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întiBniri cu alegătorii sub semnul 
hotărîrii unanime de a îndeplini 

sarcinile trasate de partid

Idealul întruchipat

de Frontul

Extrem de avantajoasă pe multiple planuri. cooperarea interuzinală producție își dovedește, practic/. eficienta tehnică și economică numai dacă este bine organizată, dacă eforturile dedicate realizării unor produse de înaltă complexitate, de către diferite întreprinderi, sînt perfect sincronizate și se conjugă cu precizia cu care funcționează doar mecanismele de mare finețe. De aceea, cooperării interuzinale în construcția de mașini î-au fost aduse în ultimii ani, în mod sistematic — mai ales de către conducerea ministerului de resort — o serie de îmbunătățiri substanțiale. Ea se desfășoară, în general, după o metodologie de planificare și de urmărire adecvată, exclusiv pe bază de contracte economice ; sarcinile de cooperare repartizate uzinelor au o tot mal riguroasă fundamentare științifică ; au sporit rolul și contribuția consiliilor coordonatoare în corelarea sarcinilor și a obligațiilor reciproce ale uzinelor furnizoare și ale celor beneficiare și, în general, în asigurarea desfășurării normale a relațiilor interuzinale de colaborare- cooperare ; au fost întărite grupele de colaborare din cadrul serviciilor de producție ale uzinelor.Nu ne propunem însă să analizăm în cele ce urmează ceea ce s-a făcut plnă acum în scopul perfecționării cooperării interuzinale, ci să
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formulăm, pe bază de investigații la fața locului, răspunsuri la cîteva întrebări : La ce nivel calitativ se situează ansamblul relațiilor interuzinale de cooperare în urma progreselor incontestabile înregistrate în a- cest domeniu în ultimul timp ? S-a făcut tot ce se putea face pentru valorificarea deplină a marilor a- vantaje ale acestui mod de organizare a producției de mașini și utilaje complexe ? Ce posibilități de a perfecționa aceste relații stau în prezent la îndemîna uzinelor constructoare de mașini ?In urma investigațiilor întreprinse în cadrul anchetei dispunem de suficiente argumente pentru a putea afirma — fără a avea cîtuși de puțin intenția de a minimaliza prin aceasta succesele înregistrate în organizarea cooperării interuzinale — că pînă a se putea vorbi de atingerea perfecțiunii, în acest domeniu mai sînt încă multe de tăcut. Ne-a reținut, bunăoară, atenția numărul mare de încălcări ale diferitelor clauze contractuale, de litigii care continuă să intervină între uzinele constructoare do mașini, faptul că pot fi numărate, pe degete întreprinderile care n-au asemenea abateri. Unitățile în care am întreprins ancheta de față (uzina de mașini electrice, cea de pompe și fabrica de ventilatoare, toate din București) au fost chemate anul trecut la arbitraj de 116, 110 și, respectiv, de 83 de ori. In total, arbitrajul ministerului a avut anul trecut de aplanat aproape 4 000 de cazuri de refuzuri de contractare și de nerespectare a unor clauze contractuale privind termenele de livrare, calitatea, unele condiții tehnice, prețul, cantitatea, sortimentul, modul de livrare, ambalajul sau termenele de garanție ale unor produse snu subansamble realizate în comun de către două sau mai multe întreprinderi. Deosebit de semnificativ este faptul că, deși au fost judecate, cum s-ar spune, „în familie" aceste „divergențe" s-au soldat, în final, cu plata a peste 4,5 milioane lei daune, a peste 1,2 milioane lei penalizări pentru nerespectarea termenelor de livrare și a mai mult da 270 000 lei drept... cheltuieli de arbitrare. Deci cu o risipă evidențiată ca atare în scripte de nu mai puțin de 8 milioane lei 1 Pierderile — materiale — cauzate de încălcarea disciplinei și nerespectarea întocmai a contractelor de cooperare interuzinală nu se rezumă însă, din păcate, doar la daunele, penalizările șl cheltuielile de judecată amintite.Este evident deci că în uzinele constructoare de mașini marile avantaje ale cooperării Interuzinale în producție nu sînt fructi-
Ing. Adrian PRODAN

pentruîn zilele de 12—14 februarie, tovarășul ION GHEORGHE MAURER, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, s-a întîlnit cu alegătorii din circumscripția electorală nr. 1 — Universității din Cluj, unde candidează pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională.In timpul vizitei la Cluj, președintele Consiliului de Miniștri a luat parte la o adunare a corpului didactic și a studenților de la Universitatea „Babeș-Bolyai", unde a avut loc o dezbatere pe teme actuale legate de dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului superior. Au luat cuvîntul numeroși participant! la întîlnire. care s-au referit la unele probleme actuale ale activității universitare clujene și ale instituțiilor de cercetări științifice.Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a participat, de asemenea, la Casa Universitarilor, la o întîlnire cu alegătorii din circumscripția electorală nr. 1. Cu acest prilej au fost discu-

înflorireatate o serie de probleme de importanță majoră ale vieții social-cul- turale, ale dezvoltării edilitare a municipiului. Vorbitorii au arătat că Clujul, ca și întreaga patrie, a cunoscut un puternic avînt. Ei și-au exprimat deplina adeziune față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, în întregime închinată prosperității României, cauzei păcii și colaborării internaționale. Totodată, a fost afirmată hotă- rîrea unanimă a clujenilor — români, maghiari și de alte naționalități — de a-și aduce întreaga contribuție la dezvoltarea orașului lor, la ridicarea nivelului de trai al populației. Președintele Consiliului de Miniștri s-a mai întîlnit cu un mare număr de cetățeni din oraș la Teatrul Național și la Casa de cultură a studenților.Luînd cuvîntul la aceste adunări, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a expus pe larg preocupările majore ale conducerii partidului și statului nostru îndreptate spre ridicarea pe noi trepte de progres a României

socialiste, asigurarea păcii și colaborării între popoare. El s-a ocupat pe larg de problemele dezvoltării multilaterale a orașului. îmbogățirii continue a activității științifice. de învătămînt și cultural-educative.In timpul prezentei la Cluj, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a vizitat laboratoarele Facultății de fizică. Institutul de fizică-atomică. uzina de reparat locomotive „16 Februarie", secțiile reamenajate ale fabricii de tricotaje „Someșul", Muzeul de istorie a Transilvaniei, Studioul de radio Cluj, locuințele și complexul școlar din noul cartier Gheorghieni, moderna sală a sporturilor.
★Tovarășul EMIL BODNARAȘ, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, candidat în circumscripția electorală nr. 1 Iași pentru Marea

Unității

Socialiste
Prof. dr. Mihai LEVENTE

secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste

‘Ji.'

(Continuare în pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a IJ-a)

Creat din inițiativa Partidului Comunist Român, Frontul U- nității Socialiste, ca organism permanent, are menirea de a stimula, în noi forme organizatorice, mersul înainte, în deplină unitate, al întregii noastre națiuni. Programul său politic este programul partidului comunist, călăuză încercată a poporului atît în trecut, în lupta pentru lichidarea exploatării, cît și astăzi, în etapa desăvîrșirii construcției socialiste.în Manifestul Frontului stă scriș: „Trăsătura dominantă a vieții politice din a- cești ani a constituit-o continua întărire a unității soeial- polîtice a poporu

lui", iar mai departe : „Coeziunea societății noastre socialiste își găsește expresia în Frontul U- nității Socialiste, care înmănunchează forțele social-politico ale țării..."Așadar, Frontul U- nității Socialiste consfințește prin înființarea sa unitatea de aspirații și de acțiune a întregii națiuni române, cimentată în decursul anilor prin strădaniile partidului clasei muncitoare. Partidului îi revine meritul de a fi revoluționat societatea noastră, de a fi creat premisele unității naționale, de a o fi înfăptuit. El a condus clasa muncitoare, pe toți oamenii muncii, în luptele

pentru instaurarea raporturilor de producție socialiste, pentru făurirea unei e- conomii unitare, prospere. Acest obiectiv o dată atins a fost cu putință restructurarea relațiilor sociale, inclusiv rezolvarea definitivă pe baze marxist-leninis- te a problemei naționale, ceea și înfăptuit, plin succes, mânia.Catalizatornergii, Frontul reprezintă totodată forma organizatorică în stare să stimuleze, în condiții optime,, acțiunea convergentă a tuturor forțelor so- cial-politice aderen-
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Realitatea vie a celor două decenii și jumătate cîte au trecut de la eliberarea tării de sub jugul fascist evidențiază în mod pregnant adevărul exprimat în Manifestul Frontului Unității Socialiste că „întreaga activitate a partidului și statului nostru. tot ceea ce se înfăptuiește în România, în industrie, în agricultură, în știință și cultură, este închinat omului — suprema valoare a societății socialiste". întregul program cu care Frontul Unității Socialiste se prezintă în aceste zile în fata alegătorilor are ca tel creșterea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii, făurirea unei vieți de înaltă bunăstare pentru întregul popor. Pentru realizarea acestui obiectiv.

REUNIUNEA U.E.O.

DE LA LONDRA

Scaunul
Franței

Un festival de prestigiu 
al artei cintecului

Care considerați că sînt 
semnificațiile festivalurilor 
internaționale de muzică 
ușoară si. în special, ale celui de la Brașov, a cărui 
nouă ediție va avea loc între 5—9 martie ?— Cred că importanța unul festival Internațional de muzică ușoară, a festivalurilor în general ca fenomen contemporan, decurge din însăși semnificația cintecului în epoca- noastră din locul pe care cîn- tecul l-a ocupat în viata omului din trecutul cel mai îndepărtat, de cînd a devenit ființă creatoare. Cred cu Îndărătnicie în substanța muzicii asa-zis ușoare (și aici as deschide o paranteză și aș spune că termenul este peiorativ și tocmai de aceea țările cu o tradiție mai îndelungată în acest domeniu l-au evitat, r.eputînd considera că există o muzică serioasă și alta neserioasă, una u-

Convorbire cu scriitorul loan GRIGORESCU
vicepreședinte al Comitetului de radio și televiziune

șoară și alta grea !). Cred că fenomenul acesta a devenit , un fenomen social care preocupă si va preocupa în continuare pe esteticieni. sociologi. De specialiștii care si-au consacrat activitatea cercetării comunicațiilor de masă. Dacă ne gîndim numai la extraordinara Dutere de circulație pe care cîntecul o căpătă Drin miilocirea radioului și televiziunii, rie dăm seama de efectul ținui astfel de fenomen social. deoarece cîntecul a devenit un fundal sonor a! celor mai diverse activități umane.

