandă, dar 
apoi o anulează. Cînd aceasta consti-

le — cele mai ridicate și 
ieftine producții medii la 
hectar din întreaga exis
tentă a unităților agricole 
de stat. Anul trecut s-au 
obținut la ha 2 820 kg 
grîu. de la care s-au rea
lizat 15,5 milioane lei be
neficii. fată de 2 260 kg la 
ha și 142 mii lei benefi
cii realizate în anul 1967. 
La cartofi s-au obținut în 
medie 16 833 kg anul tre
cut, față de 12 755 kg la 
ha în 1967. La această cul
tură. beneficiile au cres
cut de la 848 mii în 1965 
la 15 078 000 lei în anul 
trecut. Unele I.A.S. au ob
ținut producții care. în 
condițiile anului trecut, au 

____  ____ ___ ______ depășit toate așteptările 
și specii de animale. Dacă noastre; Astfel. I.A.S. Prej- 
In trecut gospodăriile a- 
gricole de stat Cincu. Ne
tuș. Brădeni. Ruja, aveau 
un profil nedefinit, cu o 
gamă largă de culturi și 
specii de animale, astăzi 
unul din elementele care 
le deosebesc de trecut

mer și Codle’a au obtiriut 
o recoltă medie de peste 
3 600 kg grîu la hectar, iar 
I.A.S. Blai. Aiud. Rupea. 
Agnita peste 4 400 kg po
rumb boabe la hectar.

Desigur, rezultatele ob
ținute se datoresc. oe lîn-

cele din Hoghilag. Sără- 
turi. Feldioara. Aiud și al
tele. au obținut o produc
ție medie de peste 3 350 
litri pe vacă furajată. Con
siderăm însă că producția 
de 3 043 litri lapte, pe vacă 
furajată, cît s-a realizat 
anul trecut în medie pe 
trust, nu reflpctă nici pe 
departe posibilitățile mari 
de care dispunem, nu co
respunde potențialului bio
logic real al efectivelor 
matcă din rasa Bălțată ro
mânească. Rezultate nesa
tisfăcătoare s-au înregis
trat și la unele ferme de 
porcine si ovine.

Ceea ce se impune a fi 
reliefat sînt inițiativele și 
spiritul gospodăresc pre- 
zeilte Ia marea majorita
te a -șefilor de ferme ani
mați de dorința de a gos
podări mai bine avutul în
credințat. de a ridica ni
velul de organizare si 
rentabilizare a fermelor.

Deosebit spirit de inițiati
vă caracterizează activitatea

1 000 lei producție marfă 
s-au redus la 834 lei. față 
de 969 lei cît era prevă
zut. Reduceri mai substan
țiale ale cheltuielilor s-au 
înregistrat la întreprinde
rile agricole Prejmer. A- 
iud. Dumbrăveni și altele, 
concomitent cu mărirea 
producției.

în unitățile din cadrul 
Trustului zonal Brașov, la 
începutul acestui an au 
fost luate un șir de mă
suri pentru a pune în va
loare noi resurse de creș
tere a rentabilității tutu
ror unităților, renuntînd, în 
cursul acestui an. la 
tația de stat. Se simte 
nevoia unul sprijin 
substanțial din partea 
partamentului. Este 
noscut că unitățile din a- 
ceastă zonă cu precipita
ții abundente au nevoie să 
fie dotate cu instalații de 
granulare a lucerne! pen
tru a evita pierderile de 
substanțe nutritive. De a- 
semenea. se impune dota-

rea fermelor, care posedă 
suprafețe întinse de pa
jiști. cu cositori mecanice 
si asigurarea unor instala
ții pentru mecanizarea lu
crărilor In plantațiile de 
pomi în pantă. Aceste ce
rințe se impun rezolvate 
cu atît mai mult cu cît 
lucrările amintite necesită 
cel mai ridicat 
brațe de muncă 
de de yîrf ale 
lor agricole.

Una din problemele ne
rezolvate pînă acum o 
constituie asigurarea spa
tiilor de depozitare șl 
conservare a producției 
obținute. Mă refer în spe
cial la producția de fruc
te. unde an de an se înre
gistrează pierderi aprecia
bile. Această problemă nu 
este rezolvată pentru ba
zinul pomicol de 3 700 ha 
livezi pe rod existente în 
cadrul trustului. în urmă
torii 2—3 ani urmează să 
intre pe rod alte 1 500 ha 
livezi.

Unul din elementele ho- 
tărîtoare care au mobili
zat pe 
cialiștii 
pășirea 
ducerea
constituie sistemul de 
lnteresare materială, 
actualele criterii nu 
gură o echitate în privin
ța posibilităților de pre
miere pentru toate catego
riile de lucrători, propor
tional cu efortul pe care 
îl depun la locul de mun
că. Astfel, pentru lucrăto
rii din ramura producției 
animale, în special a ce
lor de la fermele de vaci 
cu lapte, care prestează o 
activitate permanentă și a- 
desea în condiții mai grele 
fată de alte categorii de 
ferme, prin actualele cri
terii de premiere nu li se 
asigură posibilitatea prac
tică de a înregistra un 
cîștig corespunzător nive
lului mediu ce reali
zează pe total sectoare. 
Consider oportun ca a- 
ceastă problemă să fie 
analizată și soluționată de 
forul tutelar.

Lucrătorii

de cosi

ipecia- 
trustu-

Ing. Traian CORDUBAN 
directorul Trustului zonal 
I.A.S. Brașov

In secția filaturâ a uzineloi textile „Moldova* din Botoșani

tari — nu sint însă inevitabile. Ele 
pot fi înlăturate prin intervenția e- 
nergică din partea forurilor în drept 
și sancționarea celor care mai admit 
aproximația și provizoratele în acest 
domeniu.

Dar, tot atît de Importantă pentru 
desfășurarea normală a fabricației 
comenzilor de utilaje tehnologice este 
aprovizionarea cu materii prime și

vină, întriicit serviciile de concepție 
dictează. Dar, după cum am aflat, u- 
nele comenzi lansate de aceste 
servicii se bat cap în cap. Pro
iectul tehnic, întocmit de bene
ficiar și pe baza căruia, la rîndul 
lui, furnizorul întocmește în multe 
cazuri necesarul de aprovizionat, nu 
corespunde întotdeauna, ca nomina
lizare de materii prime, cu cel de

Nici o restanță la livrarea
utilajelor tehnologice!

seamnă că acești beneficiari se ha
zardează în niște investiții de uti
laje de valoare mare, fără a avea 
însă certitudinea necesității lor într-o 
anumită perioadă și că pe urmă, nea- 
probîndu-li-se fondurile necesare de 
către forurile lor. tutelare, își re
trag cuvîntul dat.

Pe scurt, asemenea beneficiari nu 
prea iau în considerare faptul, 
pe baza comenzilor lor, „f 
cheltuiesc inutil sute de orri-ore și 
bani cu studiul și lansarea proiecte
lor, cu procurarea de materii prime 
necesare, de multe ori din import — 
care rămîn nefolosite și blochează 
nejustificat fondurile întreprinde
rilor producătoare. în timp c.e 
alte comenzi certe își așteaptă rîn
dul spre a fi luate în studiu. Toate 
aceste deficiențe — pe filiera repar
tiții, comenzi, documentații, contrac-

că,
.furnizorii"

materiale a întreprinderilor furnizoa
re. Cui se datoresc unele nea
junsuri ce mai stăruie în acest pro
ces ?

La uzina „Grivița Roșie", tov. Ion 
Marinescu, adjunct al șefului servi
ciului aprovizionării, ne-a oferit o 
listă de utilaje tehnologice care au 
rămas restante în anul trecut din 
lipsa unor materii prime și materiale. 
Totul este adevărat. Ne-a mirat, 
însă, faptul că ceea ce aparține de 
uzină nu ni s-a mai prezentat, că 
s-au trecut cu vederea unele defi
ciențe proprii de aprovizionare, care 
au făcut ca stocurile supranormatlve 
în această întreprindere să se ridi
ce la 1 ianuarie a.c. la aproape 7 
milioane lei. Cîte materiale necesa
re nu se puteau procura oare cu a- 
cești bani ? Se spune că nu compar
timentul de aprovizionare este de

întocmit de uzină. Și 
supranormativele. Așa s-a 

cu un separator de 8 000 
necesită tablă inoxida-

execuție, 
așa apar 
întîmplat 
mc ce 
bilă prevăzută în proiectul tehnic la
o calitate și care a fost modificată 
în proiectul de execuție la o altă ca
litate, sau cu alte comenzi. Oare 
serviciile de concepție, atît ale fur
nizorului cît și cele ale beneficiaru
lui, pe baza unui 
aprofundat, nu ar 
Vizionării calități 
riale ?

Ce măsuri au 
două unități economice, prin prisma 
sarcinilor din acest an, pentru a 
respecta riguros contractele încheiate 
cu marile șantiere ale industriei chi
mice ? La uzina din Ploiești, pentru 
a se evita situația nesatisfăcătoare 
de anul trecut, în noul an s-a pus

studiu mult mai 
putea cere apro- 

ferme de mate-

preconizat cele

accentul pe organizarea științifică 
a producției, pe depistarea unor noi 
rezerve de natură să îmbunătățeas
că ritmicitatea întregului flux teh
nologic. La „Grivița roșie", ing. 
Dumitru Pretorian, șeful serviciului 
tehnologie-metalurgie, ne spunea 
că aici intervenția a început de la 
serviciul de concepție, analizîndu-se 
cu amănuntul îndatoririle fiecărui 
inginer sau tehnician din acest com
partiment și stabilindu-se termene 
precise de livrare a proiectelor și 
tehnologiilor către secțiile de pro
gramare și lansare a fabricației.

Toate bune. Dar iată că la sfîrșitul 
lunii ianuarie producția globală a 
uzinei „Grivița roșie" s-a realizat 
doar în proporție de 70,7 la sută, cea 
marfă de 96,8, iar sortimentul utilaj 
tehnologic în proporție de 85 la sută. 
Este drept, au existat și unele cauze 
mai puțin dependente de uzină. Dar 
nu este mai puțin adevărat că s-a 
acordat o insuficientă atenție creș
terii coeficientului de schimb, folo
sirii cît mai depline a utilajelor, or
ganizării de ansamblu a producției și 
a colaborării dintre secțiile de fabri
cație (fapt atestat de ritmicitatea 
necorespunzătoare a producției : 22
la sută în prima decadă, 25 la sută 
în cea de-a doua și 53 Ia sută în cea 
de-a treia). Tovarășii din conduce
rea uzinei „Grivița roșie" susțin că 
în februarie și martie sînt condiții și 
că se fac eforturi pentru a se recu
pera rămînerile în urmă, că la finele 
trimestrului indicatorii vor fi cel 
puțin la nivelul prevederilor. Este și 
timpul de altfel ca aceste eforturi să 
fie făcute. Dar este necesar să subli
niem că aceste eforturi trebuie am
plificate, conjugate cu cele ale șan
tierelor beneficiare, ale furnizorilor 
de materie primă și întreprinderilor 
de comerț exterior, ale forurilor tu
telare, pentru a se elimina orice nea
junsuri care ar putea impieta asupra 
respectării obligațiilor ce le revin în 
legătură cu livrarea ritmică, la datele 
prevăzute, a utilajelor tehnologice 
destinate noilor obiective de inves
tiții.

Construcția termocentrale! de 
la Deva avansează în ritm sus
ținut, apropiind astfel momen
tul îndeplinirii sarcinii care 
prevede că, în acest an, să fie 
pus în funcțiune primul grup 
energetic al centralei. S-a 
terminat, în linii generale, 
montajul cazanului nr. 1, care 
va asigura 660 tone de aburi pe 
oră, Ia o temperatură de 540 
grade, Iar acum se efectuează 
operațiile de finisare și de in
stalare a conductelor și canale
lor de aer. La turbogeneratorul 
nr. 1 s-au montat, de la începu
tul anului, aproximativ 45 tone 
de construcții metalice. Conco
mitent au fost începute lucră
rile de montaj al unora dintre 
obiectivele celui de-al doilea 
grup energetic. în luna ianua
rie s-au preasamblat și sudat 
circa 300 tone de blocuri spația
le care vor intra în componen
ța cazanului nr. 2. Viitoarea 
centrală termoelectrică va avea 
o putere instalată de 800 MW.

(Agerpres)

Se întregește
profilul
industrial
al Medgidiei

Medgidia își întregește profi
lul industrial. Recent, în acest 
centru industrial din inima Do- 
brogei a intrat în producție 
stația de măcinare a argilelor 
caolinoase, substanțe miniere 
existente din belșug în această 
zonă. Instalațiile moderne asi
gură noii stații o producție 
anuală de 40 000 tone de argilă 
caolinoasă măcinată. Primele 
cantități au și fost livrate uni
tăților din industria prelucră
toare din țară.

(Agerpres)



SclNTElA - io! 13 februarie 1969PAGINA 4

Scopul întregii activități 
a căminului cultura] este 
acela de a răspunde pro
blemelor concrete ale co
munei (fie ele de natură 
economică.'politică sau so- 
cial-culturală), de a sprijini 
telurile politicii partidului 
la sate — întărirea unități
lor -agricole socialiste, dez
voltarea intensivă și multi
laterală a agriculturii. A- 
proape nu există manifes
tare care, în vreun fel sau 
altul, să nu-și aducă o cît 
de minimă contribuție la 
realizarea acestui dezide
rat. Iată de ce, la căminele 
culturale vizitate de noi, 
ne-am oprit în primul rînd 
atenția asupra acelor forme 
de activitate care se în
scriu pe linia susținerii, cu 
mijloacele specifice muncii 
culturale, a vieții interne a 
unităților socialiste din a- 
gricultură.