Puteți să amintiți cîte
va din criteriile care 
au stat la baza ideii Radio
difuziunii române de a or
ganiza un festival interna
țional consacrat muzicii u- 
șoare sau. mai precis. al 
cintecului 1— Subliniez că nu sînt nici pe departe criterii o- bișnuite unor competiții cu caracter comercial. Se știe că în epoca noastră apar deseori interese comerciale, cu intenții speculative, vizavi de orice fenomen de artă de masă (vezi marile tîrgurl si festivaluri cinematografice. tîrguri- 
le discului si o serie

de festivaluri de muzică u- șoară cu caracter comercial). Noi însă ne-am propus să realizăm un festival de artă a cintecului, deci un festival cu o largă rezonantă în public, menit să contribuie la îmbogățirea sa spirituală. în care să se îmbine arta interpretativă a tinerilor cîntăreți cu arta difuzării cintecului pe micul ecran. Este foarte interesant de subliniat acest lucru deoarece, prin însăsi natura lui, festivalul de la Brașov diferă de festivalurile cu o evidentă tentă comercială. Efectul scontat de noi s-a produs încă de la prima ediție a acestui festival. In 1968 un număr de 20 societăți europene de televiziune și-au desemnat concurenți în cadrul competiției și 15 și-au trimis reprezentanți în juriul internațional. La ediția din

acest an avem anunțată pînă acum în mod ferm participarea a 25 societăți europene de televiziune, număr record de participare pentru acest gen de festivaluri.Foarte mulți specialiști, realizatori de emisiuni la radioteleviziunl din diverse țări europene, compozitori si interpret! de renume au primit cu un deosebit interes ideea unui festival fără caracter comercial, un festival închinat, în adevăratul sens al cuvîntului, artei televizate, susținînd astfel intenția noastră de la început. N-aș vrea să se la drept o laudă faptul că „Cerbul de aur" s-a impus între manifestările de acest gen din Europa
(Continuare în pag. a IV-a)

*

Ing. Constantin RÂCHITAN 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 

pentru Probleme de Organizare 
și Salarizare

Partidul Comunist Român a concentrat și concentrează în continuare. în mod consecvent, eforturile poporului spre industrializarea socialistă, spre dezvoltarea armonioasă și echilibrată a tuturor ramurilor economiei naționale. Tocmai creșterea producției și sporirea pe această bază a avuției naționale și a veni

Creșterea 
veniturilor 

bănești♦
ale populației

tului național au făcut posibil ca, an de an, partidul și statul să înfăptuiască măsuri destinate satisfacerii în condiții din ce în ce mai bune a nevoilor materiale si spirituale ale populației.Un indicator al creșterii nivelului de trai îl constituie dinamica salariului nominal, care, cum se știe, reprezintă suma de bani pe care o primesc cei ce lucrează în sectorul socialist de stat pentru munca prestată. In societatea socialistă, unde principalele mijloace de producție sînt proprietatea statului, ca reprezentant al întregului popor, salariul nominal reprezintă expresia bănească a acelei părți din venitul național stabilită în mod planificat care se repartizează lucrătorilor din întreprinderile și Instituțiile de stat, potrivit cu cantitatea și calitatea muncii lor. Este limpede că cu cît crește venitul național, cu atît se mărește și valoarea absolută a părții din venitul național destinată consumului, cu atît cresc și posibilitățile statului de a spori salariile.Si mai concludentă pentru creșterea nivelului' de trai este însă dinamica salariului real, care exprimă cantitatea de bunuri materiale și de servicii care pot fi obținute de salariat! în schimbul salariilor lor nominale. Asupra nivelului salariului real influențează așadar atît nivelul salariului nominal, cît și nivelul preturilor bunurilor de consum și al serviciilor.O analiză a nivelurilor la care s-a situat salariul real în anii construc-

a rămas 
neocupat
CORESPONDENȚA DIN PARIS 

DE LA AL. GHEORGHIU

La Londra s-a Întrunit vineri o 
reuniune a Consiliului permanent 
al Uniunii Europei Occidentale (or
ganism care grupează cele șase 
țări membre ale Pieței comune și 
Anglia) consacrată situației din 
Orientul Apropiat. Dezbaterile care 
au urmat cuvîntării de deschidere 
a ministrului de externe britanic, 
Michael Stewart, și care s-au pre
lungit timp de două ore au lost 
secrete, nici un comunicat nefiind 
publicat la încheierea reuniunii.

Discuții pe această temă între 
membrii U.E.O. s-au purtat, după 
cum se știe, și săptămîna trecută, 
cu ocazia întrunirii Consiliului mi
nisterial la Luxemburg. Reuniunea 
de la Londra a fost o inițiativă a mi
nistrului de externe britanic, care 
a insistat să se continue schimbul 
de păreri între cei șapte parteneri.

100
110

121.5 = (Continuare în pag. a VÎI-a) (Continuare în pag. a VHI-a)

Telegramă
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 

SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA
— Berlinul occidental —

Dragi tovarăși,
Cu ocazia congresului extraordinar al partidului dumneavoastră vă 

adresăm un cald salut tovărășesc și vă urăm noi succese în lupta pentru 
apărarea intereselor oamenilor muncii din Berlinul occidental, pentru 
pace, democrație și progres.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

<1
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sarcinile trasate de partid
înflorireapentru patriei

fUrmar* din pag. I)

viața de partidPe munte

Floreascadin programul partidu- v

mijlocit dintre masele de cetățeni și candidații în alegeri pentru activitatea de viitor a organelor puterii de stat.

sub zăpadă

rodnic dia- realizările acest oraș. Cuza“ s-a ai intelec-

In toate orașele
Șl SATELE TARII,

VIE ACTIVITATE ELECTORALA
Intîlniri cu alegătorii sub semnul 
hotărîrii unanime de a îndeplini

Adunare Națională, s-a întîlnit cu cadre de conducere, ingineri și tehnicieni de la uzina de fibre sintetice și de la țesătoria de mătase „Victoria". Cu acest prilej au fost discutate sarcinile ce revin acestor noi unități, intrate în circuitul, economic al lașului de la începutul a- cestui an.La Casa tineretului și studenților, tovarășul Emil Bodnaraș s-a întîlnit cu reprezentanții tinerei generații ieșene, cu care a avut un log în probleme privind si proiectele tinerilor din La Universitatea „Al. I. întîlnit cu reprezentanți _ . ..tualitătii ieșene. în cadrul întîlnirii. vorbitorii s-au referit pe larg la activitatea nobilă de pregătire și instruire multilaterală a tineretului, la contribuția adusă de intelectualii din localitate la lărgirea patrimoniului științei, și culturii românești.în încheierea întîlnirilor. tovarășul Emil Bodnaraș a înfățișat o serie de probleme actuale ale construcției socialismului în tara noastră, rolul important al investițiilor destinate dezvoltării în ritm sporit a economiei naționale. El a subliniat importanța contribuției oamenilor de știință, a tuturor intelectualilor la obținerea unui progres rapid al tării.Tovarășul Emil Bodnaraș a vizitat, de asemenea, noua creșă din cartierul Nicolina. Institutul medico-far- maceutic și Biblioteca centrală din Iași.

tie. în anul 1968, precum și măsurile ce se impun pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor pe acest an. Tovarășul Petre Lupu a avut, de asemenea, întîlnlri de lucru cu membrii și activul obștesc al cabinetului județean pentru probleme de organizare științifică a producției si a muncii, cu cadre de conducere din întreprinderile municipiului Suceava, a vizitat întreprinderea de piese de schimb.în cuvîntările rostite cu acest prilej, tovarășul Petre Lupu și-a exprimat convingerea că cetățenii Sucevei vor contribui cu toată capacitatea și energia la îndeplinirea sarcinilor care le revin lui nostru.
★

manea manescu,

In munca politică,

toate acțiunile

să fie finalizate!

I FAPTUL
iDIVERS

*Tovarășul VIRGIL TROFIN, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. candidat al Frontului Unității Socialiste în- circumscripția e- lectorală nr. 2 Pitești pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională, a făcut vizite .de. lucru, la platforma industrială din cartierul Găvana, la combinatul de industrializare a lemnului și la unele, instituții din municipiul Pitești, în cadrul cărora au fost discutate sarcinile asumate de colectivele acestor întreprinderi pentru mărirea eficienței activității economice, valorificarea superioară a materiilor prime, modul în care decurge experimentarea noului sistem de salarizare, precum și probleme ale activității social- culturale din municipiu.La Uzina de piese auto din Coli- bași, tovarășul Virgil Trofin a participat la adunarea muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor. Numeroși vorbitori au scos în evidentă eforturile pe care le face colectivul uzinei pentru. îmbunătățirea neîncetată a calității produselor, pentru ridicarea competitivității acestora. Ei au făcut numeroase propuneri cu caracter edilitar-gospodăi esc.De asemenea, tovarășul Virgil Trofin a participat la adunarea generală de dare de seamă asupra activității de producție pe anul 1968 și la dezbaterea proiectului de plan pe acest an la cooperativa agricolă de producție din comuna Ștefănești. La Teatrul de stat din Pitești, el s-a întîlnit cu un mare număr de intelectuali din oraș.Cu prilejul acestor întîlniri, tovarășul Virgil Trofin a vorbit pe'larg despre problemele actuale ale politicii partidului și statului nostru de desăvîrșire a construcției socialiste și despre unele aspecte ale politicii externe a partidului si guvernului. Vorbitorul a relevat pe larg sarcinile sporite ce revin organelor locale de partid și de stat în înfăptuirea sarcinilor ce decurg din planul de stat pe anul 1969.