în multe locuri, activita
tea căminului cultural a 
fost înțeleasă în adevărata 
lumină a importantei sale, 
iar locuitorii comunei s-au 
obișnuit să considere așe- 
zămîntul lor ca „o a doua 
casă" — după cum ne de
clara Ion Măhuțan, mem
bru al C.A.P. din co
muna Petru Rareș, județul 
Bistrița-Năsăud. Ce l-a de
terminat pe interlocutorul 
nostru să facă această a- 
firmație ? Cooperativa a- 
gricolă din centrul de co
mună a ocupat unul din 
locurile fruntașe pe județ 
pentru rezultatele obținute 
în producția agricolă. A- 
cestui rezultat i s-au a- 
dăugat numeroase înfăp
tuiri de ordin gospodăresc 
(construcția unor săli de 
clasă, a unei scoli, a unui 
cămin cultural). Cea mai 
mare parte a acestor re
zultate au fost întîi con
cepute și discutate la că
minul cultural. Aici s-au 
organizat numeroase seri 
tematice și de calcul, ex
poziții, s-au ținut confe
rințe, cu care prilej au fost 
abordate problemele enu
merate mai sus. într-un 
cuvînt, așezămîntul de 
cultură din comuna Petru 
Rareș a devenit un 
centru de dezbatere co
lectivă, de informare asu
pra a tot ce e nou în po
litica internă și interna
țională. Același lucru s-ar 
putea spune și despre că
minul cultural din comuna 
Livezile — județul Bistrița- 
Năsăud, considerat și el un 
veritabil centru cultural, 
unde aproape seară de 
seară, mai ales acum lama, 
se adună tineri și vîrstnici, 
nu numai pentru a viziona 
programele artistice, ci și 
pentru a se pune la curent 
cu noutățile, pentru a hotărî 
unele acțiuni obștești. In
telectualii comunei — pro
fesorii, inginerul agronom, 
medicul — sînt programați 
curent cu scurte conferințe 
pe diferite teme, fac cu
noscut conținutul documen
telor de partid și de stat, 
mărețele înfăptuiri reali
zate de poporul nostru, sub 
conducerea partidului. Aici, 
Ia căminul cultural fiind 
locul de întîlnire a obștei, 
să organizează expoziții 
permanente cu rezultatele 
obținute în cooperativa a- 
gricolă, sînt prezentate 
metode de lucrare a pă- 
mîntului. de creștere a a- 
nimalelor: aici s-au ini
țiat majoritatea acțiunilor 
gospodărești edilitare, care 
au dus la amenajarea, cu 
forțe locale, a unor părcu- 
lețe, a unor trotuare, la re- 
amenajarea cinematografu
lui, precum și la organiza
rea unei „școli" a mamei 
și a copilului.

Dar vizita în Județe 
ne-a oferit prilejul să cons
tatăm și reversul situației : 
cămine culturale rupte de 
actualitate, insensibile la 
pulsul proaspăt al vieții, cu 
o activitate aproape in
existentă.

în comuna Malu cu Flori, 
Județul Dîmbovița. în ulti
mele trei luni avuseseră

loc două expuneri referi
toare la activitatea C.A.P.. 
ambele însă cu ca
racter de dare de seamă : 
„Realizările pe 1968“ și 
„Sarcinile de plan pe 1969“ 
Stînd de vorbă cu direc
torul căminului cultural am 
aflat și despre un ciclu de 
conferințe pe teme agricole. 
Concret nu am putut însă 
consemna decît o singură 
acțiune — în decembrie. 
Deși ne aflam la jumătatea 
Iui ianuarie nu se știa 
nimic precis despre tema
tica celorlalte manifestări, 
despre autorii lor. Inginera 
C. Dltescu. de la C.A.P. 
din comună, ne vorbea des
pre marele succes de pu

și patru expuneri 
la iudet si două 
locale).

Dacă la acestea 
cîteva acțiuni de 
zare a cărții, am

(două de 
cu forte

adăugăm 
noDulari- 

enuizat 
lista manifestărilor pe 
tîmele șase, luni Să nu 
mirăm în acest caz. 
participarea localnicilor 
viata culturală' este întîm- 
plătoare. deși condițiile 
materiale ale unei activi
tăți susținute nu lipsesc.

Discutînd despre conți
nutul manifestărilor cămi
nului cultural avem dato
ria de a sublinia si carac
terul lor de intervenție 
activă în sfera de nreocu-

Priorități

ul-
ne 
că 
la

in oricare alt caz, aici se 
poate discuta despre efica
citatea acțiunii. despre 
consecințele ei imediate, iar 
formalismul se dovedește 
la tel de nociv, deoarece 
determină o siăbire a inte
resului țăranilor.

Programul de 
avînd datoria de 
viata satului, ar 
reprezinte rodul 
fort colectiv, a! 
tuturor locuitorilor ___
nei. în caz contrar, forma
lismul. în loc să piardă te
ren. își întărește pozițiile 
La Galda de Jos, simpla 
lectură a olanului de mun
că lăsa, din punct de ve
dere al varietății o impre
sie roză. în realitate dună 
cum ne-au informat să
tenii. toate serile cultura
le. întîlnirile cu specialiștii, 
ioile tineretului etc se re
duceau în ultimă instanță 
tot la niște simple si plic
ticoase conferințe. în alte 
cazuri la cel mai elemen- 

fonnalismul

in programul
căminulu

cu ura
blic pe care-1 au brigăzile 
științifice și se plîngea că 
ele poposesc rar la Malu cu 
Flori Dar cine împiedică 
organele culturale locale să 
organizeze pe plan local a- 
semenea manifestări (în 
comună sînt 26 cadre didac
tice, trei ingineri și 
medici) 7

Acest exemplu, ca și 
tele asemănătoare, ne 
monstrează că în ultima 
instanță succesul depinde de 
Inițiativa directorului de 
cămin cultural, de capaci
tatea sa de a polariza in
teresul consătenilor, precum 
și sprijinul intelectualilor 
localnici. Este suficient 
însă ca totul să fie lăsat 
să intre pe panta lesni
cioasă și comodă a șablo
nului pentru ca, neîntîrziat, 
chiar și cele mai generoase 
intenții să eșueze în pla
titudini sau promisiuni ne
onorate. Este si cazul că
minului cultural din co
muna Cumpăna. județul 
Constanta.

Ce cuprinde programul 
Instituției de cultură de 
aici 7 Un afiș plasat la in
trare este darnic în pro
misiuni. Contrazis însă ime
diat de „atmosfera" din in
terior : în săli — nimeni, 
instalația electrică — de
fectă.

— Nu am ținut manifes
tarea programată, ne spune 
Constantin Berea, directo
rul căminului, deoarece a 
fost mai devreme o șe
dință. Clubul funcționează 
numai cînd este solicitat de 
tineri, dar nu vin 
multi ; nici măcar 
rile de dans.

— Atunci, ce se 
căminul cultura! 7

— în general stăm 
cu conferințele 

de la comitetul 
pentru cultură si artă 

r.). Din iulie '68, de 
sînt director, au avut 

comună trei întîl- 
brigăzi științifice

șor... 
mite 
tean
— n 
cînd
loc în 
nlri cu

doi

al
de-

prea 
la se-

face la

bini- 
(pri- 

jude-

păr! a locuitorilor din me
diul rural.
scopurile 
organizate 
de cultură 
ce) de a veni direct nemij
locit. în sprijinul unități
lor agricole socialiste si al 
membrilor lor Cunoștin
țele transmise aici trebuie 
să reprezinte un bagaj ac
tiv de date, de la an la an 
îmbunătățit, sporit. com
pletat în funcție de cele 
constatate în fiecare sezon, 
în comună. Mai mult decît

Căci unul din 
manifestărilor 

la asezămintele 
sătestl este și

C. DOBROGEANU-GHEREA

Scrieri

20.

activitate, 
a reflecta 
trebui să 
unui e- 

înitiativei 
comu-

tar sondai.
Planului de muncă iese în 
evidentă. în ziua de 13 ia
nuarie am întrebat pe di
rectorul scolii din comuna 
Malu cu Flori. Petre On- 
c'oiu. dacă ne luna în curs 
are programată vreo ma
nifestare la căminul cultu
ra!. în timp ce răspunsul 
său era neeat.lv. program’:! 
consemna n«m-u pe alb : 
„Joi ÎS ianuarie n- Tribuna 
deputatului" — vorbește 
prof. Petre Oncioîu"

Interesează mai puțin s 
cui a fost negliienta în ca
zul amintit. Mai important 
ni se nare faptul că în a- 
cest fel. prin neresnec- 
tarea unor obligații de care 
tot satul a luat cunoștință, 
se compromite succesul în
tregii sctivîtătl a căminu
lui cultural. Să nu . uităm 
că ea reprezintă suma mai 
multor factori. între care 
ne primul Plan se situează 
conținutul manifestărilor, 
caracterul lor educativ, a- 
propiat de sensibilitatea si 
sfera de preferințe a locui
torilor din mediul rura1 1 
ba. chiar mai mult decît 
atît ■ apropiat de proble
mele lor zilnice, de faptele 
de viată ale comunei, ne 
care realitatea n! le nune 
cu atîta generozitate 
dispoziție.

Anchetâ realizată de
R. CONSTANTINESCU, 
I. CIUCHI, St. DINICA, 
Al. MUREȘAN

• Rlo Bravo (ambele serii) : PATRIA — 9,SO ; 
13 , 16,30 ; 20, BUCUREȘTI - 0 ; 12,15 ; 16,30 ; 20. 

REPUBLICA — 
21.15. CENTRAL

IU , t _
Un om pentru eternitate :

9 ; 11,15 ; 13.45 ; 16.15 ; 18.45 j
- 9,15 ; 11,45 ; 14,15.
0 cuțitul în apă : CENTRAL — 16,45 ; 19 î 21. 
0 Pensiune pentru holtei : VICTORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 . 16 ; 18,30 ; 20.45.
• Gervaise : CINEMATECA (bilete la casă) —
12.30 î 14,30.
• Acest pămînt este al meu : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Marele șarpe : FESTIVAL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 
20,45, FEROVIAR - 8,30 ; 11 ;
13,30; " ----- “ ----------
SIOR
17.15 ;
11.15 ;
MODERN
16.15 ; 18.30 ; 20,45.
0 Un delict aproape perfect : 
DACIA - 8,30—16,30 în
continuare ; 18.45 ; 20 45 VOLGA
13.30 ; 15.45 ; 13 ; 20,30.
• Căderea Imperiului Roman (ambele serii) : 
LUMINA — 9.30—16 în continuare ; 19,30.
0 Concertul animalelor ; Despre pițigo! ; Nu 
va mai fi război ; Istețul și fiii săi î TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
0 Ce noapte, băieți ! DOINA — 11,30 ; 13.45 : 
16 ; 18.30 ; 20.45.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10. 
0 Clovni pe pereți : UNION - 15 î 16.45 ; 
18 30 ; 20 15.
• Primăvara pe Oder : GIULEST1 — 15.30 
18; 20,30. AURORA - 9,15'; 11.30; 13,45; 16
13.15 ; 20,30.
0 Hombre : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
- 15,15 ; 17,45 ; 20.
0 Pantoful cenușăreseî : BUZEȘTI — 13.36 î 
18. ARTA — 9—15,45 în continuare ; 18 ; 20.18. 
0 Răzbunarea haiducilor : BUZEȘTI — 20.30.

D , IO.OU f 
8,30 ; 11 ; 

16 ; 10.30 1 21, EXCEL- 
— 9.45 ; 12,15 ; 
19.45, MELODIA 
13,30 ; 16 ; 18,30 ;

9,30 ; 11.45

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" Ateneul Român (sala Studio): 
Recital de pian — Graziella Georgia 
și recital vocal - Maria Moraru 
Hurduc — 20. < Opera Română : La
cul lebedelor — 19,30. • Teatrul de 
Operetă : Voievodul țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Haldelbergul de altă
dată — 19,30 ; (sala Studio) : Travesti 
(premieră) — 19.30. t Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din str. Alex. 
Sahia) : Sfîrșitui pămîntului — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Călătorie cu scandal — 19.30: 
(sala Studio) : Fedra — 20. • Teatrul 
Mic : Ofițerul recrutor — 20. « Tea
trul Ciulești : Cursa de șoareci — 
19.30. • Teatrul „Ion Creangă": Regele 
Cerb — 9,30. « Teatrul evreiesc de 
stat : Un șirag de perle — 20. • Tea
trul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei) : Aventurile Iui Plum-Plum 
— 17 ; ,,9'/s“ (spectacol nocturn pen
tru adulți) — 21,30 ; (sala din sir. Aca
demiei) : A fugit un tren — 17. • 
Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca la Tănase — 19.30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Varietăți pe portativ — 19.30.

PROGRAMUL I
11,00 — Limba germană. Lecția 4S 

(reluare). ll,3u — T V. pentru spe
cialiștii din agricultură. 12,00 — T.V. 
pentru ' specialiști. Medicină. 17,30 
— Telex T V. 17,35 — Pentru elevi: 
Consultații la chimie (clasa a Xll-a). 
Tema : Izomerla optică. 18,05 — Limba 
rusă. Lecția 41. 18,30 — Studioul pio
nierilor : „Jocuri șl bulgări de ză
padă". 19,00 — Telejurnalul de seară. 
19,30 — La zl : Invățămîntul, factor 
al creșterii economice. Prezintă conf. 
univ. Vladimir Treble! și dr. Mihai 
Demetrescu. 19,45 — Intre metronom 
Si cronometru • — emisiune concurs. 
Teme : Ion Slavici șl Capodopere ale 
muzicii simfonice. Concurenți : Eu
gen Cojocaru și Dorin Speranția. 20.45 
-- Seară de teatru : „Unchiul Va- 
nea“, de A. P. Cehov. In distribuție : 
Silvia Popovici, Constantin Rauțki, 
Margareta Pogonat, Gli. popovici, Ion 
Marinescu. Eliza Petrăchescu, Mircea 
Cojan. Regia artistică : Ion 
22,25 — Cîntăreți români pe 
lumii : Tenorul Ion Buzea. 
Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

Barna, 
scenele

Concert20.00 — Telex T V. 20,05 — 
simfonic. Orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii. Dirijor : Iosif Conta. 
Iși dă concursul cvartetul vocal 
Bach (R.D.G.). In program : Simfonia 
a tX-a de Bethoven. 21,20 _ Film 
artistic : „Legenda <îin tren" — o 
producție a studiourilor din R. P. Un
gară.

11.15 S

0 Columna (ambele serii) : CRTNGAȘI — 15.80: 
19, VIITORUL - 15,30 ; 19.
> Expresul colonelului von Ryan î GRIVITA
— 0 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18.15 ; 20,30, FLA
MURA - 9 ; 11,15 ; 13,30 , 16 ; 18,15 ; 20.30.
• Astă seară mă distrez : BUCEGI - 9 ; 11.15 ; 
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
e Feldmareșala : GLORIA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20 30, TOMIS — 9 : 11,15 ; 13.30 : 
15 45 ; 18 15 ; 20.30.
0 Operațiunea San Gennaro : UNIREA — 13

• Mica romanță de vară : 
UNIREA - 15,30.
• îmnușcături sub spînzură- 
toare : FLACĂRA — 15,30 ; 18. 
0 Aventura : FLACĂRA — 
20,30.
0 Ziua în care vin peștii i 
VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,15.
e Becket î MIORIȚA - 9.45 
13 ; 16.30 ; 19.45.
0 Prințesa :• POPULAR

; 20,30.
Răscoala :
Samuraiul
Balul de _______
Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea lui 

Joe indianul s MOȘILOR - 15.30 ; 19. DRU
MUL SĂRII - 15,30 ; 19. 
0 Viva Marla : COSMOS — 15,30 : 13 
0 Profesioniștii î FLOREASCA - 9 î 
15,30 ; 18 ; 20.30.
0 întoarcerea vrăjitorului ; RAHOVA — 15 : 17. 
0 Tarzan, omul-maimuță : Fiul lui Tarzan ; 
RAHOVA - 19.