Tovarășul membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., președinte al Consiliului economic, candidat în circumscripția e- lectorală nr. 1 Tîrgoviște pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională, a participat joi la adunarea generală a salariaților noii uzine de piese de schimb și de reparații a utilajului chimic de la Găești. Re- levînd faptul că tînăra uzină a fost pusă în funcțiune cu aproape 5 luni mai devreme, numeroși vorbitori și-au exprimat hotărîrea de a contribui la îndeplinirea angajamentului luat de colectivul întreprinderii, de a furniza anul acesta produse peste plan în valoare de un milion lei.în timpul vizitei în județul Dîmbovița, tovarășul Manea Mănescu a fost, de asemenea, oaspetele colectivului Uzinei de utilai petrolier Tîrgoviște și a participat la o întîl- nire cu alegătorii din comuna Răz- vad.în cadrul adunărilor, tovarășul Manea Mănescu a relevat marele pOtehțial material și spiritual existent în județul Dîmbovița, a subli- niat necesitatea intensificării eforturilor pentru valorificarea la maximum a rezervelor interne existente, în interesul înfloririi triei și al creșterii porului. continue a pa- bunăstării po-
★Tovarășul LEONTE . _____bru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. candidat în alegerile de deputati pentru Marea A- dunare Națională în circumscripția electorală nr. 1 Bacău-sud. a participat la adunările generale ale sala- riaților fabricii de celuloză și hîrtie „Letea" și fabricii de postav „Proletarul". în cadrul adunărilor au fost amplu analizate activitatea desfășurată în anul 1968 și măsurile ce trebuie luate pentru îndeplinirea planului pe anul în curs. Au fost formulate propuneri menite să contribuie la sporirea producției, la scurtarea termenelor de dare în funcțiune a noilor capacități industriale.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Leonte Răutu. care a apreciat că adunările salariaților au contribuit la generalizarea experienței pozitive, la analizarea în spirit critic, creator a deficientelor existente, la elaborarea unor măsuri judicioase, menite să perfecționeze activitatea întreprinderilor.Tovarășul Leonte Răutu s-a întîlnit. de asemenea, cu alegătorii din circumscripția electorală nr. I Ba- cău-sud. la

RĂUTU, mem-

clubul „Steaua Roșie"
★

GHEORGHE STOICA, Comitetului Executiv al
*Tovarășul FLORIAN DAnALACHE, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. ministrul căilor ferate. candidat în alegerile de deputați în Marea Adunare Națională pentru circumscripția electorală nr. 2 Buzău-est. s-a întîlnit cu colectivele de conducere, cu muncitori si tehnicieni de la Complexul C.F.R.- Buzău, de la uzina de sîrmă și produse de sîrmă, de la fabrica de zahăr și de la alte întreprinderi care se construiesc în noua zonă industrială din partea de est a acestui oraș. Intîlnirile au prilejuit o discuție a- supra sarcinilor ce revin întreprinderilor din planul pe acest an. asupra măsurilor necesare pentru urgentarea lucrărilor de investiții și a celor de sistematizare a platformei industriale din Buzău.De asemenea, tovarășul Florian Dănălache s-a întîlnit cu cooperatori din comunele Săgeata și Vadul Pașii.în cadrul întîlnirilor. tovarășul Florian Dănălache a vorbit despre succesele repurtate de poporul român în cei patru ani ce s-au scurs de la ultimele alegeri, despre obiectivele politicii partidului si guvernului nostru îndreotate spre dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor tării.

Tovarășul membru alC.C. al P.C.R., candidat în circumscripția electorală nr. 1 Ilfov pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională, a participat la adunarea generală a salariaților de la Șantierul naval din Giurgiu. Din dezbaterile ce au avut loc au reieșit o serie de măsuri menite să sporească eficiența economică a întregii activități pe șantier, să ducă la realizarea ritmică a tuturor sarcinilor de plan.în cuvîntul său, tovarășul Gheor- ghe Stoica a arătat că măsurile stabilite de adunare pentru realizarea și depășirea planului pe acest an se încadrează în efortul colectiv al, întregului nostru popor pentru înfăptuirea programului însuflețitor cu care Frontul Unității Socialiste se prezintă la alegerile de la 2 martie.

★Tovarășul PETRE LUPU, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat pentru Problemele de Organizare și Salarizare, candidat al Frontului Unității Socialiste în circumscripția electorală numărul 1 Suceava pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională, a participat la adunarea generală a salariș- ților de la Combinatul de celuloză și hîrtie din Suceava, unde au fost analizate succesele obținute în produc

Tovarășul DUMITRU POPESCU, membru supleant al Comitetului E- xecutiv al C.C. al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R.. candidat în circumscripția electorală nr. 2 Arad-sud pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională, a luat parte la adunarea generală a salariaților de la uzina de reparații. Participants la adunare au înfățișat preocupările legate de dezvoltarea întreprinderii lor. eficienta activității ei de producție, precum și unele dm problemele de interes obștesc din cadrul circumscripției electorale, făcînd propuneri cu privire la soluționarea acestora. A avut loc. de asemenea, o întîlnire cu cadrele de conducere de Ia fabrica „Libertatea*1. La Aradul Nou. tovarășul Dumitru Popescu a participat la adunarea generală a cooperativei agricole de producție, apoi a vizitat serele industriale ale Aradului. El s-a întîlnit Ia consiliu! popular municipal cu reprezentanții intelectualității arădane.în cadrul acestor întîlnlri cu oamenii muncii, tovarășul Dumitru Popescu a reliefat sarcinile actuale ale procesului de desăvîrșire a construcției socialiste în România, subliniind importanta pe care o ar® dialogul n®-

| Retros- 
| pectivăîn unele locuri nu se manifestă grija cuvenită pentru alegerea pro

blemei și stabilirea momentului o- 
portun pentru analiză. La Comitetul județean de partid Neamț am aflat că, în luna decembrie anul trecut, 32 de comitete comunale de partid își propuseseră să examineze cum se desfășoară învățămîntul de partid. Problema este, desigur, importantă, dar de la deschiderea anului de în- vățămînt trecuse prea puțin timp ca să se poată ajunge la vreo concluzie cît de cît valabilă. Biroul comitetului județean de partid a orientat comitetele comunale de partid în cauză să aleagă alte aspecte care se cereau în mod imperios analizate în perioada aceea, îndeosebi cele privind căile de valorificare a resurselor de sporire a producției agricole care să permită adunărilor generale ale cooperatorilor adoptarea unor planuri de producție mobilizatoare pe 1969.Pe de altă par

te, în unele organizații există convingerea că toate sarcinile pot fi îndeplinite exclusiv prin analize și studii. Or, com
plexitatea și di
versitatea aspec

telor activității economice, politice, 
culturale din fiecare unitate impun 
folosirea unei game largi de forme și 
mijloace în care să predomine cele 
suple, operative, menite să ducă la 
soluționarea rapidă a problemelor. „La un moment dat — ne spunea tovarășul Traian Pru- teanu, secretarul comitetului de partid de la Șantierul naval Galați — la noi începuse să se manifeste o încredere nelimitată în forța miraculoasă a analizelor. Apăreau deficiențe într-un domeniu ? Se făcea un «studiu». Treceau cîteva săptă- mîni fără ca ele să fie înlăturate — din nou «studiu», din nou «dezbatere», firește, tot în ședințe, aștep- tîndu-se ca treburile să meargă „ca pe roate", problemele să se rezolve ca prin farmec. O mare irosire de timp au determinat «studierea» diferitelor aspecte referitoare la disciplina muncii, strîngerea a tot felul de date și exemple, dar situația a început să se îmbunătățească abia după ce am renunțat la analizele sterile, orientînd organizațiile de bază spre o activitate concretă politico-e- ducativă, cu efect puternic asupra conștiinței oamenilor".Rolul hotărîtor îl au nu atît analizele, studiile ca atare, ci măsu-

Este bine cunoscut că rațiunea studiilor și analizelor întreprinse de organizațiile de partid este de a pune în lumină experiența pozitivă. a dezvălui cauzele unor neajunsuri și a căuta mijloacele pentru rezolvarea practică a problemelor a- bordate. Un exemplu elocvent. Cînd Combinatului chimic Borzești 1 s-a solicitat la export o cantitate de produse ce se fabrică în secția polisti- ren, biroul organizației de bază din secția respectivă a inițiat o analiză a posibilităților de a satisface această cerință suplimentară. Temeinicia analizei, soluțiile judicioase preconizate — privind unele modificări la instalații, întărirea disciplinei tehnologice etc. — rigurozitatea cu care au fost aplicate au dus la livrarea, în termenii stabiliți, a întregii cantități de produse solicitate peste prevederile planului.Iată și o altă experiență pilduitoare. Conducînd efectiv acțiunea de organizare —științifică a producției și a muncii, comitetul de partid al uzinelor „23 August." din Capitală nu s-a limitat la cercetarea minuțioasă a situației în toate secțiile, ci a îndrumat comitetul de direcție să înfăptuiască măsurile stabilite. Primele măsuri au fost aplicate la secția aparataj, care are o pondere mare în producția uzinei. într-un timp relativ scurt, producția a fost organizată pe linii și fluxuri tehnologice, ceea ce a avut ca rezultat îmbunătățirea ritmicității și calității producției, creșterea productivității.Totuși. în practica muncii partid pot fi întîlnite destule zuri cînd se scapă din vedere 
scopul analizelor este de a stabili 
obiective practice, măsuri care să 
ducă la îmbunătățirea activității. De multe ori, în ciuda efectuării a tot felul de studii, lipsurile continuă. Ce rost a avut oare analiza făcută anul trecut de comitetul de partid de la Combinatul siderurgic Hunedoara referitoare la înlăturarea risipei de metal. de vreme ce nici măcar după o lună de la data cînd a avut loc ședința care a „încununat-o", organizațiile de partid de la O.S.M. I și II și din alte secții importante nici nu aflaseră măcar despre măsurile adoptate ? Se creează inevitabil impresia că. în astfel de cazuri, punerea problemei pe ordinea de zi a fost dictată de considerente formale: să se poată al.a,Ct ui unuu*raporta că au fost dezbătute probleme rile pe care Ie determină, acțiunile importante. După o asemenea „ana- * ' • - • ...liză" nici nu e de mirare că situația a rămas mult timp neschimbată.