Made în Italy : PROGRESUL - 18 ; 20.15. 
Telegrame : PROGRESUL - 15,30.
Urletul lupilor : LIRA — 15,30 ; 18 ;
Neînțelesul : FERENTARI - 15,30 ; 18 ; 20.30. 
Planeta maimuțelor : COTROCENI — 15 ;

,30.
• Nikolai Bauman : COTROCENI - 20. 
e Vera Cruz t PACEA — 15,30 ; 18 ; 20.30;

POPULAR - 15,30.
: MUNCA - 18 ; 20. 
sîmbătă seara : MUNCA

social-politice
Istoria gîndiriî progre

siste din țara noastră de 
la sfîrșitui secolului 19 
și începutul secolului . 20 
înscrie la loc de frunte pe 
Constantin Dobrogeanu- 
Gherea, una din cele mai 
proeminente figuri de gîn- 
ditori șl militanti socia
liști ai tării noastre din 
acea vreme. Prin ac
tivitatea teoretică . mul
tilaterală. desfășurată ne 
o perioadă de aproaoe 
40 de ani, C. Dobrogea- 
nu-Gherea a adus o con
tribuție deosebită la con
turarea unei orientări noi, 
înaintate, în gîndirea e- 
pocii, ridicînd pe o 
treaptă superioară tradi
țiile gîndiriî democratice, 
revoluționare și socialiste 
din prima jumătate a se
colului 19. /

Apariția recentă în co
lecția „Mica bibliotecă de 
istorie" din Editura po
litică a culegerii selecti
ve de studii și articole 
din scrierile social-politi
ce ale lui C. Dobrogeanu- 
Gherea este un impor
tant eveniment editorial. 
Volumul apare sub egida 
Institutului de studii is
torice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R.. cu 
un amplu și documentat 
studiu introductiv, antolo
gie și note de Pamian 
Hurezeanu (cu doi ani în 
urmă a văzut lumina tipa
rului, în Editura pentru 
literatură, un volum de 
critică literară a Iui 
Gherea : „Studii critice", 
ediție îngrijită și studiu 
introductiv de George 
Ivașcu).

Articolele și studiile pu
blicate în recenta» ediție 
ni-1 relevă pe Gherea ca 
un profund cunoscător al 
concepției marxiste des
pre lume, un înflăcă
rat si talentat propa
gator și popularizator al 
ei în România. In condi
țiile climatului de înfrun
tare ideologică de la sfîr
șitui secolului 19. el a ex
pus și a apărat în po
lemică publică, împotriva 
concepțiilor idealist-su- 
biectiviste șl metafizice, 
concepția științifică mar
xistă asupra naturii și so
cietății, potrivit căreia — 
așa cum arăta într-o con
ferință’ a sa tinută Ia 
„Cercul studiilor sociale" 
din București, „tot univer
sul e supus unor legi 
imuabile, nestrămutate... 
omenirea, intelectul ei .is
toria, totul nu face ex
cepție ; fenomenele socia
le ca și cele naturale sînt 
deopotrivă supuse legilor 
universale. determinismu
lui universal" (pag. 169).

Ceea ce atrage în mod 
deosebit atenția în scrie
rile lui Gherea — fapt pe 
care si recenta culegere 
îl reflectă din plin — 
este activitatea sa de pio
nierat ne linia analizării 
fenomenelor social-eco- 
nomice din România pe 
baza teoriei marxiste. 
Lui îi revine marele merit 
de a fi fost primul so
ciolog marxist român.. 
Cu viziunea unui teo
retician remarcabil, el 
a înțeles, o dată cu valoa
rea generală a principii
lor marxismului, necesi
tatea aplicării lor dife

rențiate, în funcție de 
condițiile concret-istorice, 
de particularitățile fiecă
rei țări.. „Aplicarea exa
gerată și fără critică a 
unui principiu — scria 
Gherea — va duce, se în
țelege, la ridicol, de ori
cine ar fi făcută, deși 
trebuie să recunoaștem și 
să mărturisim că orienta
rea în privința asta în ță
rile înapoiate e. foarte 
grea. Leacul împotriva a- 
cestor exagerări e, se în
țelege, tactul, simțul de 
măsură, practica și lupta 

. vieții și... vremea, dască
lul nostru al tuturor" 
(pag. 215).

Din scrierile cuprinse 
în volum ne putem face 
o idee despre vasta mun
că teoretică desfășurată 
de Gherea. de cercetare, 
în lumina concepției 

. marxiste. a realități
lor concret-istorice din

a orînduirii burgheze la 
noi. determinarea princi
palelor clase si forțe so
ciale progresiste din pe
rioada istorică dată, a căi
lor și direcțiilor de dez
voltare ale României, Așa 
cum rezultă si din volu
mul recent apărut, un loc 
important ' în cercetările 
sale îl ocupă examinarea 
relațiilor agrare în epo
ca de dună reforma ă- 
grară' din 1864. a conse
cințelor sociale si econo
mice ale sistemului ba
zat pe dijmă, a antagonis
melor de clasă, proprii 
regimului agrar, neoiobă- 
gist. Gherea a înțeles că 
înlăturarea puternicelor 
rămășițe ale relațiilor feu
dale. rezolvarea proble
mei țărănești erau cerințe 
esențiale pentru progre
sul tării. în același 
timp, a întrevăzut clar 
că viitorul tării noastre

note de lector

țara noastră, despre stră
dania sa asiduă de a răs
punde unor probleme im
portante teoretice și po
litice, care se ridicau, la 
începutul acestui secol, în 
fața gîndirii social-poli
tice.

Concluziile sale asu
pra acestor multiple 
și complexe probleme 
n-au fost întotdeauna 
De deplin corespunză
toare. fapt explicabil 
in acel stadiu incipient de 
dezvoltare a mișcării noa
stre socialiste ; pe lîngă 
idei deosebit de valoroa
se, găsim în scrierile sale 
și unele aprecieri sau 
concluzii eronate, rezul
tate fie dintr-o insuficien
tă înțelegere a roiului 
factorilor interni, fie din 
influenta unor concepții 
oportuniste larg răspindite 
în perioada aceea în ca
drul Internaționalei a Il-a 
socialiste. Aceste limite nu 
pot umbri însă munca 
uriașă, cu puternică înriu- 
rire asupra gîndirii so
ciale și culturii noastre, 
pe care Gherea a des
fășurat-o cu pasiune, 
pricepere și dăruire, în- 
fruntînd dificultățile ine
rente muncii de pionierat 
în cercetarea marxistă, 
pentru a răspunde cerințe
lor epocii. Permanenta în 
miezul actualității, recep
tivitatea ta tendințele pe 
care le indică sensul dez
voltării sociale și intere
sele proletariatului — tră
sături caracteristice ale 
personalității sale — apar 
cu pregnantă în studiile 
publicate..

Scrierile circumscriu, o 
vastă problematică, vi- 
zînd descifrarea struc
turii societății românești, 
apariția si evoluția capi
talismului în România, a- 
naliza procesului de îm
binare a formelor de ex
ploatare capitalistă, cu 
puternicele ' rămășițe io- 
băgiste în agricultură - 
acest .regim neoibbăgist" 
— cum îl numește Ghe
rea. nivelul de dezvoltare

nu poate fi legat de «-■ 
conomia agrară bazată pe 
mica producție. Cu o vi
ziune istorică corespun
zătoare. în linii mari, 
mersului obiectiv al so
cietății. el a demonstrat 
că problema principală 
care se punea în acea 
perioadă era prefacerea 
•radicală a întregii vieți e- 
conomice, prin dezvolta
rea forțelor de producție, 
transformarea tării într-o 
tară industrială — indus
trializarea constituind 
pentru România condiția 
existentei însăși. ,.o în
trebare vitală, de a fi ori 
a nu fi". în studiul ,Asu- 
ora socialismului în țări
le înapoiate" cuprins în 
recenta ediție. C. Dobro
geana-Giierea arată că 
socialiștii luptă pentru 
industrializarea tării 
„pentru că un stat in
dustrial creează relații 
omenești superioare state
lor înapoiate, cum sîntem 
ngi; în societatea indus
trială se creează mai bune 
condiții de trai pentru 
muncitorime, condiții ma
teriale.: morale. intelectua
le. se creează si »nai bttne 
condiții de luptă pentru 
emanciparea, muncii, tn 
societatea industrială se 
creează posibilități șl e- 
lemente pentru dezvolta
rea ulterioară a societă
ții la termenul cărei dez
voltări social-democrația 
își întrevede idealul" (p. 
221).

în aceeași lucrare a 
lui Gherea vom găsi 
o caracterizare a sta
diului de dezvoltare so- 
cial-istorică a României 
de la începutul secolului, 
ne care o putem aprecia 
ea o valoroasă contribu
ție ne linia clarificării a- 
eeștei orobleme. Deși 
menține pentru regimul 
agrar denumirea de re
gim neoiobag, pe care i-o 
atribuise în. „Neoiobăfiia". 
Gherea ajunge la con
cluzia că „am devenit de 
acum 0 tară cu tip de 
dezvoltare capitalist, o

societate capitalistă. îna
poiată încă, cu resturi 
medievale, dar totuși a 
tară cu un tip de dez
voltare capitalist" (p 262) 
— problemele majore, teo
retice și politice, atit cela 
imediate cit si cele pri
vind dezvoltarea în pers- 
oeetivă a tării, fiind a- 
nalizate acum din' aceas
tă perspectivă.

împotriva antiistoris
mului maiorescian. împo
triva Doooranismului lui 
C. Stere. împotriva con
cepțiilor burgheze libe
rale. prezente în mișca
rea socialistă după 1900, 
concentii care acreditau 
ideea inoportunității so
cialismului în România. 
Gherea în studiile sale — 
dintre care unele, pre
zente și în recenta cule
gere — susține cu toată 
convingerea inevitabili
tatea cursului capitalist în 
dezvoltarea României, iar 
o dată cu aceasta inevi
tabilitatea dezvoltării pro
letariatului ca cea mal 
înaintată forță socială, 
inevitabilitatea victoriei 
socialismului. Socialismul 
în tara noastră nu este 
..plantă exotică", demons
trează marele gînditor — 
el se va impune, chiar 
dacă — atunci, la în
ceput de veac— nu erau 
create încă toate condi
țiile obiective si subiecti
ve. pentru aceasta. Esen
țială pentru victoria luî 
este crearea unui partid 
de clasă al proletariatu
lui, care să-si ia sarcina 
„de a lumina poporul 
muncitor din sate și orașe 
asupra stării lui, de a or
ganiza poporul in jurul 
unor cereri practice care 
ating interesele lui șl a 
că.ror realizare, pe de o 
parte, ar. îmbunătăți sta
rea lui de acum, iar ps 
de altă parte, ar crea o 
stare de lucruri cît s« 
poate mai potrivită pentru 
transformarea socialistă 
(pag. 120). Volumul ne dă 
o imagine asupra contri
buției deosebite a Iul 
C. Dobrogeanu-Gherea la 
activitatea pentru crearea 
Partidului Social Demo
crat al Muncitorilor din 
România, centru orien
tarea lui în lupta poli
tică si ideologică. în lupta 
de. clasă.

Apariția recentei cule
geri reprezintă un pas 
înainte în valorificarea 
gîndirii social-politice a 
lui C. Dobrogeanu-Gherea 
care, cu meritele și cu 
limitele eî. a . intrat în pa
trimoniul științei româ
nești, ca unul din ce.le mal 
prețioase capitole ale 
moștenirii culturale mar
xiste. Prin selecția de 
scrieri social-politice, pu
blicul larg capri-' posibili
tatea de a-și lărgi cunoș
tințele despre opera ma
relui gînditor, care pînă 
acum i-a fost accesibilă 
mai mult în ceea ce pri
vește activitatea pe tărî- 
mul criticii literare, de a 
înțelege mai profund o 
epocă de o deosebită sem
nificație din istoria miș
cării muncitorești și revo
luționare.

Georgefa HALĂȘAN 
lector univ.

CONCERTE DE CALITATE 
LA CRAIOVA Șl BACĂU

PREMII PENTRU STUDII
TEORETICE SI LUCRĂRI 

METODICE PRIVIND 
HTATM PIONIEREASCĂ

Izvorul unui robust 
optimism

(Urmare din pag. I)

Activitatea numeroa
selor colective ale fi
larmonicilor înființate 
în ultimii douăzeci de 
ani în diferite părți 
ale țării contribuie în
tr-o hotărîtoare mă
sură la conturarea 
profilului spiritual al 
orașelor patriei noas
tre. Formarea unui 
public receptiv și a- 
tent, lărgirea orizontu
lui cultural al acestuia 
constituie realizări in
discutabile cu care se 
pot mândri numeroase 
din colectivele orches
trelor filarmonice din 
țară.

Vom analiza astfel, 
în lumina celor afir
mate, două concerte 
date la sediu în săptă
mânile trecute de or
chestrele filarmonice 
din Craiova și Bacău, 
concerte pe care le 
putem aprecia drept 
reprezentative pentru 
stadiul actual al evo
luției lor. Apreciem, 
în primul rînd, justa 
orientare a progra
melor de concert 
către lucrări și genuri 
cu o largă audientă la 
un public din ce în 
ce mai numeros, mai 
sensibil, mai activ în 
aprecierea creațiilor 
prezentate ; este vorba 
în primul rînd de re
pertoriul clasico-ro- 
mantic, tezaur ne
prețuit, de valorifi
carea căruia este le
gată educația muzicală 
a generații și genera
ții de iubitori ai mu-

zicii. în al doilea 
rînd, ne apare meri
torie perseverența cu 
care direcțiile celor 
două instituții progra
mează soliști șl diri
jori de mare presti
giu în viața noastră 
muzicală ce își acordă 
generos girul unor ti
nere talente, aflate 
încă pe drumul ane
voios al formării, al 
propriei definiri ar
tistice. Am avut ast
fel posibilitatea să-l 
ascultăm la Bacău pe 
dirijorul Emanoil Ele- 
nescu — prezență ac
tivă, etalînd o atitu
dine metodică în rela
ția sa cu colectivul or
chestrei ; sub bagheta 
sa, pianistul Cristea 
Zulu a interpretat 
Rapsodia de Rachma
ninov pe o temă de 
Paganini, într-o ver
siune dacă nu strălu
citoare, în orice caz 
robust construită, plină 
de nerv șt fluență.