Analiza, studiul își vădesc utilita
tea numai dacă depășesc faza con
statării, înregistrării unor situații, 
determinînd direcții precise, clare 
ale unei activități ascendente. Simpla colecționare de aspecte, lipsa efortului pentru luarea în considerare a tuturor factorilor care concură la soluționarea anumitor probleme, cunoașterea situației „în general" duc la fixarea unor o- biective nerealiste. Astfel de neajunsuri au fost relevate, de pildă, la conferința organizației județene de partid Arad. Deși în ședințe de birou și în plenare ale comitetului județean de partid s-au analizat probleme importante cum sînt căile de creștere a productivității muncii. îndeplinirea riguroasă a sarcinilor de export, rentabilizarea unor produse, nu s-au obtinut decît parțial rezultatele scontate. După cum a reieșit din dezbateri, cauzele constau, în bună măsură. în lipsa de perseverență în urmărirea finalizării unor măsuri judicioase.

La ora cînd citiți aceste rîn- duri întregul colectiv al Institutului de cercetare și proiectare pentru industria electrotehnică din București sărbătorește o aniversare puțin obișnuită. Profesorul inginer Alexandru Nicolau împlinește 80 de ani. Teoretician și practician de o deosebită originalitate și îndrăzneală, pedagog apreciat în învătămîntul superior. (îndrumător a 24 de promoții de ingineri) lucrează în munca de cercetare de la înființarea institutului. Autor a numeroase instalații pentru industria noastră siderurgică si constructoare de mașini, inventator recunoscut, autor al unor valoroase lucrări de specialitate, laureat al Premiului de stat, decorat cu Ordinul Muncii cl. I, prof. ing. Nicolau își continuă si la a- ceastă venerabilă vîrstă activitatea practică și științifică. Gaudeamus igitur I

Să ne scuze comandamentul pentru deszăpezire din Capitală că aruncăm o privire după ușă. Dar opinăm pentru o treabă temeinică. E bine că se concentrează atentia (si mijloacele mecanice) în primul rînd pe străzile principale și în zona de centru, unde traficul rutier este mai intens. Dar asta firește, nu înseamnă ca unele cartiere să rămînă întroienite. în speță. Floreasca. Multe străzi sînt ne- circulabile. Mai mult. întîlnești aici, autoturisme care staționează exact la încrucișarea străzilor, cu zăpadă pînă la parbriz, așa cum le-a apucat. viscolul. Ce-i de făcut ? Greu de spus. Din cauza troienelor nu întrezărim nici o soluție. Așteptăm mai întîi să se ia zăpada...

Stația C.F.R. Giurgiu, care datează de 100 de ani, va fi supusă în curînd unor ample lucrări de modernizare si dezvoltare. Acestea vor cuprinde montarea unor noi tipuri de șine și traverse, sistematizarea rețelei de linii principale, secundare și de manevră, reamenaja- rea peroanelor. în scopul sporirii siguranței circulației trenurilor aici se va monta o instalație de centralizare electrodinamică realizată de uzina „Electromagnetica" din Capitală. De asemenea. s-a hotărît reconstituirea stației de călători, după proiectele elaborate în deceniul al VII- lea al secolului trecut. Astfel se vor ridica etajul si copertinele metalice, distruse în timpul războiului. Iar exterioarele si interioarele vor recăpăta amprenta inițială. Se vor executa si o serie de lucrări menite să mărească gradul de confort.din comună

S. ORBAN

func-tele- lunii

de caca

Năravul

Aceasta

(Urmare din pag. I)
Le treceti

★La Craiova, muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderi, cadre didactice, lucrători din instituțiile de artă, cultură și sănătate s-au întîlnit cu tovarășul GHEORGHE GASTON 
MARIN, membru al C.C. al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, candidat în circumscripția electorală nr. 4 Craiova-vest pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională. Participanții la adunări au evidențiat rezultatele obținute în dezvoltarea multilaterală a municipiului si au făcut o serie de propuneri menite să ridice pe o treaptă superioară viața orașului.Luînd cuvîntul, tovarășul Gheorghe Gaston Marin a subliniat largul democratism al sistemului nostru politic, care mobilizează întregul popor la conducerea treburilor tării.*în întreaga tară continuă să se desfășoare întîlnirile dintre candidați! Frontului Unității Socialiste si alegători, care oferă prilejul unor ample dezbateri asupra perspectivelor de dezvoltare multilaterală eco- nomico-socială a orașelor și satelor, evidențiind pregnant rolul hotărîtor al poporului în edificarea socialistă.

Mihai Nicolae, prim-secretar al Comitetului județean P.C.R. Brăila, președintele consiliului popular județean. candidat în circumscripția e- lectorală nr. 6 Dudești pentru alegerile de deputat! în Marea Adunare Națională, s-a întîlnit cu alegătorii din comuna însurăței, județul Brăila. Numeroși participant! au subliniat importantele înfăptuiri , care au avut loc în comună si sl-au manifestat hotărîrea de a munci cu însuflețire pentru ridicarea continuă a nivelului lor de viață. Ei au arătat că țăranii muncitori vor cultiva. în acest an. soiuri de cereale din cele mai productive și vor contribui la fondul centralizat al statului cu însemnate cantități peste plan de produse vegetale și animale.în comuna Sibot. județul Alba, a avut loc o întîlnire a cetățenilor cu candidatul lor pentru alegerile de deputati în Marea Adunare Națională. strungarul Cornel Berian. de la Uzinele mecanice Cugir Participanții au arătat că, în ultimii ani. în comuna lor s-au construit o scoală generală cu 8 săli de clasă si uri dispensar medical, au fost electrificate satele aparținătoare comunei, s-au deschis unităti comerciale noi si s-au amenajat peste 10 000 m p de trotuare. Ei s-au angajat să contribuie în viitor la construirea unui magazin universal în satul Sărăcsău și a unu! complex comercial în Sibot, la terminarea căminului cultural din Balomir si la alte lucrări gospodărești.La întîlnirea cu alegătorii a inginerului Petre Ivanov. directorul D.N.M. „Navrom"—Constanta, candidat al Frontului Unității Socialiste în circumscripția electorală nr. 1 Constanța-sud pentru alegerile de deputati în Marea Adunare Națională, participanții au subliniat justețea politicii partidului si statului nostru pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor patriei si ridicarea continuă a bunăstării poporului. „Tot ceea ce vedem în oraș— a spus inginerul Virgil Nicodim— face parte integrantă din vastul plan de dezvoltare multilaterală a tării, cu care fiecare dintre noi ne mîndrim si ne care îl susținem din toată inima". Vorbitorii au făcut o serie de propuneri privind îmbunătățirea activității economice în unitățile productive, valorificarea mai eficientă a potențialului turistic din această parte a tării continuarea acțiunilor de gospodărire și înfrumusețare a municipiului și a stațiunilor de pe litoral.

te, hotărîte să înfăptuiască programul economic și social-politic al partidului, al țării. Menirea sa în actuala campanie electorală, ca si în anii ur
mători, este : deplina unitate a na
țiunii în mers spre comunism.Pentru a-și exercita funcțiile sale. Frontul Unității Socialiste va acționa prin organele sale — Consiliul Național, consiliile județene, o- rășenești și comunale — prin mijlocirea organizațiilor care intră în compunerea sa, prin deputății în Marea Adunare Națională și în consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale a căror candidatură o susține în alegeri și pe care îi recomandă încrederii poporului.Potrivit actului constitutiv al Frontului, organele sale vor dezbate problemele politice interne și externe ale statului, ca și cele economice și social-culturale ale țării, județelor, orașelor, satelor. Consiliile Frontului vor participa la elaborarea de directive și măsuri, vor mobiliza masele la înfăptuirea lor. Continuînd acțiunile întreprinse de partid pentru perfecționarea relațiilor sociale. Frontul Unității Socialiste va milita pentru o democrație mereu mai largă, mai cuprinzătoare. care să le îngăduie tuturor cetățenilor tării să-și afirme părerile și să ia parte la

de deservire
Noi și originale unități ale alimentației publice bucureștene vor fi date în folosință în cursul acestui an. Pe str. Poenaru Bor- dea se află în curs de amenajare localul ce se va numi „Bucur". Un salon bizantin mobilat tn stil de epocă, un altul maur cu o seră si o fîntînă. un salon medieval cu plafonul si mobilierul din lemn pictat, unul oriental, un altul brîncovenesc și salonul românesc cu arhitectură și mobilier proprii anului 1900. o frumoasă si încăpătoare grădină de vară, precum si o pitorească cramă vor însuma a- proape 700 de locuri ce vor sta la dispoziția consumatorilor.într-o interesantă concepție arhitecturală, realizată din metal inoxidabil si sticlă, se va construi pe insula din Parcul Ciș- migiu braseria „Monte Carlo" Prevăzută cu Instalație proprie de încălzire, unitatea va tiona în toț cursul anului.Tn apropierea Palatului foanelor. încă la sfîrsitul februarie își va începe activitatea barul „Atlantic" care va avea forma unui acvariu acoperit, cu o originală tapiserie a pereților realizată de către Fondul plastic.

soluționarea atit a problemelor care privesc întreaga noastră obște, cît și a celor de ordin social-cultural, gospodăresc, edilitar etc. din cartierele, satele, comunele, orașele și județele în care trăiesc.în această vastă activitate constructivă în'care se desfășoară viața

întreprinse după ce ele au fost efectuate. în legătură cu aceasta, tovarășul Radu Constantin, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Brăila, ne relata : „Cînd mergeam într-o întreprindere si ne interesam de un anumit aspect al activității economice, ni se spunea la organizația de partid : «am făcut un colectiv. problema a fost analizată în a- dunarea generală a organizației dc bază, în plenara comitetului de partid». Ba, mai mult, ni se arăta că și sindicatul si U.T.C.-ul au analizat problema respectivă. Și. nu de puține ori, activiștii comitetului municipal de partid, cînd aflau că o anumită problemă a fost analizată, se linișteau ca și cum în aceasta s-ar fi aflat «cheia» soluționării ei...°Experiența arată că analizarea fenomenelor, a problemelor ce se ivesc — metodă utilă, absolut necesară în munca de partid — trebuie să fie însoțită de măsuri practice, de un sistem de control riguros și perseverent, condiții ale creșterii eficientei practice a muncii de partid.