La Craiova, soprana 
Magda lanculescu ne-a 
prezentat în cadrul 
concertului un micro- 
recltal de arii din o- 
pere, dovedind o dată 
mai mult gustul sigur 
și deosebite calități 
vocale în lucrări de o 
mare varietate stilis
tică — arii de Mozart, 
Gounod, Verdi. La 
rîndul său pianista 
Georgeta Ștefănescu- 
Barnea. în ciuda unei 
ușoare lipse de dega
jare. a interpretat, cu 
multă claritate și fer-

BMHBRMMSuaJHBastiiBeaMia&assnisMManMH

viața muzicală

mitate în ton, Con
certul în sol major de 
Mozart; considerăm 
de aceea că apariții 
mai numeroase tn con
cert ale interpretei 
ne-ar releva o natură 
muzicală sensibilă, ra
finată. O surpriză de
osebit de plăcută a 
constituit-o în egală 
măsură ținuta muzi
cală sobră a tînărului 
dirijor Octav Caleia ; 
Simfonia a V-a de 
Beethoven s-a impus 
astfel prin respectul 
necondiționat arătat 

■ datelor stricte ale par
titurii pe baza cărora 
dirijorul își grefează 
propria interpretare, 
reținută, de o esență 
eminamente clasică.

Este momentul să 
relevăm aci calitățile 
de ansamblu remarca
bile ale orchestrei din 
Craiova ; o considera
bilă omogenitate pe 
partide, maturitate în 
abordarea partiturii 
interpretate. Ansam
blul băcăuan mal are 
în schimb de parcurs 
trepte importante în 

. vederea conturării unei 
ținute interpretative 
capabile să permită

abordarea fără dificul
tăți a diverselor stiluri 
muzicale. Căci, indife
rent de prestanța ar
tistică a dirijorului 
oaspete, de proeminen
ța personalității solis
tului concertist. o mun
că susținută.; bine or
ganizată a propriului 
dirijor al ansamblului 
nu poate fi prin nimic 
suplinită; activitatea 
■metodică permanentă 
în cadrul repetițiilor 
trebuie să constituie în 
acest sens o veritabilă 
școală de înaltă in
terpretare menită să 
contureze propria per
sonalitate a orchestrei. 
E drept, direcția filar
monicii depune lăuda
bile eforturi în vede
rea structurării unor 
programe de concert 
unitare, bine . înche
gate, pe profile sen
sibil diversificate, po
trivit puterii de înțe
legere a publicului 
spectator. Apreciem de 
asemenea acțiunea per
manentă de depistare 
și încurajare a celor 
mai tinere cadre de 
instrumentiști — or
ganizarea unor con
certe cu participarea

exclusivă a elevilor 
celor mai merituoși ai 
Liceului de muzică 
din localitate și at 
Liceului nr. 2 de mu
zică din București.

Considerăm necesară 
extinderea — în li
mita posibilităților re
ale — a repertoriultii 
ambelor orchestre, 
programarea unor lu
crări de o înaltă ți
nută artistică ce pot 
contribui la lărgirea 
orizontului spiritual al 
auditoriu lui și cuceri 
un număr din ce în ce

mai mare de iubitori 
ai muzicii. Orientarea 
către un repertoriu ac
cesibil. de o înal
tă valoare umană și 
artistică. cuprlnz'md 
lucrări reprezentative 
ale tuturor genurilor, 
lucrări apte să cuce
rească inimile, să în
nobileze conștiințele 
să educe gustul pentru 
frumos, iată perspec
tive bogate ce se des
chid în fața acestor in
stituții de artă.

Dumitru AVAKIAN

în intenția de' a sprijini și stimula 
cercetarea și fundamentarea științi
fică a activității pionierești, Consi
liul național al organizației pionie
rilor instituie premii anuale pentru 
cele mai valoroase studii teoretice 
și lucrări cu caracter metodic publi
cate Pînă Ia data de 1 mai a anului 
respectiv. Acestea sînt următoarele : 
un premiu în valoare de 12 000 lei ; 
două premii în valoare de 8 000 lei 
fiecare și trei premii a cîte 5 000 lei. 
în 1969, lucrările vor fi selecționate 
de un juriu care va prezenta Birou
lui Consiliului national al organiza
ției pionierilor — pînă la 15 octom
brie — lista cu lucrările propuse pen
tru premiere.

(Agerpres)

Formația de dansuri a căminului cultural din Dumbrăvița, județul lași, executînd o 
juită de jocuri populare moldovenești (Koto : Gh. Vlntilă)

turisit și disimulat eu 
discreție, foarte deo
sebit de spectacularul 
exterior pe eare-l 
bănuiam, an optimism 
robust dar simplu, fă
ră emfază, totul iz- 
vorît cliri conștiința că 
acei oameni îsl clă
desc singuri viitorul, 
se construiesc De ei. 
Peste tot unde întil- 
nesti oamenii, munca, 
există un tainic acord 
cu cel care conduce 
destinele noastre. El 
înseamnă simplu : în
credere detvlină în 
Partidul Comunist Ro
mân. Pe neobservate, 
oamenii ee schimbă, 
devin alții șl deveni
rea lor e pasionantă 
ca o construcție din 
cele care le ies de sub 
mîini. Noutatea rela
țiilor dintre oameni 
provine din siguranța 
lor care le-a canali
zat hărnicia, căldura 
sufletească.1 bunătatea 
spre un sens. Bucu
ria de a trăi devine 
astfel o modalitate 
necesară, optimismul o 
concluzie. El pătrunde 
în străfundurile fiin
ței noastre si ne do
mină. justificarea lui 
in zileld pe care le 
trăim. împlinirea i- 
dealnrilor noastre ni-l 
întreține.

Am urmărit ne cîți- 
vd din cei care-si pă
răseau. casele în Or
șova veche, urmînd să 
se stabilească In noua 
așezare, si am șl 
stat de vorbă cu unii. 
Era formidabil să 
vezi, cttm au reușit a-

eeștl oameni să-si ex
plice raportul dintre 
stăvilirea Dunării si 
plecarea lor. cum 
spuneau ..asta-i im
portant" si că unde 
vor merge acum va 
fi cu siguranță mai 
bine. A te considera 
ca o părticică în u- 
riașul efort care » 
construcția socialis
mului, faptul că e- 
xisti In acest efort 
prin tot ce poți da. 
mîndria că poți lua 
parte la el. toate a- 
ceste trăsături noi ale 
conștiinței oamenilor 
reieșeau din vorbele 
Si faptele lor. O 
parte dintre cel cu 
care am discutat a- 
tuncl lucrau chiar pe 
șantierul de la Porți
le de Fier, îi întîlni- 
sem acolo. într-o zi, 
unul dintre ei m-a 
chemat să-mi arate 
ceva. M-a suit pe o 
coastă a miintelui. pe 
un drum știut de el. 
pînă într-un loc anu
me si mi-a arătat de 
acolo priveliștea șan
tierului. Mi-a spus: 
„Uitati-vă ee frumos 
se vede șantierul de 
aici, ar trebui să luati 
o imagine". Si am fil
mat construcția din 
locul acela. Apoi am 
condus aparatul spre 
dreapta, unde se ve
dea Orșova nouă.

Oamenii lingă care 
trăim sînt o inepui
zabilă sursă de inspi
rație pentru noi. cei 
care lucrăm în dome
niul arței. ‘Trebuie 
să-l cunoaștem bine, 
să fim mereu lîngă ei. 
Adevăratul spectacol 
al filmului nostru

cred că trebuie să fie 
adevărul . despre a- 
cești oameni. lumea 
sufletului lor nobil, în 
plină mișcare. în con
textul grandioaselor 
realizări pe care ei le 
obțin.

Am avut ocazia să 
discut, veste hotare, 
cu multi străini și-mi 
amintesc cu o mândrie 
ne3tăpînită curiozita
tea și respectul pe 
care acești oameni le 
au pentru tara noas
tră. Vn student din 
Grenoble îmi spunea 
că ceea ce l-a uimit 
într-o vizită in tara 
noastră, alături de 
înfățișarea în plină 
transformare a Româ
niei. „un mare șan
tier tonifiant" cum 
spunea el. a fost sen
timentul dominant al 
oamenilor, ce li se ci
tește în priviri, acea 
bucurie de a trăi ne 
care noi o simțim ca 
oe ceva firesc, indis
pensabil. Cum să nu 
avem cu totii această 
stare sufletească. a- 
tunci cind trăim epo
ca unui singur mare 
efort, a unul nobil 
tel. socialismul, spre 
care n.e conduce cu 
mină sigură partidul, 
cind acest ideal e 
trecut prin inima și 
mintea noastră. îl ve
dem împlinindu-se cu 
fiecare zi 7 Cînd am 
înțeles că viata fiecă
ruia dintre noi în
seamnă viața tuturor 
și sîntem chemați să 
ne-o făurim singuri 7

Si întreg acest pro
ces emană o deplină 
siguranță, un imens si 
robust optimism.

neeat.lv
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T elegramă
Miercuri la amiază, tovarășul 

Dumitru Popescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a primit 
delegația Comitetului de Stat pen
tru Radiodifuziune și Televiziune 
din U.R.S.S., condusă de N. N. 
Mesiațev, președintele Radiotelevi
ziunii sovietice, care se află în țara 
noastră cu ocazia încheierii con
venției de colaborare între radio-

televiziunile română și sovietică. 
La întîlnire au participat tovară
șii Bujor Sion, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Valeriu Pop, președin
tele Comitetului de Radiodifuziune 
și Televiziune.

A fost prezent A. V. Basov, am
basadorul U.R.S.S. la București.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

Tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, 
a primit o telegramă din partea 
tovarășului Peter Colotka, preșe
dintele Adunării Federale a Re-

publici! Socialiste Cehoslovace, 
prin care acesta mulțumește pen
tru felicitările transmise cu pri
lejul alegerii sale în funcția de 
președinte al Adunării Federale a 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Miercuri dimineața. Corneliu Mă- 
nescu. ministrul afacerilor externe, 
a primit în audientă pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Ceylonului în Republica Socialistă 
România, dr. Mahapitiyage Velin Pe
ter Peiris Obe. în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale 
de acreditare.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A RADIOTELEVIZIUNII 

SOVIETICE \
La Invitația Radioteleviziunil ro

mâne. miercuri a sosit în București 
o delegație a Radioteleviziunii sovie
tice. condusă de președintele aces
teia, N. N. Mesiațev. Delegația a fost 
întîmpinată la Gara de Nord de pre
ședintele Comitetului de radiodifuzi
une și televiziune. Valeriu Pop. Erau 
de fată A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, ■ și 
membri ai ambasadei.

★
Miercuri după-amiază, Adam 

Kruczkowski, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R. P. Polone, 
care face o vizită de prietenie în 
țara noastră, la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe, a conferențiat, în 
sala asociației de drept internațional 
și relații internaționale (A.D.I.R.I.,). 
despre unele aspecte ale politicii ex- 
'=rne a Poloniei. Au fost prezenți 

■* sile Șandru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al
I. R.R.C.S., Tiberiu Petrescu, ambasa
dorul României la Varșovia, alte per
soane oficiale, oameni de știință și 
cercetători din domeniul relațiilor 
internaționale, membri al A.D.I.R.I., 
ziariști. De asemenea, au asistat am
basadorul R.P. Polone la București,
J. Ocheduszko, și membri ai amba
sadei.

★
O delegație a Uniunii Naționale a 

Cooperativelor Agricole de Produc
ție și Uniunii Centrale a Cooperati
velor de Consum, condusă de Titus 
Popescu, vicepreședinte al U.N.C.A.P., 
a plecat miercuri seara la Varșovia, 
unde va participa la cel de-al V-lea 
Congres al Centralei agricole a coo
perativelor „întrajutorarea țărăneas
că" din Republica Populară Polonă, 
care va avea loc între 14 și 16 februa
rie.

ani de la unificarea Forțelor armate 
populare de eliberare din Vietna
mul de sud. Șeful reprezentanței 
permanente a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud la 
București, Nguyen Duc Van, a vor
bit despre importanța acestui eveni
ment, subliniind totodată succesele 
obținute de poporul sud-vietnamez, 
sub conducerea Frontului Național 
de Eliberare, în lupta împotriva in- 
tervențlonlștilor americani și a tru
pelor regimului de la Saigon. în în
cheiere a fost prezentat un film do
cumentar despre luptele forțelor pa
triotice din Vietnamul de sud. La 
conferință au participat reprezen
tanți din Ministerul Afacerilor Ex
terne, atașați de presă ai 
basade, ziariști români și

★
O selecție din opera

Paul Klee (1879—1940), pusă la dispo
ziția Muzeului de artă al Republi
cii Socialiste România de către Co
lecția de artă din Diisseldorf (R. F. a 
Germaniei), oraș în care pictorul a 
funcționat un timp ca profesor, dă 
prilej publicului nostru de a lua, 
pentru prima dată, contact direct cu 
creația acestui renumit artist. Se
lecția s-a oprit la 62 de lucrări — 
picturi în ulei, acuarele, desene — 
lucrări reprezentative pentru a în
fățișa trăsăturile caracteristice ale 
personalității artistului. La vernisa
jul expoziției, care a avut loc 
miercuri la amiază în sălile Muzeu
lui de artă al Republicii Socialiste 
România, au luat cuvîntul M. H. 
Maxy, directorul acestui muzeu, 
Erich Stratling, ambasadorul R. F. 
a Germaniei la București, și Werner 
Schmalenbach, directorul Colecției 

, de artă din Dusseldorf. în asistență 
se aflau Alexandru Bălăci, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Brăduț Covaliu, 
președintele Uniunii artiștilor plas
tici, funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură, precum și membri 
ai corpului diplomatic. Expoziția 
prezentînd opera pictorului Paul 
Klee, ca și expoziția românească in
titulată „Romanii în România", des
chisă la Koln (R. F. a Germaniei), 
se înscriu ca manifestări importante 
în cunoașterea reciprocă a valorilor 
culturale.

unor am- 
străini.

pictorului

★
Miercuri s-a înapoiat de Ia Londra 

delegația de specialiști în îmbună
tățiri funciare, condusă de Barbu 
Popescu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
care a dus tratative cu instituții și 

, organizatii dc specialitate engleze în.
■Ar

La Casa ziariștilor din Capitală _____________ ______ ___
a avut loc, miercuri, o conferință . vederea cooperării în domeniul, iri- 
de presă cu prilejul aniversării a 8 gatiilor.

V

Datorită avantajelor pe care le 
oferă, libretul de economii cu 
dobîndă și cîștiguri în autoturis
me a devenit pentru numeroși ce
tățeni de la orașe și sate instru-, 
mentul de economisire preferat.

Titularii acestor librete de eco
nomii beneficiază, după cum este 
cunoscut, nu numai de cîștiguri 
în autoturisme, dar și de dobînzi 
anuale, a căror operațiune de în
scriere (pentru sumele păstrate la 
C.E.C. în anul anterior) se efec
tuează de unitățile C.E.C. încă 
de la începutul lunii februarie 
a.c. Înscrierea dobînzilor în libre
te se efectuează în tot cursul a- 
nului, la prezentarea depunători
lor.

Acordarea câștigurilor în auto
turisme se face trimestrial, prin 
trageri la sorți. La ultima tragere 
la sorți trimestrială, care a avut 
loc recent, Casa de Economii și 
Consemnațiuni a atribuit 271 de 
cîștiguri în autoturisme de dife-

rite mărci, printre care Mercedes 
190, Fiat 1800, Volga M-21, Re
nault 16, Fiat 124, Dacia 1100 
și altele.

Libretele de economii cu do
bîndă ji cîștiguri în autoturisme 
se emit de toate unitățile C.E.C. 
din întreaga țară, în număr ne
limitat, oricărei persoane, depu
nătorii avînd dreptul să participe 
cu toate libretele la tragerile la 
sorți pentru acordarea ciștigurilor 
în autoturisme. La tragerile la 
sorți trimestriale participă librete
le ale căror solduri de minimum 
5 000 de lei au fost păstrate la 
C.E.C. în tot cursul trimestrului 
pentru care se efectuează trage
rea la sorți.

In vederea participării la tra
gerea la sorți pentru al doilea 
trimestru al anului în curs a li
bretelor de economii cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme, sumele 
necesare pot fi depuse pînă la 
data de 31 martie a.c. inclusiv.

SffljaEBSS

memoria lui I. C. Frimu
Universitatea populară București 

și Comitetul municipal București al 
Uniunii Tineretului Comunist au or
ganizat miercuri seara, la Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România, o manifestare consacrată 
comemorării a 50 de ani de la moar-

tea lui I. C. Frimu. Cu acest prilej. 
Dan Baran, doctorand la Academia 
de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu", a vorbit despre viața și 
activitatea lui I. C. Frimu — organi
zator și conducător de seamă al 
mișcării muncitorești din România, 

(Agerpres)

De la Ministerul

Învă|ămîntului
Se anunță că deschiderea tutu

ror cursurilor universitare pe se
mestrul II va avea loc in ziua de 
luni, 17 februarie 1959. La aceeași 
dată vor începe cursurile și stu
denții Institutului' agronomic „Ni- 
colae Bălcescu" din București.

PRONOEXPRES
Tragerea concursului nr. 7 din 12 

februarie 1969

Extragerea I : 44 28 41 32 1 30.
Fond de premii : 416 794 lei.
Extragerea a II-a : 40 32 10 8 21 17 

16.
Fond de premii : 346 686 lei.

LOTO
Premiile întregi și sferturi de la 

tragerea din 7 februarie 1969

EXTRAGEREA I :
Categoria I : 1 variantă a 55 206 lei 

și 1 a 13 801 lei ; a II-a : 4 a 19 716
lei și 5 a 4 929 lei ; a III-a : 162 a
748 lei și 90 a 187 lei ; a IV-a : 347 a
434 lei și 200 a 108 lei ; a V-a : 1135 a
161 lei și 582 a 40 lei.

EXTRAGEREA A II-a :
Categoria A : 1 variantă a 90 940 

lei ; categoria B : 3 a 24 250 Iei și 3 
a 6 062 lei ; categoria C : 3 a 16 534 lei 
șl 10 a 4 133 lei ; categoria D : 918 a 
100 lei și 1 467 a 25 lei.

Premiul de categoria I a fost ob
ținut de BORDA GHEORGHE din 
București și premiul de categoria A 
a fost obținut de PAUL MINERVA 
din Sibiu.

Ieri în țară : vremea s-a men
ținut friguroasă, cu cerul 
mult acoperit la început, ; 
a devenit treptat variabil, 
nins local în Transilvania 
izolat in 
Moldova, 
trivit. cu 
Olteniei, 
estul Moldovei și în Dobrogea, 
viscolind pe alocuri zăpada. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 16 grade la 
Cotnari și minus 2 grade la Băi- 
lești. Calafat și Tg. Jiu. în 
București : vremea a fost fri
guroasă. cu cerul variabil. A 
nins slab. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de minus 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 februarie. în 
țară: vremea va fi în general 
umedă, continuînd să se încăl
zească. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații 
locale, atît sub formă de nin
soare. cît și sub formă de lapo- 
viță și ploaie. Vînt potrivit, pre- 
dominînd din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero 
grade, local mai coborîte la în
ceputul intervalului, iar maxi
mele între minus 6 și plus 4 
grade, izolat mai ridicate. Ceață 
locală. în București : vremea 
va fi în general umedă, conti
nuînd să se încălzească. Cerul 
va fi mai mult noros. Precipi
tații temporare. Vîntul va sufla 
potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în creștere. Ceață 
dimineața.

mai 
apoi 

. A '
si 
si 

po-
Banat, Muntenia 
Vîntul a suflat 
intensificări în sudul 
sud-vestul Munteniei.

ȘTIRI SPORTIVE »
SÎMBĂTĂ ȘI DUMINICA se va 

desfășura în noua sală de sport din 
parcul „23 August" din Capitală 
cea de-a doua ediție a campionate
lor internaționale de atletism pe te
ren acoperit ale României. La star
tul întrecerilor vor fi prezenti spor
tive și sportivi, din șase țări : Bul
garia. Cehoslovacia. R. F. a Germa
niei. Polonia. U.R.S.S. și Romanța. 
Printre participant se numără : so
vieticul VIKTOR SANEEV (campion 
olimpic la triplu-salt), cehoslovacul 
BAUDIS (înălțime), polonezul MAR
KOWSKI (prăjină), precum și atle- 
ții români ION ȘERBAN (înălțime), 

~ MARIANA GOT (50 m) și VALERIA
BUFANU (garduri).
cursul 
minică

formația Dinamo (rezerve-tineret) 
va prinții replica «chipei Metalul 
București.

CU PRILEJUL COMEMORĂRII A 
100 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI 
V. I. LENIN se desfășoară în pre
zent un marș pe schiuri pe distanta 
Moscova — Leningrad — Helsinki — 
Torino. Cele cinci temerare schioare 
sovietice participante la acest ma
raton a! schiului 
sinki. parcurgînd 
tantă.

au ajuns 
jumătate

la Hel- 
din dis-

. Sîmbătă. con- 
începe la ora 16,30, iar du- 
la ora 15,30.

IERI 
petiția 
echipajele de două persoane 
cu „Cupa federației". în cele două 
manșe desfășurate, cel inai bun timp 
total a fost realizat de. echipajul ita
lian Zardini—Dimai cu 2’22”. Pe
locurile următoare s-au clasat echi
pajele românești Stoica—Lopșă (C.S. 
Sinaia) — 2’23” 55/100 și Hogea — 
Cristea (A.S.A.) — 2’25” 13/100.

LA SINAIA s-a disputat com- 
internațională de bob pentru 

dotată

PESTE 3 000 DE SPECTATORI au 
urmărit ieri la Brașov meciul amical 
de fotbal dintre echipele Steagul 
Roșu Brașov și Universitatea Cluj. 
Gazdele au obținut victoria cu sco
rul de 3—1 (2—1) prin punctele mar
cate de Balint, Gyorfi și Florescu. 
Pentru clujeni a înscris Barbu.

Petrolul Ploiești a susținut un joc 
de verificare în compania echipei 
Rapid din Plopeni. Fotbaliștii ploieș- 
teni au terminat învingători cu sco
rul de 5—2.

STADIONUL DINAMO DIN CA
PITALĂ va găzdui duminică 16 fe
bruarie un CUPLAJ DE FOTBAL. 
La ora 9,30 se va disputa meciul 
dintre echipele Electronica Obor și 
Voința București, iar în continuare

CUNOSCUTUL 
GERMAN RUDI

VEST-RUTIER
ALTIG S-A ACCI

DENTAT în timpul cursei cicliste de 
șaze zile care se desfășoară în pre
zent pe velodromul „Vigorelli" din 
Milano. Rudi Altig a fost transportat 
la spital pentru a i se stabili diag
nosticul. în această cursă, el făcea 
echipă cu italianul Dino Zandegu.

LA A 15-A REUNIUNE a Clubu
lui internațional de schi al ziariști
lor, care a avut loc la Badgastein 
(Austria), au participat gazetari din 
21 de țări ale lumii, printre care și 
România. In cadrul reuniunii s-a 
disputat un concurg, care a cuprins 
probe de slalom. Competiția de sla
lom uriaș, care a întrunit aproape 
100 de participant!, a fost cîștigată 
de canadianul Durschmid Erik, re
dactor la agenția de știri „C.B.S. 
News". Reprezentantul țării noastre, 
ziaristul Gheorghe Epuran, s-a 
sat pe locul 6.

cla-

DE
în-

CU PRILEJUL ÎNTÎLNIRII 
BOX DISPUTATE LA KAUNAS 
tre selecționata R. S. S. Lituaniene 
și echipa orașului Varșovia, cîștigată 
de gazde cu 7—3. au evoluat pentru 
prima oară după J. O. de la Ciudad 
de Mexico Dan Pozniak (medalie de 
aur la categoria semigrea) și Ionas 
Cepulis (medalie de 
goria grea). Amîndoi 
vingători prin K. O. _  _ __
ză : Pozniak în fața lui Jigarlowski, 
iar Cepulis în fața lui Szkocek.

argint la cate- 
au terminat în- 
în prima repri-

BUDAPESTAN
Au trecut 24 de ani 

de atunci. Era în iar
na anului 1945. După 
lupte orele încheiate 
la 13 februarie. Bu
dapesta a fost elibe
rată de sub jugul fas
cist.

Am în față un al
bum cu imagini din 
zilele acelea de crîn- 
cenă încleștare. ter
minate prin nimicirea 
trupelor fasciste, fapt 
care a marcat o eta
pă de seamă în răz
boiul antihitlerist. Ele 
înfățișează momente 
impresionante ale lup
telor eroice desfășu
rata de ostașii sovie
tici din unitățile 
Frontului 2 Ucrai
nean. si de ostașii ro
mâni ai Corpului 7 
armată care au parti
cipat. cot Ia cot cu a- 
ceștia, la bătăliile pur
tate în această zonă. 
Sînt imagini care a- 
testă curajul, di rzenia 
și spiritul de sacrifi
ciu ale ostași'or și o- 
fițerilor care au luat 
parte la acțiunile o- 
fensive pentru distru
gerea liniilor de for
tificații ce înconjurau

orașul, ca și la lupte
le de stradă pentru e- 
liberarea casă cu casă 
a capitalei ungare.

Am reîntâlnit ace
leași imagini zilele 
trecute vizitând Mu
zeul militar central 
din Budapesta. Ele 
mi-au revenit de ase
menea în minte în 
timp ce mă aflam la 
cimitirul Răkosliget— 
lăcaș care, ca și al
tele din preajma Bu
dapestei. evocă amin
tirea celor 11 000 de 
ostași și ofițeri ro
mâni căzuti în lupte
le duse pe teritoriul 
Ungariei pînă în cen
trul Budapestei.

Pe unul dintre mor
mintele albite de ză
padă ale eroilor ro
mâni — un buchet 
proaspăt de aaroafe 
roșii. Locuitorii capi
talei ungare păstrează 
cu recunoștință amin
tirea celor care și-au 
sacrificat viața în lup
tele împotriva fascis
mului. ventru elibera
rea capitalei lor. ..Par
ticiparea la eliberarea 
Budapestei — scria în- 
tr-un articol istoricul 
maghiar Csatari Da

niel — a fost o însem
nată fantă de arme a 
trupelor române pe 
teritoriul Ungariei, 
poate cea mai însem
nată dintre toate ; ea 
a ajutat la eliberarea 
capitalei unui popor in 
renaștere".

Astăzi, cînd poporul 
ungar sărbătorește ziua 
eliberării capitalei de 
sub jugul fascist. si

Reconstrucția ora
șului. care a început 
imediat după elibera
re. a solicitat o mun
că tenace, eroică din 
partea populației. Dar 
rezultatele n-au întâr
ziat să se arate. As
tăzi, capitala Ungariei 
apare ca un mare oraș 
industrial, cu impor
tante uzine si fabrici, 
oraș-port. traversat de

CORESPONDENȚA. DE LA AL. PINTEA

cînd urmele războiului 
au dispărut de mult, 
este foarte greu să-ti 
imaginezi orașul, așa 
cum arăta el în pri
măvara anului 1945 : 
aproape trei sferturi 
din clădiri erau ava
riate, 14 000 de locuin
țe erau distruse com
plet. străzi întregi se 
aflau în ruină, se în
tâlneau fabrici dărî- 
ma.te și devastate, iar 
rămășițele frumoase
lor poduri — fala Bu
dapestei — zăceau in 
apele tulburi ale Du
nării.

apele Dunării, . oraș 
modern cu bulevarde 
largi si cu cartiere noi 
de blocuri cu mai mul
te etaje, cu o viață in 
permanentă eferves
centă.

Locuitorii Budapes
tei îi spun orașului lor 
.inima tării" pentru 

că ea este capitala pa
triei lor. înglobează o 
cincime din întreaga 
populație a Ungariei, 
si pentru că îi revine 
o pondere deosebită 
în economia naționa
lă f41 la sută din în
treaga producție in

dustrială). Să amintim 
de pildă o singură ci
tadelă industrială a o- 
rasului: „Csepel". u- 
r laiul combinat meta
lurgic de pe insula cu 
același nume. Cu cele 
16 fabrici si uzine în
tinse pe zeci de hec
tare. cu cei aproape 
38 000 de lucrători ai 
săi. combinatul acesta 
are o însemnătate deo
sebită pentru întrea
ga’ economie a Unga
riei.

In apropierea com
binatului s-a ridicat în 
ultimii ani noul car
tier de locuințe ..Cse
pel". înglobînd peste 
5 000 de apartamente, 
cu școli, unități co
merciale și complexe 
de deservire a popu
lației. Semnificative 
sînt în această privință 
cele spuse de dr. 
Gyori Laszlo. direc
torul întreprinderii 
de planificare a con
strucției Budapestei : 
..încă înainte de pro
iectarea unor noi car
tiere colaborăm cu A- 
cademia de științe. fa
cem cercetări sociolo-

gice și demografice, 
folosind în acest scop 
din plin mașinile elec
tronice de calcul. Ți
nem seama în planu
rile noastre de com
ponenta familiilor ce 
vor folosi noile lo
cuințe, de proprietăți
le unor noi materia- H 
le de construcții, de H 
cerințele sociale în I 
continuă creștere, ca si 9 
de cerințele legate de K 
prețul de cost".

La Budapesta pul- g 
sează în permanentă o M 
bogată viată cultura- S 
lă. Sălile cinemato- | 
grafelor și ale tea- I 
trelor. sălile de con
certe sau ale caselor 
de cultură sînt pline 
în fiecare seară.

Zilele trecute. Comi
tetul Executiv al Sfa
tului Budapestei a dis
cutat si aprobat pla
nurile de construcții 
pe acest an. pentru 
care se vor investi 2.2 
miliarde forinti.