Se eliberase din penitenciar la sfîrsitul lunii decembrie 1968 Executase o pedeapsă de 7 ani închisoare corectională. pentru furt Credeți că s-a astîmpărat? Nici vorbă I Obișnuit să trăiască fără a munci. Alexandru Plinescu a si intrat într-o locuință din Piața Cosmonautilor (București) și a început să scotocească după bijuterii, obiecte de valoare si bani. După ce și-a umplut buzunarele cu de toate (valoarea lucrurilor furate se ridică la 20 000 lei) a vrut să părăsească locuința, dar a nimerit în... brațele proprietarului. Bucuros de oaspeți, omul l-a strîns la piept pătimaș. ..Si nu i-a mai dat drumul să plece. Ce-ar fi vrut el !...
e întrebarea!

INIȚIATIVA UTILA
Ministerul Comerțului Interior a initiat recent o acțiune de instruire a șefilor și ajutorilor de șefi de mari unităti comerciale din întreaga tară. Pe perioada instructajului, cursantilor le sînt prezentate, de către cadre de conducere din minister, expuneri privind studiul cererii de consum a populației, organizarea interioară a unităților, probleme de etică, psihologie și estetică comercială. pregătirea si selectionarea cadrelor din comerț.

igiena și protecția muncii și altele. Prima serie de instructaje de acest fel a cuprins 187 de cursanti. printre care și cadre cu munci de răspundere în îndrumarea si controlul unităților comerciale (economiști, merceologi. tehnologi).Pînă Ia sfîrsitul numai în sectorul vor fi cuprinși în instruire peste 1 000 de conducători ai unor mari unită ti comerciale.
lunii aprilie, nealimentar acțiunea de

(Agerpres)

în stînga liniei ferate Fi- liași — Turnu Severin, între halta Tîmna și stația Prunișor. peisajul imaculat oferă — la un moment dat — privitorului imaginea tristă, stingheră si ruginită a unui tractor. Stă acolo de prin noiembrie. Nu foarte- foarte departe, la capătul satului Bratia-Vale (Vîlcea), se află un... excavator. De asemenea, abandonat. Si la fel de ruginit, trist si singuratic. Ce-i de făcut ? Cineva a prezentat un proiect. Simplu și interesant : „Aducem tractorul si tractio- năm excavatorul". Entuziasm, murmure de admirație, apoi decepție. „înainte de toate trebuie să deszăpezim tractorul". „Ne-ar trebui un excavator". „N-avem tractor 1“ „N-avem excavator 1" Ce-o fi fost întîi: oul sau găina ?
conștiinței fiecărui cetățean al tării de părtaș cu diepturi depline la conducerea treburilor publice.Relațiile de tip socialist din țara noastră constituie cadrul înăuntru) căruia se desfășoară viata cetățenilor. Afirmarea inițiativei și personalității lor în acest cadru va duce.

la pierderi?

ones-Fron- aducă

cetățenilor, personalitatea fiecăruia se va putea dezvolta și afirma în deplină armonie cu a celorlalți. în cadrul unor acțiuni comune, utile deopotrivă atît sieși și grupului social din care face parte, cît și întregii colectivități naționale Unul dintre obiectivele esențiale ale Frontului va fi contribuția la formarea

neîndoios, la consolidarea trăsăturilor proprii acestor relații : egalitatea în drepturi pentru toți membrii societății, fără deosebire de naționalitate sau sex. respectarea libertăților cetățenești; a proprietății socialiste, a legilor tării. întărirea disciplinei în muncă, creșterea simțului de răspundere față de colecti-

vitate ș.a. Stăruind în această direcție, se va obține implicit o conturare mai clară a caracteristicilor morale ale omului colectivității socialiste. Mă refer la comportarea cetățenilor în societate, la raporturile de conviețuire și conlucrare, care vor fi. desigur, influențate pozitiv de conștiința apartenenței la același grup unit prin teluri comune. Frontul va veni cu aportul său la promovarea în relațiile dintre membrii societății noastre — într-o măsură mereu mai mare — a întrajutorării tovărășești, titătii. omeniei.Iată, pe scurt, cum înțelege 
tul Unității Socialiste să-șicontribuția sa la întărirea coeziunii naționale, la educarea civică și morală a cetățenilor patriei. Desăvîrși- rea unității națiunii noastre socialiste este o latură importanta n operei de desăvîrsire a construcției noastre socialiste, operă pe care o înfăptuim sub conducerea fermă și înțeleaptă a Partidului Comunist Român Trebuie reținut însă și faptul că succesele ce se vor obține în această direcție vor ridica potențialul politic al poporului, vor constitui factori acceleratori ai construcției economice, ai propășirii social-culturale a țării, vor crește prestigiul României socialiste în lume.

Este de neînțeles cum, datorită neglijentei unor gestionari si conducători ai centrelor de legume și fructe din Capitală, s-au depreciat mari cantități de legume solicitate pe piață în a- cest sezon. Aflăm de la Inspecția comercială de stat că la silozul Chiaina 6 tone de cartofi. 10 tone de ceapă si 6 tone de morcovi sînt atacați de diferite boli vegetale. La silozul „Arsenal" s-au depreciat 109 tone cartofi (I). Asemenea situații se întâlnesc și Ia silozul „Progresul" si „Bucureștii 'noi**. Norocul celor de la întreprinderea de legume si fructe că inspecția comercială — neavînd mașină — n-a putut controla toate silozurile. Altfel cine știe ce surprize mai ieșeau la iveală. Sfeclă au ? Așa s-ar părea. Oricum. au sfeclit-o I
cu <. 
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milioane
EC

recoltată la ca- iar la floarea- o eficientă mai lei fată de anul
EFICIENTA

9Vorbind despre raportul complex, direct proporțional dintre calitatea producției și e- ficiența economică, se iau totdeauna în calcul cel puțin două aspecte. Pe de o parte, efectele pozitive ce le generează orice progres în ridicarea calității produselor la beneficiar, fie el întreprindere, în cazul mijloacelor de producție, fie om al muncii, în cazul bunurilor de consum. Pe de altă parte, nivelul cheltuielilor cu care se realizează produsele de înaltă calitate.Să luăm primul aspect. De pildă, produsul respectiv este o mașină și i se ridică performanțele sale tehnico-economice, aceasta va asigura o productivitate a muncii mai înaltă, va consuma mai puțină e- nergie și va funcționa cu un randament optim un timp îndelungat, fără intervenții reparatorii. Sau dacă este un produs de larg consum va avea o rezistentă superioară la solicitări, o estetică deosebită. însoțite și de alte asemenea caracteristici. Deci, este evident că beneficiarul este interesat să se îmbunătățească neîntrerupt nivelul calitativ al producției care i se livrează de furnizori.Am spus, însă, că mai există și un al doilea aspect. El are în vedere cheltuielile cu care se realizează producția de înaltă calitate — și acest aspect interesează nemijlocit economia națională în ansamblul ei.Aceste considerente ne-au fost sugerate de eforturile mai multor unități industriale constructoare de mașini, eforturi dominate de preocuparea de a asigura raportului -icalitate-eficiență economică o dinamică cît mai susținută. Una din aceste unități este Uzina constructoare de mașini din Reșița. Pînă nu de mult, ea avea în fabricație unele tipuri de compresoare de aer de o construcție învechită, ce se realizau cu un mare consum de metal. Menținerea acestei situații nu numai că dăuna economiilor de metal ale uzinei, dar nemulțumea și pe beneficiari. întrucît „coloșii" consumau multă energie și erau mai greu de întreținut. Locul compresoarelor amintite l-au luat recent altele, de construcție proprie. mai productive, și moderne, cu o capacitate de 50 și 100 mc pe minut. Compresoare suple, cu parametri tehnico-economici ridicați. Greutatea acestor utilaje este mai redusă acum cu 62 kg la fiecare mc de aer comprimat. Ceea ce înseamnă că la tipul de compresor de 50 m cubi se face o economie de mai mult de 3 000 kg metal pe produs, iar Ia cel de 100 mc dc aer — de peste 6 000 metal. Și cum sarcina uzinei pe anul curs este de a realiza o capacitate totală 7 000 mc de aer, — iată că numai de la ceste produse se realizează o economie 420 tone metal.

rile tehnologice îndreptate spre reducerea consumului de materiale și de manoperă. Pentru acest an, pun aplicarea unor asemenea soluții revizuite, adaptate condițiilor tehnice crescute ale ’ .............se vor economisi Să concretizăm cu feritoare Ia costul ale uzinei. De pildă, cărui tip a evoluat rapid. întîi a fost R 10, apoi R 12, produs ce a ridicat performanțele de lucru ale celui dinainte cu 2 tone. Acum și pe acesta îl înlocuiește R B-14. Menționăm că fiecare exemplar este realizat cu o economie de 2 tone metal, compactează 14 tone în loc de 12 tone și este acționat cu direcția hidraulică, ceea ce ușurează folosirea lui.Colectivul șl specialiști! uzinei trebuie însă să mai insiste în domeniul reducerii greutății unora din utilajele fabricate și să Ie aducă la nivelul performanțelor similare de pe plan mondial. Bunăoară, la excavatorul de 0,3 mc, greutatea ce revine pe 1 mc de cupă este de peste două ori mai mare decît la același tip fabricat în Franța și cu .50 la sută mai mare față de cel realizat în R. F. a Germaniei. Aceasta cu atît mai mult cu cît se pare că activitatea de concepție se bucură în uzină de o atenție sporită. Specialiștii a- cestui compartiment trebuie să elimine cît mai curînd toate produsele învechite de pe lista mijloacelor tehnice fabricate — moder- nizîndu-le și înlocuindu-le cu altele de randament tehnico-economic ridicat.Ne oprim și la Industria tehnică medicală din București, întreprindere care răspunde cu tot mai multă promptitudine solicitărilor beneficiarilor de a conferi noi caracteristici funcționale unor produse, de a le perfecționa sau de a realiza sortimente noi. Complicatele operații în clinici și spitale făceau necesară fabricarea unui reflector cu focar de o construcție suplă și cu o putere de iluminație mult sporită. Fabrica l-a realizat. A mai construit — răspunzînd cerințelor — și a lampă de operație, cu 4 faruri, avînd caracteristici înalte. Pentru 1969 s-a. prevăzut lansarea în fabricație a 9 produse de serie, a căror noutate constă, mai ales, în evoluția superioară a performantelor lor funcționale. S-a cerut intensificarea și lărgirea gamei de fabricație a instrumentelor stomatologice. Acum, pe baza unor studii și a depistării u- nor noi rezerve, fabrica își va dubla aproape producția la aceste sortimente mult solicitate.Se desprinde, deci, că abordînd unitar și în complexitatea lor problemele ridicării necontenite a calității produselor și ale efectelor economice ce se obțin atît la beneficiar cît și la p,roducățor„^T,.1tp3,t^. .întreprinderile Pe scurt, acesta ar ffebenefipiuT f,în metal"- sînt ch.erpațe.să..persevereze,"să nu se mulai uzinei din Reșiță.’JDai’i al întreprinderilor lumească. cu nivelele, ațins.e, ..pentru»;că, numai în acest fel pot răspunde din plin sarcinilor trasate de partid legate de creșterea competitivității tehnice și economice a producției.

producției din uzină, cîteva milioane lei. cîteva exemple re- principalelor produse la ruloul compresor, aldacă

kg în de a- deal uzinei din Reșița.-Dar al întreprinderilor țumieașCță, cubeneficiare ? Soluția tehnică modernă de mai în acestconstrucție a agregatului a conferit numeroase calități produsului. Fiecare mc de aer comprimat se obține cu mai puțină energie electrică, permițînd astfel beneficiarului să realizeze numai la acest capitol peste 100 000 lei economii pe an. în plus, noile tipuri de compresoare pot funcționa cu un consum de ulei considerabil mai mic. Exemplul a- mintit nu este singular. Uzina reșiteană are multe produse îmbunătățite calitativ.Și alte uzine din țară și-au concentrat preocupările spre îmbunătățirea corelației calitate-eficientă. De pildă. Uzina de utilaj greu „Progresul" din Brăila. Aici, în procesul de perfecționare a performantelor tehnice sau funcționale ale produselor s-a instaurat regula ca orice îmbunătățire tehnologică să nu fie abordată pînă nu i se determină, în toate variantele, efectul economic asupra costului de fabricație al produsului respectiv. Turnătoria de otel era supraaglomerată și aceasta îngreuna realizarea unor piese de calitate, ritmic, potrivit programului de fabricație. Pentru a o descongestiona, specialiștii au venit cu ideea de a se înlocui execuția prin turnare a lonjeronului de la excavatorul de 0,5 mc prin procedeul laminării. Economiștii uzinei au calculat însă că această schimbare ai încărca nejustificat prețul de cost al excavatorului, mai ales că în domeniul calității nu se cîștiga aproape nimic. Ca urmare, s-a renunțat Ia această variantă și s-au adoptat altele legate de mai buna organizare a programării și lansării producției, creșterea productivității muncii și reducerea rebuturilor.Tot aici a devenit o regulă ca producția comparabilă să nu fie lansată în fabricație fără ca serviciul tehnic să comunice revizui-
0 El O H O H

(Urmare din pag. I)ficate pe măsura posibilităților. S-ar putea replica,' desigur, că în ciuda deficiențelor amintite, lucrurile evoluează, totuși, înspre bine : în timp ce numărul fabricilor, al secțiilor și mai ales al produselor este în continuă creștere, cel al încălcării clauzelor contractuale de cooperare interuzinală descrește — încet, dar descrește — an după an. Așa este 1 Dar cine se poate mulțumi cu asemenea speculații statistice ? Fiind vorba de un fenomen economic cu implicații negative, problema nu este, în nici un caz, ca lucrurile să stea mai puțin rău decît înainte, ci să se atingă și în cooperarea interuzinală, ca-n orice alt domeniu, eficiența tehnică și economică maximă. Așadar, au perfectă dreptate acei specialiști din minister și din întreprinderi care consideră că situația care dăinuie în cooperarea interuzinală — și care tinde să se perpetueze — nu mai poate fi tolerată.în legătură cu cauzele și cu posibilitățile de prevenire ale acestei situații, numeroasele opinii exprimate în cadrul anchetei converg, în esență, spre cîteva idei care — sperăm — vor reține atenția forurilor în drept (Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, alte ministere beneficiare, C.S.P.). De multe ori, mai ales în uzinele în care structura producției (sortimentele care se execută) diferă substanțial de la un trimestru la altul, motivul principal al încălcării clauzelor contractuale constă în modul defectuos în care se face a- provizionarea tehnico-materială în vederea realizării sarcinilor de producție, în neasigurarea decalajului minim care trebuie să existe între aprovizionarea cu materia primă necesară și execuția propriu-zisă a diferitelor comenzi. Este prin excelență cazul Uzinei de mașini elec- trice-București. Termenele contrac-

în cursul anului trecut, primul an de activitate a întreprinderilor și fermelor agricole. lucrătorii permanent și specialiștii unităților a- gricole din cadrul Trustului zonal I.A.S. Timișoara s-au străduit să descopere și să pună în valoare multiple resurse pentru îmbunătățirea indicilor economico-financiari. Datorită îmbunătățirii structurii culturilor, pe baza adîncirii procesului de profilare și specializare a fermelor a- gricole. utilizării judicioase a puternicei baze tehnico-materiale cu care au fost înzestrate unitătjle agricole, anul trecut. bilanțul economico-fi- nanciar s-a încheiat cu un beneficiu, peste plan. în valoare de aproape 90 milioane Iei. Este o sinteză a rezultatelor care demonstrează convingător justețea măsurilor luate de partid, pentru transformarea tuturor unităților agricole de stat în centre . puternice si rentabile ale unei agriculturi moderne. Se poate spune că. în cursul anului trecut fermele agricole si-au dezvăluit marile resurse de creștere în continuare a producției si iRezultatele noastre se datoresc, între altele, faptului că la organizarea fermelor specialiștii au a- vut în vedere stabilirea unor profile bine definite, fie în ramura producției vegetale, fie în creșterea animalelor. Specializarea pe ramuri de activitate a fermelor prezintă avantaje deosebite în ceea ce privește folosirea mai rațională a terenurilor și a capacităților de producție. în acest cadru specialiștii au asigurate condiții optime pentru conducerea nemijlocită și cu mai multă competență a producției, îmbunătățirea proceselor tehnologice, folosirea mai judicioasă a investițiilor și a fondurilor de mică mecanizare.Conducerile întreprinderilor a- gricole de stat din cadrul trustului au luat măsuri pentru turor fermelor, pornind de la stabilirea unor planuri de producție corespunzătoare condițiilor concrete locale. Astfel, inul a fost extins cu aproape 1 000 ha, față de anul 1967, în unitățile situate în zona de deal, unde această cultură dă rezultate bune.. De asemenea, s-a îmbunătățit baza tehnico-materială prin dota- fpa.ace^tpr întreprinderi cu tractoare și utilaje adecvate necesităților, în scopul executării la timp’ a tuturor lucrărilor și reducerii concomitente a unui volum mare de lucrări manuale. Organele trustului, împreună cu conducerile întreprinderilor, au a- nalizat periodic activitatea economi-

a beneficiilor.

că a fermelor, luînd măsuri concrete pentru eliminarea deficientelor. Prin introducerea în producție a unor tehnologii noi la lucrările de recoltare, productivitatea muncii a crescut cu 17 la sută, iar în sectorul creșterii animalelor, prin extinderea mecanizării lucrărilor, cu 11 la sută. Sporurile de producție realizate în urma aplicării tehnologiilor noi la majoritatea culturilor, și îndeosebi la grîu, floarea-soarelui și soia, au dus la mărirea beneficiilor cu aproape 30 milioane lei.Una din preocupările noastre. încă de la crearea fermelor agricole, se referă la folosirea integrală a bazei tehnico-materiale. Prin înființarea fermelor, s-au creat disponibilități de utilaje în valoare de peste 15 milioane lei. în trecut se mențineau numeroase tractoare si mașini care erau folosite cu numai 30—40 la sută din capacitatea lor. Prin concentrarea animalelor în ferme specializate. utilajele necesare pentru culturile de cîmp au fost trecute a- cestor ferme, care au astfel posibilitatea să le folosească integral.

Confruntare
Teremia Mare și Periam au realizat beneficii de peste 6 milioane din valorificarea legumelor, și fructelor. De asemenea, I.A.S. Șag — Timi- șeni. Lugoj și Timișoara au aprovizionat direct piața marilor orașe din zona noastră cu produse de bună calitate. Fermele specializate în cultura griului au predat peste 80 la sută din cantitatea litate superioară, soarelui s-a realizat mare cu 11 precedent.Crearea principiilor a producției și a monstrat în mod prin producțiile . .care a trecut. La s-au realizat 2 288 cu 200 kg în plus fată de media celor 3 ani precedenti. Unele întreprinderi ■ au depășit această medie obți- nîndu-se la hectar cu 686 kg grîu mai mult la I.A.S. Cenei. cu 442 kg la Grădinari, iar la Caransebeș — cu 836 kg. Unitățile respective au înregistrat economii substanțiale privind cheltuielile la producția griului. La floarea-soarelui, în medie pe trust, s-au obținut 1 790 kg la hectar față de 1 566 kg cît s-a realizat în ultimii 3 ani. Multe ferme au depășit această producție, concomitent reducerea < tuielilor. Variaș a realizat peste plan 344 kg floarea-soarelui la hectar, Șag.— 515 kg, Becicherec — 641 kg.Rezultatele . obținute pe baza organizării științifice a producției și a muncii sînt mult superioare, în fermele cole, este I.A.S. Mare, unitate, față 3 096 kg struguri la hectar cît era prevăzut s-au realizat 7 405 kg pentru care s-au cheltuit în plus numai 57 lei pe tonă. Eficiența e- conomică a fost astfel de 10 725 lei pe tonă, realizîndu-se aproape 19 milioane lei beneficii.Rentabilizarea tuturor întreprinderilor și fermelor constituie principala noastră preocupare. Anul trecut numai la I.A.S. Făget si I.A.S. Jamul Mare s-au înregistrat pierderi. Pentru anul acesta s-au luat toate măsurile ca si aceste unităti să asigure o eficientă economică la nivelul planului. Pentru rentabilizarea, lor este,'ne.b'e^ar ’să se găsească -so-,-.< Iutii Ia.,-unele ;pț6.bleme care condi- .. tionează. riivelul-ide eficientă ■eeonOr .'’ mică .și al altor, unităti din agricultura de stat. Este vorba de diversificarea ■ utilajelor Pentru a satisface diferite nevoi ale fermelor si a reduce substantial cheltuielile de exploatare.Perfectionarea formelor și metodelor de conducere a întreprinderilor si fermelor agricole este strîns legată de continuarea acțiunii de simplificare a evidentelor, reducerea numărului de hîrtii. Sistemul gestiunii proprii a fiecărei ferme asigură răspunderea directă a specialistului asupra bunurilor pe care le are în primire dar volumul de lucrări administrative afectează totuși în mare măsură timpul care trebuie folosit pentru rezolvarea problemelor concrete, practice ale producției. Simplificarea evidențelor nu trebuie limitată la stadiul actual ; este necesar ca în acest sens să acționeze și alte organe centrale care solicită. diverse lucrări si ,situații.Folosind din plin largile, competente acordate unităților agricole de I stat, baza tehnico-materială de care j dispun și nivelul lor superior de or- j ganizare. fermele si întreprinderile agricole de stat vor înregistra, neîn- i doios, și în acest an progrese substanțiale pe calea valorificării mari- I lor rezerve de creștere a producției i agricole, a sporirii eficienței. lor j economice.