Prin priceperea gos
podarilor si hărnicia 
locuitorilor ei. Buda
pesta devine din ce în 
ce mai frumoasă, fapt, 
cu care se mîndreste 
întregul popor ungar. ■

Dragi tovarăși,
îmi revine misiunea plăcută de 

a transmite salutul cald, interna
ționalist și mesajul de prietenie 
frățească adresate de Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, de întregul nostru partid și 
popor delegaților la cel de-al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Italian, tuturor comuniști
lor și oamenilor muncii din Italia !

Delegația partidului nostru asis
tă cu un deosebit interes la lucră
rile congresului dumneavoastră.. 
Comuniștii români și întregul po
por român urmăresc cu sentimen
te de vie solidaritate și simpatie 
activitatea Partidului Comunist 
Italian — partid cu o bogată ex
periență revoluționară, cu vechi 
tradiții antifasciste, forță de bază 
a vieții politice în italia. Ne bucu
ră din toată inima succesele obți
nute de partidul dumneavoastră în 
lupta pentru interesele vitale 
ale clasei muncitoare și mase
lor largi populare, pentru cauza 
socialismului, rezultatele în a- 
legeri, rolul proeminent pe ca- 
re-1 joacă în desfășurarea și con
ducerea marilor bătălii sociale ale 
proletariatului, țărănimii și intelec
tualității, tineretului muncitor și 
studențesc din Italia. Partidul Co
munist Italian, unul din detașa
mentele importante ale mișcării co
muniste internaționale, și-a cucerit 
un binemeritat prestigiu prin ac
tivitatea sa pentru unitatea par
tidelor comuniste și muncito
rești, pentru promovarea u- 
nor raporturi consecvent bazate 
pe principiile marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului prole
tar, ale egalității și încrederii în
tre partide, stimei și respectului re
ciproc, pentru contribuția adusă la 
apărarea păcii și securității în 
lume.

Pentru comuniștii și oamenii 
muncii din țara noastră constituie 
un motiv de reală satisfacție re
lațiile de prietenie și solidaritate, 
pătrunse de spirit principial, sta
tornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Ita
lian. Dorim să subliniem însemnă
tatea contribuției aduse de în
tâlnirile dintre tovarășii Luigi 
Longo și Nicolae Ceaușescu, 
schimburile rodnice de vederi 
și de experiență prilejuite de 
aceste întîlniri, precum și vi
zitele reciproce de delegații ale 
partidelor noastre. Partidul Comu
nist Român își exprimă dorința de 
a dezvolta și în viitor aceste legă
turi. Aceasta corespunde interese
lor ambelor partide, cauzei apro
pierii și întăririi tradiționalei pri
etenii dintre popoarele român și 
itaiiap,. cîț și intereselor generale 
ale unității și intensificării colabo
rării tovărășești în mișcarea co
munistă.

Tovarăși,
în România, întregul popor este 

angajat cu toate forțele sale 
într-o amplă activitate constructi
vă, avînd ca obiectiv desăvîrșirea 
societății socialiste. Se înfăptuieș
te cu succes programul de dez
voltare multilaterală a producției 
materiale, științei și culturii ela
borat de Congresul al IX-lea, re
zultatele primilor 3 ani ai actua
lului cincinal arătînd că economia 
națională se caracterizează prin- 
tr-un dinamism viguros, prin 
ritmuri înalte de creștere, ceea ce 
este hotărîtor pentru progresul Ro
mâniei și ridicarea continuă a ni
velului de trai al poporului.

Un vast generator de energie îl 
constituie participarea vie a ce
lor mai largi mase ale poporului 
la conducerea întregii vieți socia
le — participare stimulată prin 
măsurile întreprinse de partid pen
tru perfecționarea continuă a 
orînduirii socialiste, întărirea lega
lității, promovarea consecventă a 
principiilor de echitate și justiție 
socială, pentru deplina afirmare a 
personalității omului, în spiritul 
propriu umanismului socialist. Pro
pria experiență ne întărește con
vingerea că dezvoltarea democra
ției socialiste este o componentă e- 
sențială a procesului de edificare a 
noii societăți.

în mod statornic, în centrul po
liticii internaționale a partidului și 
guvernului României stau priete
nia nezdruncinată, alianța frățeas
că și colaborarea multilaterală 
cu toate țările socialiste, de care 
sintem trainic legați prin comunita
tea orînduirii sociale, a țelurilor și 
idealurilor revoluționare, a ideolo
giei călăuzitoare — marxism-leni- 
nismul.

Partidul Comunist Român mili
tează pentru continua dezvoltare 
a relațiilor dintre țările socialiste 
pe baza principiilor marxism-le- 
ninismului și internaționalismului 
proletar, ale independenței și su
veranității fiecărui stat, respectării 
egalității în drepturi și neameste
cului în treburile interne, avanta
jului reciproc și întrajutorării tovă
rășești. Aceste principii decurg în 
mod necesar din realitatea obiec
tivă că sistemul mondial socialist 
reprezintă o comunitate de state 
libere și independente, în care sin
gurele în drept să hotărască asupra 
problemelor dezvoltării oricărei 
țări socialiste sînt clasa munci
toare, poporul țării respective și 
partidul său comunist, organele 
conducătoare de partid și de stat 
legitime și constituțional alese.

Sub nici o formă, nici pe plan 
teoretic, nici pe planul acțiunilor 
practice, comuniștii nu pot concepe 
apartenența la sistemul socialist 
ca implicînd o îngustare sau limi
tare a suveranității poporului — 
principiu căruia, dimpotrivă, socia
lismul trebuie să-i asigure realiza
rea integrală. întreaga desfășurare 
a vieții internaționale demonstrea
ză amploarea uriașă, forța și vita-' 
litatea cu care se afirmă ideile de 
suveranitate și independență, pu
ternicul rol dinamizator al aces
tor idei ce însuflețesc atît popoare
le din țările socialiste, care prețu
iesc libertatea cucerită cu prețul

a grele jertfe, cît și pe acelea din 
țările aflate încă sub dominație 
imperialistă și care luptă împotri
va aservirii străine. în zilele 
noastre, cauza suveranității și in
dependenței naționale se îmbină în 
mod organic cu ideile internaționa
lismului proletar, constituie o par
te integrantă a transformărilor so
ciale progresiste, o componentă a 
luptei revoluționare pentru socia
lism.

în legătură cu faptul că mai 
mulți antevorbitori s-au referit aici 
la acțiunea militară a celor 5 țări 
socialiste în Cehoslovacia, amintim 
că poziția Partidului Comunist 
Român a fost expusă la timpul 
potrivit — și ea este cunoscută. Po
ziția partidului nostru e determina
tă de faptul că această acțiune a 
dus la adîncirea divergențelor și 
neînțelegerilor din mișcarea noas
tră, este lipsită de orice justificare 
reală și nu corespunde cu normele 
de bază ale relațiilor ce trebuie să 
existe în lumea socialistă.

Partidul Comunist Român con
sideră ca o înaltă îndatorire atît 
față de propriul popor cît și față 
de cauza socialismului în lume să 
militeze neobosit pentru depăși
rea fenomenelor negative tempo
rare, pentru eliminarea surselor 
de neînțelegere, pentru dezvolta
rea sănătoasă a relațiilor <3e prie
tenie între toate țările socialiste. 
Stricta respectare a principiilor 
fundamentale ale relațiilor inter
naționale socialiste, evitarea ori
căror forme de raporturi în con
tradicție cu aceste principii, a ori
cărei încălcări a lor este singura 
cale ce poate duce la realizarea a- 
cestui țel.

Partidul Comunist Român își 
manifestă activ solidaritatea cu 
lupta revoluționară a clasei mun
citoare internaționale, a organiza
țiilor sale și, în primul rind, a par
tidelor comuniste și muncitorești, 
privește cu sentimente de stimă 
lupta comuniștilor din țările capi
taliste, eroismul celor ce înfruntă 
condițiile grele ale ilegalității. Ne 
exprimăm întreaga simpatie față de 
lupta tuturor popoarelor pentru li
bertate și progres social, a mișcă
rilor de eliberare națională, a tutu
ror forțelor și mișcărilor sociale 
care militează împotriva imperia
lismului și neocolonialismului, îm
potriva regimurilor dictatoriale și a 
represiunilor antidemocratice, pen
tru independență și transformări 
socialiste, pentru pace și securitate 
în lume.

Partidul nostru consideră că în 
prezent, cînd imperialismul, cercu
rile militariste, revanșarde, urmînd 
politica lor agresivă, încalcă grav 
normele de relații internaționale și 
încearcă să reînvie nefasta doctri
nă a „războiului rece", avem da
toria de a desfășura eforturi in
tense pentru a face să prevaleze 
în viața internațională linia spre 
destindere. Este necesar ca poli
ticii de încordare și zăngă
nit de arme să-i opunem cu 
fermitate o politică rațională, con
structivă, orientată neabătut spre 
continuarea procesului de destin
dere, spre intensificarea colaboră
rii internaționale și soluționarea 
prin tratative, prin reglementări 
politice a problemelor litigioase, în 
scopul dejucării planurilor de răz
boi ale imperialiștilor și consolidă
rii păcii în întreaga lume.

Partidul Comunist Român acor
dă o mare însemnătate întăririi 
securității pe continent, militînd în 
acest scop pentru dezvoltarea unui 
climat de încredere și cooperare, 
pentru normalizarea și multi
plicarea raporturilor dintre toa
te statele Europei, împotriva 
oricărei tendințe de îngustare a a- 
cestor legături și de scindare a 
continentului în grupări închise și 
opuse. în acest context apreciem 
cu satisfacție dezvoltarea și diver
sificarea pe care o cunosc în ulti
mii ani relațiile economice, tehni- 
co-științifice, politice și culturale 
dintre România și Italia, care de
monstrează fecunditatea rapor
turilor între state cu orîn- 
duiri sociale diferite, corespunză
tor interesului reciproc și, totoda
tă, cauzei înțelegerii u cooperării 
în Europa și în lume.

Problemele construirii securi
tății pe continent își pot găsi 
o soluționare eficientă pornin- 
du-se de la realitățile istori
cește constituite, de la re
cunoașterea existenței celor două 
state germane, a inviolabilității 
granițelor stabilite după cel de-al 
doilea război mondial. Corespunză
tor intereselor destinderii, partidul 
nostru se pronunță pentru desfiin
țarea concomitentă a blocurilor mi
litare, a pactului agresiv N.A.T.O. 
și a Tratatului de la Varșovia, pen
tru lichidarea bazelor militare de 
pe teritorii străine, retragerea tutu
ror forțelor armate în limitele fron
tierelor lor naționale.

în epoca noastră, unul din dezi
deratele majore care se impun pe 
întreg frontispiciul relațiilor mon
diale este înrădăcinarea trainică

a spiritului de justiție și legalitate, 
respectarea normelor dreptului in
ternațional. Forța nu creează drept
— ci, dimpotrivă, trebuie să res
pecte întotdeauna dreptul, aceasta 
fiind o necesitate determinată de 
mersul înainte al societății umane, 
o condiție esențială pentru realiza
rea aspirației popoarelor de a de
cide ele însele asupra propriilor 
destine.

Profund solidar cu eroicul popor 
vietnamez, căruia i-a acordat și îi 
va acorda și în viitor întregul 
său sprijin internaționalist, Parti
dul Comunist Român consideră că 
trebuie să se facă totul pentru în
cetarea agresiunii S.U.A. din Viet
nam, pentru ca tratativele ce au 
loc în prezent să ducă la restabi
lirea păcii, pe baza respectării 
dreptului poporului vietnamez de 
a hotărî singur asupra sorții sale. 
Ne exprimăm deplina convingere 
în triumful cauzei drepte a liber
tății și independenței x poporului 
vietnamez. România se pronunță 
pentru lichidarea focarului de ten
siune din Orientul Apropiat în 
conformitate cu Rezoluția Consi
liului de Securitate din noiembrie 
1967, cu respectarea intereselor le
gitime ale fiecărui popor din a- 
ceastă parte a lumii.

Tovarăși,
Considerînd că grija pentru uni

tatea și coeziunea mișcării comu
niste reprezintă suprema îndatori
re internaționalistă, partidul nos
tru împărtășește convingerea că 
unitatea în zilele noastre poate fi 
concepută numai pornindu-se de la 
realitățile stadiului actual, ireversi
bil, de maturizare a mișcării comu
niste, de la necesitatea ca fiecare 
partid să-și elaboreze linia genera
lă în mod autonom, de sine stătător, 
în funcție de imensa diversitate a 
condițiilor în care activează, pe 
baza aplicării vii, creatoare, a ade
vărurilor fundamentale ale mar
xismului la particularitățile aces
tor condiții, fără nici un fel de 
imixtiuni și fără nici un fel de 
presiuni din afară. Acestea sînt ce
rințele esențiale, vitale, pentru dez
voltarea unei colaborări tovărășești, 
liber consimțite, între egali, în spi
rit de stimă și încredere reciprocă
— adevăratul izvor de forță al 
unității.

Partidul Comunist Român nu
trește părerea fermă că, față de 
situația existentă în prezent în 
mișcarea comunistă, toate efortu
rile trebuie îndreptate către țelul 
refacerii unității, evitîndu-se orice 
pas, orice acțiune de natură să ducă 
la înăsprirea relațiilor. Deosebirile 
de vederi sau de interpretare nu 
trebuie să afecteze bunele relații 
și colaborarea între partide, nu 
trebuie privite cu suspiciune 
sau transformate în surse de 
animozitate și tensiune. Uni
ca modalitate rațională și eficien
tă de soluționare a lor este 
discuția principială și tovărășească 
între conducerile partidelor, fără 
condamnări sau etichetări, bazată 
pe eforturile comune, sincere și 
perseverente pentru apropierea 
punctelor de vedere în scopul în
tăririi unității

în acest spirit, Partidul Comu
nist Român participă la lucrările 
pregătitoare pentru o consfătuire 
internațională a partidelor comu
niste și muncitorești, care să slu
jească intereselor unității în lup
ta împotriva imperialismului, să 
ducă la îmbunătățirea climatului 
din mișcarea comunistă, să serveas
că apropierii și înțelegerii între 
partidele comuniste, întăririi coezi
unii lor sub steagul marxism-leni- 
nismului și internaționalismului 
proletar.

Păstrînd în mod consecvent, stă
ruitor, convingerea că deasupra 
oricăror deosebiri de vederi trebuie 
așezat întotdeauna ceea ce este 
comun și unește partidele comu
niste — măreața misiune istorică 
de transformare revoluționară a 
lumii — partidul nostru își va a- 
duce și în viitor întreaga contri
buție la restabilirea unității miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

în încheiere, permiteți-mi, dragi 
tovarăși, să vă urez din toată inima 
succes deplin în desfășurarea lu
crărilor congresului dumneavoas
tră, noi victorii în lupta pentru no
bilele teluri ale socialismului, de
mocrației și păcii !