Ing. Marin CAP1ZISU 
directorul Trustului zonal I.A.S. 
Timișoara

fermelor. promovarea de organizare științifică muncii și-au de- elocvent eficienta realizate în anul grîu. de exemplu, kg Ia hectar, deci

rentabilizarea țu-

Dan POPESCU

Galați Vințilă)Imagine din noua secție de preparafie a filaturii de la Întreprinderile textile 
(Foto : Gh.

1 □ O O O Ei E! Otuale de livrare a motoarelor electrice antiexplozive n-au putut fi niciodată respectate, deoarece materialele necesare pentru confecționarea lor (table, benzi, pachete de sta- tori) se primesc cu regularitate abia în prima lună a fiecărui trimestru. Ciclul de fabricație al acestui produs fiind de... 4 luni și 6 zile, este evident că timpul care mai rămîne pînă la termenul de livrare este, practic, absolut insuficient și, ca atare, este depășit, tn luna ianuarie a aces-

i s g 1 i eO idee asemănătoare ne-a împărtășit și directorul comercial al Uzinei de pompe, Nicolae Stoica :— Oricare uzină încheie două feluri de contracte, și anume în dubla ei calitate de beneficiară a produselor altor întreprinderi și de furnizoare a propriilor sale produse. Contractele nu se încheie într-o anumită ordine, în funcție de natura lor, ci... cum se nimerește. In acest „amănunt" trebuie căutată sursa multor neconcdfdanțe care apar în

experiență

cu. chel- I.A.S.

viti- cum laașa cazulTeremia La această de

SIMPOZIONUL:
„ORGANIZAREA CONDUCERII, 

A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII"

In cursul anilor precedenți s-a constatat tendința unor unităti de a solicita utilaje noi. pentru motivul că sînt mai ușor de folosit ; după o perioadă scurtă ele nu mai erau însă bine întreținute. Prevederile noi, privind amortizarea mijloacelor fixe, stimulează fermele să întrețină mai bine utilajele, să le păstreze un timp cît mai îndelungat valoarea de întrebuințare Eficienta economică a acestei reglementări ieste.., d,ei, 20— 30 600 Iei oe fiecare ferma.triserhnăfe economii se eaiizează prin alegerea variantei financiare optime a fiecărei culturi, specii de a- nimale și activități industriale. Tn desfășurarea activității fostelor G.A.S.. elementul principal al planului îl constituiau indicatorii producției fizice, iar indicatorii financiari constituiau derivate complimentare. De aceea, calculul planurilor economice se făcea într-o singură variantă. Caracteristica noilor planuri economice, ale fermelor si ale I.A.S.. o constituie fundamentarea științifică pe mai multe variante, dintre care. în ultimă analiză, se alege cea mai eficientă. Este deosebit de important faptul că specialiștii care conduc direct producția caută soluțiile optime pe care le susțin cu multă competentă profesională. Consiliile de administrație își formulează treptat o optică economică obiectivă în orientarea planurilor. rezultat al unei maturizări si responsabilități profesionale sporite. Astfel, întreprinderile agricole de stat Peciul Nou, Buziaș, Gătaia și altele nu au mai fertilizat solul cu cantități uniforme de îngrășăminte chimice. Ele au determinat, pe baza analizelor de laborator, necesarul de azot pe care l-au administrat diferențiat, de la 200 la 400 kg la hectar. Depozitele sînt mai evitîndu-se risipa și grășămintelor.O mare atenție se producției, obtinîndu-se. pe această bază un preț de valorificare superior. întreprinderile agricole de stat
bine îngrijite, degradarea în-acordă calității

o ® a sa n O Iîn diferite domenii. In plus, s-ar putea organiza mult mai bine însuși procesul de fabricație ; lansării și programării producției i s-ar imprima un caracter științific, s-ar putea lucra cu loturi optime și nu „pe comenzi", tehnologia de grup și, în general, tehnologiile moderne ar avea o mai largă arie de aplicare. Și este mai presus de orice îndoială că utilizarea rațională și chiar integrală, pe această cale, a potențialului uman și tehnic al uzinelor ar duce și la
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Cooperarea interuzinală 
în construcția de mașini 

is a

tui an, aceeași uzină n-a putut onora o comandă de 82 de motoare pentru pompe submersibile, întrucît ministerul de resort nu-i repartizase nici pînă la 1 februarie barele de oțel inoxidabil necesare realizării axelor. De altfel, în perioada amintită n-au fost respectate nici alte contracte.— Situația ar fi cu totul alta — ne-a spus inginerul-șef adjunct de producție al uzinei. Ion Ionescu — dacă am cunoaște detaliat sarcinile trimestriale dc producție cu 6 luni înainte și nu doar cu 70—80 dc zile, cum se întîmplă în prezent, precum și dacă am primi cu același avans și repartițiile respective de materiale.

relațiile interuzinale de colaborare- cooperare. Pentru ca lucrurile să meargă „ca ceasul", cred că este necesar ca semnarea contractelor în calitate de furnizor să aibă Ioc abia după ce au fost încheiate cele în calitate de beneficiar, adică atunci cînd uzinele știu pe ce pot conta și pe ce nu, cu alte cuvinte, cînd își cunosc cu precizie toate posibilitățile.Opiniile exprimate de cei doi tovarăși ni se par a fi întemeiate : pe baza măsurilor pe care le sugerează. nu numai că aprovizionarea uzinelor s-ar putea face la timp, dar unele prelucrări ar putea fi încredințate, în mod avantajos, unor terțe întreprinderi, specializate

respectarea cu strictețe a tuturor obligațiilor contractuale de cooperare interuzinală.în cursul anchetei ne-a fost relatat următorul caz. De curînd, uzina de pompe a solicitat, uzinei de mașini electrice să-i livreze 813 motoare după următorul grafic : 530 înaprilie, 197 în mai și 86 în iunie. Din diferite motive, această eșalonare nu este acceptabilă pentru uzina furnizoare, tn această situație, reprezentanții celor două întreprinderi s-au întîlnit, și-au expus reciproc programele de fabricație și diferite alte puncte de vedere și pînă la urmă contractul semnat cuprinde o eșalonare avantajoasă pentru ambele părți : 124 + 287 + 402motoare. Din exemplul, de mai sus

se desprinde o concluzie împărtășită de multi dintre specialiștii cu care am discutat pe această temă : una dintre condițiile de bază ale bunei desfășurări a cooperării interuzinalo este cunoașterea reciprocă a particularităților procesului de producție și a sarcinilor de plan ale partenerilor. Ea poate fi asigurată prin statornicirea unor discuții precontractuale între furnizori și beneficiari, care să ducă la stabilirea unor clauze reciproc avantajoase și care să poată fi respectate întru totul.Din investigațiile pe care le-am întreprins s-a mai desprins ideea că este absolut necesar ca la temelia întregii cooperări interuzinale să stea norme de calitate' precise, inclusiv cu privire la termenele de garanție, prescripții în deplină concordanță cu cele mai des uzitate norme internaționale de acest gen. Măsura se impune, deoarece exigențele privind oricare produs complex pot fi satisfăcute numai dacă. anumite condiții sînt respectate de fiecare subansamblu în parte, indiferent de uzina în care a fost realizat.Este limpede că la îndemîna uzinelor constructoare de mașini stau o serie întreagă de posibilități de perfecționare a cooperării în producție, doar în parte amintite în rîndu- rile de față. Important este ca ministerul de resort, și, în primul rînd, uzinele să militeze ferm pentru ca ele să fie fructificate din plin, în scopul accelerării ciclurilor de fabricație ale produselor de. mare complexitate și tehnicitate, îmbunătățirii calității și competitivității acestora, micșorării prețului lor de cost. Perfecționarea mecanismului relațiilor de cooperare interuzinală, întărirea disciplinei de plan în acest domeniu sînt două cerințe imperioase impuse de sarcinile mari, cantitative și calitative, pe care industria noastră constructoare de mașini le are de îndeplinit în 1969, 1

larea și transportul materialelor. întreținerea și repararea utilajelor; aplicarea statisticii matematice în controlul calității produc- \ ției. Nota dominantă a dezbaterilor din această secție a constituit-o folosirea matematicii în activitatea de organizare a producției. Este îmbucurător că discu- .- țiile din această secție au fost purtate în jurul aplicabilității studiilor și modelelor matematice prezentate, al eficienței econo- ■ mice obținute, al posibili- : tăților de extindere și generalizare a acestora în toate ■ ramurile economiei națio- ■; nale. : ’Caracterul aplicativ, re- ■ lativ mai concret al pro- • blematicii discutate în sec- ■ ția „organizarea șl normarea muncii" ca și varietatea - • temelor abordate au deter- ■ minat prezența aici a celor mai multe comunicări și a celei mal numeroase asistențe. In exclusivitate, lucrările au demonstrat că organizarea științifică a muncii dispune de pe acum de un sistem închegat de . tehnici și metode a cărui folosire poate determina o ridicare substanțială a (iro