Trăiască Partidul Comunist Ita
lian !

Trăiască prietenia frățească din
tre partidele noastre și dintre po
porul român și poporul italian !

Trăiască unitatea mișcării comu
niste internaționale !

★

Cuvîntarea conducătorului delega
ției Partidului Comunist Român a 
fost subliniată, în repetate rînduri, ’ 
de aplauzele puternice ale partici- 
panților la congres, care si-au ma
nifestat călduros sentimentele de sim
patie și prietenie, caracteristice rela
țiilor dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Italian.

LUCRĂRILE CONGRESULUI P. C. IIALM
BOLOGNA 12. — Corespondentul 

Agerpres la Roma, N. Puicea. trans
mite : Miercuri au continuat lucră
rile Congresului al 12-lea al P.C. 
Italian. La baza discuțiilor au stat 
ideile cuprinse în raportul lui Luigi 
Longo, secretar general al P.C.I., 
prezentat la primul punct al ordi
nii de zi. In cuvîntul lor. delegați 
ai federațiilor provinciale din Reg
gio Emilia. Florența. Palermo. Roma, 
Valle d’Aosta, precum si Claudio 
Petruccioli. secretar national al Fe
derației tineretului comunist italian. 
Pietro Secchia, membru al C.C. al 
P.C.I., Mauro Scoccimarro. președin
tele Comisiei centrale de control a 
P.C.I.. au scos în evidentă lupta pe 
care comuniștii italieni o desfășoară 
neabătut pentru apărarea interese
lor vitale ale maselor de oameni ai 
muncii din Italia, pentru pace si 
socialism.

In ședința de după-amiază. Con
gresul P.C.I. a ascultat mesajul de

solidaritate din partea P.C. din 
Portugalia si a fost salutat de șe
fii delegațiilor P.C. din Marea Bn- 
tanie. P.C. din Japonia. Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia. P.C. din 
Israel. Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, P.C. din Germania, Parti
dului Comunist Român, P.C. din Re
publica San Marino, P.C. Francez, 
Uniunii Socialiste Arabe (R.A.U.), 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, P.C. din Siria, P.C. din Sue
dia, Partidului Muncii din Elveția, 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, P.C. din Uruguay, Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud.

Cuvîntarea șefului delegației Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud a prilejuit o entu
ziastă manifestare de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez. pentru 
libertate si independentă națională.

Lucrările congresului continuă.
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CIUDAD DE MEXICO 12 (A- 
gerpres). —• Acțiunile guvernu
lui peruvian pentru apărarea 
suveranității și a intereselor na
ționale, precum și măsurile pri
vind naționalizarea bunurilor 
companiei „International Petro
leum Company' sînt sprijinite 
de presa progresistă din nume
roase țări latino-americane. 
„Sprijinim întru totul poporul 
fieruvian ți calificăm perfect 
egale si țuste măsurile privind 

naționalizarea bogățiilor țării", 
subliniază ziarul mexican „Dia- 
rio de la Tarde*. Aceeași opi
nie o împărtășește alt cotidian 
mexican, „Ele Dia', care chea
mă toate țările de pe continen
tul Americii Latine să se soli
darizeze cu Peru. O poziție a- 
semănătoare adoptă și ziarul 
„Prensa Libre* din Guatemala, 
care condamnă guvernul de la 
Washington pentru presiunile 
ce le exercită asupra guvernu
lui de la Lima ca urmare a ho- 
tărîrii acestuia de a expropria 
bunurile companiei nora-ameri- 
cane „International Petroleum 
Company*. La rîndul său, zia
rul argentinian „Clarin* atrage 
atenția că adoptarea de sanc
țiuni economice de către S.U.A. 
împotriva Perului ar putea duce 
la o încordare în emisfera occi
dentală. Ziarul columbian „Pre- 
zencia*, care apare la Bogota, 
se pronunță pentru solidarita
tea țărilor latino-americane față 
de notărîrila guvernului de la 
Lima de naționalizare a bogă
țiilor țării sale.

Anglia. Aspect din timpul unui miting al docherilor londonezi, tn cadrul că- 
ruia participanții și-au reafirmat revendicările privind îmbunătățirea condi

țiilor de muncă

ORIENTUL APROPIAT
© GUVERNUL FRANCEZ OPINEAZĂ PENTRU APLI
CAREA NEÎNTÂRZIATĂ A PROPUNERII SALE ® LA 
LONDRA SE PRECIZEAZĂ CĂ ÎNTÎLNIREA U.E.O. VA 
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IORDANIAN LA CAIROPREMIERULUI
PARIS. în cadrul ședinței de 

miercuri a cabinetului francez, 
Michel Debră, ministrul afacerilor 
externe, a adus la cunoștință Con
siliului de Miniștri răspunsul afir
mativ al Statelor Unite la propune
rea franceză privind o acțiune 
concertată a celor patru mari pu
teri în cadrul Națiunilor Unite, în 
vederea soluționării crizei din O- 
rientul Apropiat. El a adăugat că 
propunerea guvernului francez tre
buie pusă în aplicare neîntîrziat.

Pe de altă parte, Jean de Lip- 
kowski, secretar de stat în Ministe
rul Afacerilor Externe, a confirmat 
în cursul ședinței că Franța res
pinge propunerea britanică de a se 
convoca la Londra o nouă reuni
une a reprezentanților permanenți

al Uniunii Europei Occidentale 
(U.E.O.), în scopul discutării pro
blemelor legate de situația din O- 
rientul Apropiat. El a adăugat că 
nu vede rațiunea pentru care a- 
ceste probleme, care au fost exami
nate de recenta sesiune ministeri
ală a U.E.O. de la Luxemburg, ar 
mai trebui 
Londra, în 
nism. La 
franceză a 
vedere, dar ministrul de externe 
britanic Michael Stewart și-a men
ținut propunerea, fără să răspundă 
la obiecțiile franceze.

reluate în discuție la 
cadrul aceluiași orga- 
Luxemburg delegația 
expus punctul său de

& program de „armonizare" 
din cadrul Pieței comune

intimpmat cu proteste

LONDRA. — Cercuri autorizate 
britanice au anunțat că deși Franța 
a respins propunerea engleză de a 
se convoca o nouă reuniune a Con
siliului ministerial al U.E.O. la 
Londra pentru a lua în discuție 
situația din Orientul Apropiat, a- 
ceastă întîlnire va avea loc la data 
prevăzută. In capitala Marii Bri
tanii se amintește că ceilalți cinci 
parteneri ai Franței din Piața co
mună — Italia, R. F. a Germaniei, 
Belgia, Olanda și Luxemburgul — 
au acceptat invitația lansată de 
secretarul general al U.E.O. de a 
participa la această reuniune.

despre principalele 
obiective ale politicii 

externe franceze
PARIS. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te : Vorbind miercuri în fața A- 
sociației presei diplomatice, Mi
chel Debre, ministrul afacerilor 
externe, a expus principalele o- 
biective ale politicii externe a 
Franței, printre care „afirmarea 
dreptului popoarelor de a hotărî 
asupra soartei lor, respectarea 
drepturilor omului și a dreptului 
internațional, cooperarea între po
poare, ajutorul pentru dezvoltare, 
o asociere a națiunilor (vest) eu
ropene, libere de orice hegemo
nie și de orice tendință de hege
monie".

„Există o temă permanentă, me
reu actuală și capitală, a subli
niat Michel Debre. Este tema in
dependenței naționale. Ea pare 
veche unora. în realitate, această 
temă a independenței naționale 
este mai nouă ca oricînd". în 
cursul expunerii sale cît și în răs
punsurile date ziariștilor, Debre a 
reafirmat necesitatea politicii de 
independență și a respectării prin
cipiului liberei determinări a po
poarelor, fie că este vorba de si
tuația din Orientul Mijlociu, Ni
geria, sau problemele vest-euro- 
pene.

Debră s-a pronunțat printre al
tele împotriva ideii unui parla
ment vest-european supranatio
nal, cuprinsă în Tratatul de la 
Roma al Pieței comune. „Trebuie 
ca națiunile (vest) europene să 
aibă voința și capacitatea de a fi 
independente, a subliniat minis
trul de externe francez, iar asu
pra acestui punct explicațiile pe 
care noi le-am primit nu sînt încă 
satisfăcătoare". Michel Debre a re
afirmat totodată ostilitatea Fran
ței față de ideea unei armate vest- 
europene.

Începerea convorbirilor 
oficiale

HAGA 12 (Agerpres). — Progra
mele de armonizare a taxelor de 
comerț în țările membre ale Pie
ței comune stîrnesc vii nemulțu
miri în rîndurile opiniei publice 
din aceste țări. Astfel, în Olanda 
se intensifică protestele împotriva 
introducerii taxelor asupra valorii 
adăugate, care au intrat în vigoare 
la 1 ianuarie, determinînd o creș
tere simțitoare a costului vieții. 
Redacțiile ziarelor sînt asaltate de 
scrisori de protest.

Consumatorii olandezi obiectea

ză mai ales împotriva introducerii 
taxei suplimentare de 4 la sută a- 
supra valorii adăugate la alimen
te. Aceste produse erau scutite de 
impozit în cadrul vechiului sistem 
de taxă asupra circulației mărfuri
lor. Stațiile de benzină din Olanda 
realizează vînzări mai reduse de- 
cît înainte, ca urmare a faptului 
că prețul benzinei este cu 10 la 
sută mai redus în R. F. a Germa
niei și proprietarii de autoturisme 
își fac aprovizionarea dincolo de 
graniță.

CAIRO. — Președintele Gamal 
Abdel Nasser a primit marți seara în 
audiență pe primul ministru al Iorda
niei, Bahjat El Talhouni, și pe minis
trul său de externe, Abdel Moneim 
el Rifai, care întreprind o vizită oficială 
în capitala Republicii Arabe Unite.

De asemenea, primul ministru al 
Iordaniei a avut marți seara o între
vedere cu Yasser Arafat, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului Na
țional Palestinian — anunță agenția 
M.E.N.

Nota guvernului
R.D.G. către S.U.A-., 

Franfa și Anglia
BERLIN 12. — Corespondentul A- 

gerpres. St. Deju. transmite: Gu
vernul R. D. Germane a adresat gu
vernului Statelor Unite o notă prin 
care se cere să nu admită alegerea 
președintelui vest-german în afara 
granițelor R.F.G.. în Berlinul occi
dental. Nota caracterizează intenția 
guvernului R. F. a Germaniei drept 
o gravă provocare premeditată, o 
acțiune potrivnică dreptului inter
national și îndreptată contra statu- 
quo-ului.

Guvernul R.D.G. exprimă speran
ța că guvernul Statelor Unite nu 
va admite tinerea ședinței Bundesta- 
gului în Berlinul occidental.

Note similare au fost transmise 
și guvernelor Franței și Angliei.

VIETNAMUL DE SUD
Senatorul Young cere restabilirea 

relațiilor diplomatice 
dintre S.U.A. și Cuba

Cercuri budiste se opun

WASHINGTON 12 (Agerpres). — 
Restabilirea relațiilor diplomatice 
între 
cilita 
te în
— a
mocrat Stephen Young.
talitatea cubanezilor sprijină regi
mul actual din Cuba", a adăugat 
senatorul Young, care a atribuit 
lipsa unor comunicații directe în
tre Washington și Havana „preju
decăților întreținute de ani de zile" 
în Statele Unite.

Pe de altă parte, purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat, 
Robert McCloskey, a anunțat marți 
că între S.U.A. și Republica Cuba 
a intervenit un acord care regle
mentează înapoierea pasagerilor a-

Statele Unite și Cuba ar fa- 
rezolvarea problemelor afla- 
suspensie între cele două țări 
declarat marți senatorul de- 

„Cvasito-

vioanelor americane deviate cu 
forța spre Havana de pe traseele 
lor obișnuite. Potrivit acordului, 
înapoierea persoanelor în cauză se 
va face, de acum înainte, la bordul 
aceluiași aparat care a fost obiectul 
unei devieri de pe ruta obișnuită. 
Pînă acum, guvernul cubanez îna
poia mai întîi avionul împreună cu 
echipajul său Pasagerii însă aș
teptau să plece cu un alt avion.

SAIGON 12 (Ager
pres). — Poporul viet
namez are dreptul la 
autodeterminare pentru 
a putea reglementa el 
însuși problemele in
terne — a declarat 
Thien Hoa. unul din 
principalii lideri bu- 
diști. într-un mesaj a- 
dresat clerului. Budiș- 
tii, se afirmă în me
saj, sînt împotriva tu
turor celor ce se pro-

nuntă în favoarea pre
lungirii războiului. A- 
ceastă acuzație, consi
deră observatorii poli
tici. este adresată în 
primul rînd conducăto
rului regimului saigo
nez. generalul Thieu, 
și guvernului său. ca
re au declanșat în 
prezent o campanie 
împotriva „agitatorilor 
pentru pace". în ulti-

Dezvoltarea 
economiei 

Mongoliei în 1968
ULAN BATOR 12 (Agerpres). — 

Comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică a R. P. Mongole cu pri
vire la îndeplinirea planului de stat 
pe 1968 menționează că producția 
industrială a tării a sporit în an
samblu cu 7,8 la sută, iar producti
vitatea muncii cu 6,8 la sută fată de 
anul precedent. Au crescut simțitor 
producția de energie electrică, ex
ploatarea combustibilului, produc
ția de materiale pentru construcții 
și de mărfuri de larg consum.

Comunicatul menționează că. în 
pofida condițiilor climaterice extrem 
de nefavorabile. în agricultură s-au 
obținut totuși rezultate importante. 
Planul de creștere a șeptelului de 
animale a fost îndeplinit în ansam
blu în proporție de 100.7 la sută.

Un ritm deosebit de rapid de dez
voltare au înregistrat construcțiile. 
Investițiile în această ramură au 
crescut cu 8.6 la sută. S-au construit 
locuințe confortabile cu o suprafață 
totală de peste 50 000 metri pătrați.

LISABONA 12 (Agerpres). — Un 
fapt neobișnuit pentru viața poli
tică portugheză s-a petrecut în lo
calitatea Oporto: reprezentanții 
grupărilor de opoziție, a căror ac
tivitate este interzisă, au convocat 
în sala teatrului din localitate o 
adunare în cadrul căreia au criti
cat diverse aspecte ale politicii o- 
ficiale. La adunare au luat parte 
3 000 de persoane și, cu toate că 
ziarelor le-a fost interzis să pu
blice textul cuvîntărilor, însăși ți
nerea adunării a fost interpretată 
ca „o ridicare a cortinei tăcerii" ce 
acoperă viața politică portugheză 
de aproape patru decenii de cînd 
a fost instalat la putere fostul dic
tator Salazar. Motivele pentru 
care guvernul prezidat de Caetano 
și-ar fi dat tacit consimțămîntul 
pentru această acțiune nu sînt cu
noscute, dar ea a apărut ca o sur
priză după ce vreme îndelungată 
siguranța portugheză — P.I.D.E. — 
a reprimat cu brutalitate orice 
manifestare a opoziției.

în mod oficial, adunarea a fost 
convocată pentru a marca cea de-a

78-a aniversare a revoltei împo
triva monarhiei. La adunare au 
luat cuvîntul colonelul Helder Ri
beiro, fost ministru al republicii 
în era pre-salazaristă, Mario Soa
res, lider al grupării socialiste, 
care s-a înapoiat în noiembrie 
1968 din insula Sao Tome, prof. 
Gomes, fost candidat la președin
ție în 1951, căruia ulterior i s-a 
interzis să desfășoare orice acti
vitate politică, și alte personalități 
politice considerate liberale. în 
cuvîntarea sa, Mario Soares a lan
sat o chemare pentru „unitatea 
forțelor de opoziție".

Din Lisabona se anunță că Por
tugalia $i-a reafirmat intenția de a 
continua operațiunile militare de 
reprimare a mișcărilor de eliberare 
din teritoriile portugheze africane. 
Premierul Marcelo Caetano, vorbind 
la posturile de televiziune, a anun
țat hotărî rea Portugaliei de „a con
tinua lupta" în aceste teritorii, mo- 
tivînd aceasta prin dorința Portu
galiei de 
versive". 
lă" »» a

a „înăbuși activitățile sub- 
a „proteja populația loca- 

„desfășura reforme".

BONN 12 (Agerpres). — Primul 
ministru britanic, Harold Wilson, 
aflat la Bonn într-o vizită oficială 
de două zile, a avut miercuri pri
mele întrevederi cu cancelarul 
Kiesinger și alte oficialități vest- 
germane. Principalul obiect al con
vorbirilor dintre cei doi șefi de gu
verne, subliniat dealtfel în discursu
rile lor oficiale, l-a format vechiul 
proiect al Angliei de a adera la 
Piața comună. Premierul britanic a 
primit din partea lui Herbert 
Weichmann, care reprezintă pe pre
ședintele Liibke în absența acestuia 
din țară, asigurarea că „R. F. a Ger-- 
maniei dorește intrarea Marii Bri
tanii în C.E.E.".

Cu prilejul unei vizite a premie
rului britanic la primăria din Bonn, 
a avut loc o demonstrație masivă de 
protest, în cadrul căreia manifes- 
tanțil au condamnat politica dusă de 
guvernul britanic în Nigeria. Mani- 
festanții au protestat împotriva fap
tului că Marea Britanie continuă să 
livreze arme autorităților federale 
nigeriene, în conflictul cu Biafra. ț,
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agențiile de presă transmit
Un verdict al „justiției" rasiștilor din Rhodesia.

Reverendul Ndabaningi Sithole, lider al populației băștinașe din Rhodesia, 
unul din ț 
de drepturi pol

principalii exponenți ai luptei populației Zimbabwe pentru dobîndirea 
iri politice în propria sa țară, a fost condamnat la 6 ani muncă sil

nică, sub acuzația falsă că ar fi îndemnat o persoană să asasineze trei miniștri 
din guvernul de la Salisbury. Deținut de aproape cinci ani, Sithole a fost 
judecat acum. Adevărata sa „vină" — arată observatorii de presă — constă în 
faptul că el a militat pentru acordarea de drepturi politice populației afrioane 
a Rhodesied.

Aproximotiv 5 milioane de oameni ai muncii italieni 
s-au aflat ieri în grevă în sprijinul cererii de a se elimina deosebirile regionale 
în domeniul salarizării. Durata grevelor nu este identică pe întregul teritoriu 
al Italiei, ea variind între o oră în întreprinderile industriale din nord și 24 de 
ore în Sioilia, Sardinia și alte regiuni din sud.

Relațiile economice sovieto-japoneze. Nikolai PatoUcev> 
ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., a avut o convorbire cu delegația 
Comitetului economic japono-sovietic pentru problemele porturilor și transpor
tului, aflată în prezent în U.R.S.S. După cum relatează agenția TASS, Japonia 
ocupă primul loc în comerțul U.R.S.S. cu țările capitaliste. Anul trecut, de 
exemplu, valoarea schimburilor reciproce de mărfuri a atins suma de 600 
milioane dolari.

0. delegație a Ministeru
lui Industriei Grele din R. P. 
Polonă a făcut o vizită în 
Suedia, unde 8 avut convorbiri cu 
conducerea întreprinderii suedeze de 
stat pentru extracția de minereu. Par
tea suedeză a propus să înființeze pe 
țărmul polonez un mare depozit, unde 
minereul să fie adus din porturile din 
nord. Pînă în prezent, timp de patru 
luni pe an, transportul de minereu din 
Suedia în Polonia este imposibil pe 
mare din cauza înghețului. Depozitul 
ar urma să satisfacă și necesitățile de 
minereu ale altor importatori europeni 
de minereu suedez. Partea poloneză a 
primit favorabil proiectul suedez. — 
anunță agenția P.A.P.

regimului saigonez

Ieri s-a desfășurat în 
Franța Ziua națională de 
acțiuni revendicative, orsa- 
nizată de Confederația Generală « 
Muncii (C.G.T.), în sprijinul revendi
cărilor privind îmbunătățirea condiții
lor de muncă — relatează din Paris 
corespondentul Agerpres. Mișcarea a 
îmbrăcat cele mai variate forme : în
cetarea. temporară a lucrului, mitin
guri la locul de muncă, manifestații 
de stradă, etc.

mul timp au mai fost 
semnalate și alte reac
ții similare din partea 
unor cercuri budiste ce 
se bucură de o mare 
influentă în rîndul 
populației. Astfel, bon
zul superior al Biseri
cii budiste unificate, 
Tinh Khiet, a lansat 
recent un apel pentru 
o pace imediată și în
cetarea luptelor.

lilial
s . - ||Bi
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La Budapesta — anuntă c°- 
respondentul Agerpres — a sosit o 
delegație a Consiliului Superior al 
Agriculturii din România, condusă de 
prof. dr. David Davidescu, vicepreșe
dinte al consiliului. Vor avea loc con
vorbiri privind colaborarea tehnică și 
științifică între Consiliul Superior al 
Agriculturii din Republica Socialistă 
România și Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare al Republicii 
Populare Ungare.

Franța în fața unui nou referendum
(Urmare din pag. I)

re-

re-
na-

de Gaulle. Trebuie ca fiecare 
giune să primească mijloacele ne
cesare pentru a juca rolul ce-i 
vine în ansamblul teritoriului 
țional". Precizînd concepția sa asu
pra sensului regionalizării, șeful sta
tului menționa că regiunile trebuie 
să fie un cadru de inițiativă, de 
consultare și de acțiuni concrete pe 
plan local. De aceea, în fiecare re
giune va. exista cite un organ re
prezentativ, cu participarea tuturor 
instituțiilor interesate, constituit în- 
tr-o adunare regională, care să ia în 
discuție problemele privind dezvol
tarea armonioasă — economică și 
socială — a regiunii respective. A- 
dunările regionale vor dispune de 
un mandat ne cinci ani și vor fi 
conduse de un președinte ales. Mem
brii consiliului, regional nu vor fi 
însă aleși prin sufragiu universal 
direct. Din consiliu vor face parte 
consilierii teritoriali fdesemnați sau 
aleși de consilierii generali depar
tamentali și municipali), precum și 
deputății în Adunarea Națională 
(care sînt membri de drept) — am
belor categorii revenindu-le 60 la 
sută din numărul total de membri 
— și reprezentanți ai diferitelor ca
tegorii economice, sociale, universi
tare — în proporție de 40 la sută. 
Aceștia din urmă vor fi desemnați 
de organizațiile economice, sociale și

culturale din regiune. în competen
ta acestor adunări ar intra proble
mele privind planificarea. învăță
mântul, sănătatea publică, agricul
tura, transporturile, precum și ges
tiunea regională. Regiunile vor tre
bui să dispună de bugete proprii, 
provenite fie din alocații transferate 
de stat, fie din impozite -egionale. 
Puterea executivă va aparține pre
fectului. ca împuternicit al autorită
ților centrale.

Reforma regională, potrivit con
cepției oficiale, trebuie să antrene
ze cu sine schimbări și pe plan na
tional, prin transformarea Senatului 
actual. întrucît noile regiuni vor 
participa efectiv la pregătirea le
gilor. reforma Senatului este apre
ciată de cercurile oficiale ca o pre
lungire firească a regionalizării. ne- 
putînd fi vorba deci de două pro
bleme separate.

Cea de-a doua cameră a parla
mentului francez își va modifica a- 
tît structura cît și atribuțiile. Dacă 
în prezent Senatul are dreptul de 
amendare a legilor elaborate și dis
cutata de prima cameră a parla
mentului. Adunarea Națională (de 
altfel senatorii au fost adesea acu
zați că întîrzie votarea unor legi), 
el ar urma ca — pe viitor, prin con
topirea cu Consiliul economic și 
social — să devină un organism 
consultativ, care să avizeze proiec
tele de legi mai importante. în re
forma preconizată. Senatul și-ar

pierde atribuțiile sale politice, le
gislative. O delegație a noului Se
nat va putea prezenta înainte de 
votul din Adunarea Națională ob
servații și propuneri de modificări; 
deciziile politice definitive 
legislativ vor aparține însă 
Adunării Naționale.

Structural, noul organism 
pune de 320 de senatori: 
te aleși în cadrul regiunilor, la care 
se adaugă reprezentanții organiza
țiilor social-profesionale — desem
nați la scara națională — șl cîțiva 
reprezentanți ai departamentelor de 
veste mări.

O asemenea dublă reformă, pe 
bază de referendum, a stîrnit vii 
reacții. Dacă ideea regionalizării 
este considerată în diversele cercuri 
politice ca fiind necesară si nu este 
contestată de nimeni, modalitatea în
făptuirii ei este privită în chip di
ferit. Asupra oportunității referen
dumului se exprimă rezerve chiar 
în cadrul majorității, respectiv din 
partea republicanilor independenți. 
Liderul acestora, Giscard d’Estaing, 
a reafirmat această poziție zilele 
trecute, arătînd că el consideră ca 
inoportun referendumul în circum
stanțele actuale și se pronunță pen
tru o reformă regională ne cale le
gislativă. Faptul că d’Estaing nu 
menționează reforma /Senatului face 
ca ziarul „Le Figaro" să se întrebe 
dacă aceasta nu înseamnă o mani
festare a dezaprobării sale fată de

pe plan 
exclusiv

ză dis- 
jumăta-

includerea reformei senatoriale în 
contextul unuia și aceluiași refe
rendum. Centriștii se declară în fa
voarea disocierii celor două refor
me. acceptînd regionalizarea. dar 
nronunțîndu-se pentru menținerea 
celor două camere ale parlamen
tului în forma actuală. într-un in
terviu recent, președintele Senatului 
francez, Alain Poher, s-a pronunțat 
împotriva transformării Senatului, 
punînd în cauză atît fondul refor
mei " ’ ’
lui, 
caz 
mai
fidele de stînga. Comuniștii carac
terizează referendumul ca un „ple
biscit" asupra politicii globale a pre
ședintelui republicii. După părerea 
comuniștilor, nici Senatul în noua 
concepție, nici adunările regionale 
desemnate „nu ar reprezenta real
mente voința populară". P.C. Fran
cez, P.S.V. șl cluburile republicane 
sînt în favoarea unor adunări re
gionale alese ; la rîndul său, S.F.I.O. 
se pronunță pentru păstrarea Sena
tului în componența actuală, consi- 
derîndu-l ca o contrapondere poli
tică a Adunării Naționale.

Campania pentru referendum, 
care se va accelera în următoarele 
săptămîni. va cristaliza mai bine 
pozițiile principalelor formațiuni po
litice. Referendumul va constitui 
principalul eveniment politic din 
Franța în perioada imediat urmă
toare.

Partidul African al Inde
pendenței din Guineea por
tugheză și Insulele Capului 
Verde (P-Â.I.G.C.) a dat publicității 

un comunicat în care se menționează 
că, în perioada 28 ianuarie — 5 fe
bruarie, detașamentele forțelor patrio
tice din această colonie au cucerit 
o serie de puncte întărite ale armatei 
portugheze. Potrivit comunicatului, 
unitățile armate ale P.A.I.G.C. au o- 
cupat tabăra militară Madina, ceea 
ce marchează eliberarea deplină a 
unei regiuni cu o suprafață de 3 500 
km pătrați.

Partidul democrat-creștin 
din Guatemala a propus 
crearea unui „Front demo
crat de stingă".Din această or- 
ganizație vor face parte toate grupă
rile și persoanele aflate în imposibi
litatea de a forma un partid politic.

cît și procedura referendumu- 
ve care o consideră în acest 
neconstituțională. Opoziția cea 
deschisă este exprimată de var-

Le Duc Tho, membru 31 Bi
roului Politic, secretar al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din Vietnam, 
consilier special al șefului delegației 
R. D. Vietnam la conferința cvadripar- 
tită de la Paris, a părăsit marți Mos
cova, îndreptîndu-se spre patrie. Le 
Duc Tho a făcut un popas în Uniu
nea Sovietică, venind de la Paris.

Fuzu preliminară a pro
cesului lui Sirhan B. Gfrhan, 
asasinul senatorului Robert Kennedy, 
a luat sfîrșit marți, după constituirea 
juriului și desemnarea de către tribu
nalul din Los Angeles a celor șase 
jurați supleanți, ceruți de legile proce
durale din statul California. Procesul 
a fost suspendat pînă joi dimineața, 
cînd urmează să aibă loc expunerea 
de motive a acuzării și a apărării.
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Cazul submarinului 
„Dakar". Pe plaja Khan You
nis (deșertul Caza) un beduin a 
descoperit un ciudat aparat ce a 
readus în discuție problema dis
pariției misterioase a submarinu
lui israelian „Dakar". Navigînd 
în cursa sa inaugurală spre Haiffa, 
cu 69 de oameni la bord, sub
marinul a dispărut la începutul 
anului trecut în apele Medite- 
ranei, din cauze necunoscute. 
Oficialitățile militare israeliene 
au afirmat că nu vor reîncepe 
operațiunile de cercetare pînă 
cînd proveniența obiectului nu 
va fi absolut sigură.

Intr-o peșteră de gheață 
din Groenlanda, ° echiPa de sal- 
vare a găsit ..marți corpurile înghețate 
ale unei familii compuse din patru 
membri, surprinși, se pare, de o fur
tună de zăpadă în cursul zilei de du
minică. Echipa de salvare, pornită în 
căutarea acestora, a mers pe urmele 
lăsate de sania cu pînze folosită de 
cei patru, un bărbat în vîrstă de 51 
de ani, doi băieți de 2 și 5 ani și o 
fetiță de 12 ani.
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