Din inițiativa Comitetului de stat pentru probleme de organizare și salarizare, s-au desfășurat, recent, la București, crările simpozionului : . ganizarea științifică a ducerii, a producției i muncii". Simpozionul, cărui scop a fost să facă cunoscute anumite concepții moderne de organizare. metodele noi folosite în această activitate, cît și unele exemple concrete de aplicare practică a acestora în întreprinderile din tara noastră, se adaugă altor inițiative — înființarea Centrului de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi. a compartimentelor de organizare din întreprinderi, a cabinetelor pentru problemele de organizare științifică a producției și a muncii — menite să asigure atît răspîndirea cît si adîncirea, prin creație proprie, a cunoștințelor si experienței din acest domeniu.Cele aproape 90 de comunicări prezentate în cadrul a trei secții de lucru —nizarea si; normarea muncii- ductivltătii muncii. Dgzba- ■ tefea unor probleme im- . portante cum sînt cele care privesc organizarea, rațională a locurilor de muncă, metodologia generală de organizare și normare a muncii, . selecția . profesională și pregătirea . cadrelor, organizarea lucrului în schimburi, au antrenat, alături de ingineri și economiști, și colaborarea altor specialiști: medici, sociologi. psihologi, fiziologii Prin larga sa paletă tematică, simpozionul a răs- ' puns unor nevoi reale, impuse de activitatea " practică desfășurată pe linia organizării raționale â producției și a muncii-de : specialiștii din întreprins' deri și organele economice centrale, clarificînd unele ' probleme teofetice și prac- * tice pe care Ie ridică a- ceastă activitate. Toate a- cestea ca și competenta cu care specialiști de diferite profesii au purtat discuțiile au impus actualul simpozion ca un moment important în orientarea și cristalizarea unei concepții științifice proprii, fiind un .. pas înainte în efortul de creare a unei școli romă- . nești de organizare. Prezenta alături de cercetătorii .. din diverse sectoare și ramuri ale economiei a spe- , cialișților și cadrelor, de conducere din întreprinderi . și organele economice cen- . tțale a imprimat simpozionului un pronunțat caracter de lucru, ceea ce a permis să se realizeze, în că- £ drul discuțiilor, o fructuoasă confruntare de opinii și un util schimb de experiență, cu foloase directe ■■ în' rezolvarea unor probleme concrete și actuale ale economiei naționale.O reușită a simpozionului este și aceea că la bilanțul Iui s-a adăugat și o consistentă colecție de propuneri făcute de parti- . cipanți. Intre " ' subliniat ideea în continuare a festări similare cări științifice mele de organizare. Eficiența acestor manifestări va spori și mai mult, au subliniat unii , participant!, dacă în viitor - ministerele își vor asuma răspunderea organizării u- nor astfel de simpozioane în care să fie dezbătute probleme mai restrînse. dar în mod mai aprofundat. , ținînd seama de specificul anumitor ramuri sau sub- .. ramuri, la nivelul central urmînd să fie discutate diverse grupe de probleme sau chiar numai o anumită problemă, dar a cărei soluționare interesează toate ; întreprinderile.In interesul difuzării largi a tot ceea ce este nou și înaintat în acest domeniu n-ar fi lipsit de utilitate . ... dacă cele mai bune lucrări prezentate la recentul sim-' ■' pozion ar face obiectul unor sistematice acțiuni de popularizare pentru a oferi tuturor întreprinderilor o bogată sursă de idei și experiențe.

lu- „Or- con- și a , al

nizarea și normarea muncii; — de către specialiștii din întreprinderi și ministere, din institutele de cercetări, din învățămîntul superior și din institutele de proiectări, ca și din cadrul Comitetului de stat pentru probleme de organizare și salarizare au oferit participan- ților imaginea interesului larg ce se acordă, în economia tării noastre, organizării științifice, evidențiind faptul că preocupările în acest domeniu sînt din ce în ce mai frecvente si mai profunde, atît în cadrul întreprinderilor si organelor economice centrale. cît și în cadrul diferitelor ramuri . și subra- muri ale economiei naționale.Comunicările prezentate în secția „Organizarea conducerii" s-au axat în jurul cîtorva probleme esențiale pe care le implică actul conducerii științifice a activității economice : sistemul informațional și fundamentarea deciziilor, structura organizatorică a întreprinderilor și centralelor, raporturile dintre întreprincfere-centrală- minister, aplicarea metodelor matematice . în ganizarea conducere, faptul că au tratat fecționării formational _ __  _______la aspectele concrete din întreprinderi, la soluții care în bună parte au și fost aplicate. Prin demonstrații logice și ilustrări practice, respectivele comunicări au întărit convingerea că este posibil să se reducă volumul de muncă necesar pentru informarea diferitelor nivele ierarhice, acreditînd ideea că îmbunătățirea calității activității de conducere tine nemijlocit de creșterea calității informațiilor.în comunicările care au abordat problemele structurii organizatorice s-a subliniat valabilitatea unor principii generale cum ar fi economia de legături ierarhice și funcționale și economia de personal. Ele au înfățișat o serie de aplicații concrete ale acestor principii. Elementele caracteristice care au polarizat multiple luări de poziții în cadrul discuțiilor au vizat., pe de o parte, flexibilitatea pe care trebuie să o aibă structurile, deci posibilitatea de adaptare la transformările dinamice ce survin în întreprindere, iar. pe de altă parte, posibilitatea de acționare în elaborarea acestor structuri ne baza principiilor cadru. în funcție de specificul diferitelor unităti.Caracterizate printr-o ținută științifică înaltă, comunicările privind organizarea producției au dezbătut cu precădere probleme cum ar fi : proiectarea fluxurilor tehnologice, amplasarea mașinilor, programarea și lansarea producției. folosirea capacităților de producție, manipu-

activității Remarcabil lucrările problema sistemului s-au
or- de este care per- in- referit
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ȘCOLARE

I

cronica plastică
anchetă

s-a sfîrsit s! comportament.

„George Enescu", urcat din nou vineri seara pe podiumul A- teneului Român. împreună cu orchestra
ȘTIRI CULTURALE

u u H rt W ta a

peisaj al țarii
Un cunoscut psiholog contemporan spune despre școală că trebuie să fie o invitație la măreție, iar profesorul— purtătorul acestei măreții. Formula cucerește nu numai prin frumusețe, dar și prin pregnanța cu care sintetizează rolul înalt umanist al școlii zilelor noastre. Un rol pe care noua condiție a învățământului românesc, definită atît de profund în Directivele C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului, în recenta cuvîn- tare a tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la Conferința națională a cadrelor didactice, îl include în componența sa ca pe un imperativ educativ fundamental. „...Răspunderea 

pentru educația comunistă a tinere
tului — releva secretarul general al Comitetului Central al partidului — 
revine întregului nostru corp didac- 
tio, tuturor catedrelor și discipline
lor școlare, care trebuie să participe 
în mod activ și nemijlocit, pe planuri 
multilaterale, la pregătirea științifi
că și culturală a elevilor și studen
ților, la formarea lor spirituală, la 
cultivarea concepției noastre despre 
lume și viață".Evident, în perspectiva cerinței ca învățămîntul să nu se limiteze la o acțiune de transmitere a cunoștințelor. ca fiecare dintre acestea să-și depășească simpla condiție informativă, i se cere pe drept cuvînt profesorului să aibă el însuși concepții comuniste Clare, o largă cultură și, totodată, să recurgă la o gamă variată de mijloace de influențare a tinerilor în educarea lor ca cetățeni temeinic pregătiți pentru muncă și viață, devotați patriei socialiste. Dintre nenumăratele reușite ale educatorilor am reținut și experimentul profesorului Alexandru Steriade de la Liceul din Comarnic. La începutul fiecărei ore de literatură română, el scria pe tablă o maximă sau un citat dintr-un autor clasic, în bună coincidență cu tema sau cu spiritul sub care trebuia să desfășoare ’ "procedeu a pregnante studiate, a rilor noștri creatori.mele zile procedeul era doar un e- lement de culoare, am observat cu- rind că el începea să statornicească noi preocupări în rîndurile elevilor.— relata interlocutorul nostru. Multi dintre ei au început să sesizeze mai ușor nuanțele ideilor, să lege un fapt sau o observație din noile lor lecturi de alte elemente cunoscute anterior la lecțiile de literatură, filozofie sau socialism științific. Dar cîș- tigul cel mai important cred că este altul. Un asemenea procedeu, corelat, se-nțelege, și cu altele, concură la transformarea ideilor expuse de la catedră într-o stare de spirit de pe urma căreia tinerii încep să vadă ceva mai departe de limita lecției învățate la școală ; odată dobîndit acest capitol al înțelegerii, demnitatea, sentimentele sale cetățenești sînt cultivate de tot ceea ce elevul vede că se făurește în jurul său".Firește o asemenea concluzie, ilus- trînd multiplele valențe educative ale procesului de învătămînt, poate fi relativ mai ușor formulată și argumentată de un profesor de literatură sau de istorie Ce -facem însă cu matematică, fizica, chimia și altele, unde atributele de rigoare, precizie, exactitate — specifice acestor discipline — se pretează mai greu actului educativ ?— „Nu există vreo disciplină școlară lipsită de valoare educativă — ne spunea dr. E. Fischbein, șef de sector la Institutul de psihologie al Academiei — pentru simplul motiv că nu poate fi imaginată o disciplină a cărei predare să fie posibilă prin înșiruiri de date, expuneri seci de legi și formule. Matematica, deși operează cu elemente abstracte, pe lîngă relevarea conceptului însuși de adevăr, poate cultiva deopotrivă puterea investigației, simțul proporțiilor și al analogiilor, încrederea în forța gîndiril. Lecțiile de fizică, cînd se refuză însăilării unor simboluri, pot constitui un admirabil ghid de înțelegere și interpretare a lumii. Iar geografia este cum nu se poate mai potrivită pentru a înfățișa imaginea unui flux de dezvoltare organică a meleagurilor patriei noastre. Pentru: aceasta e nevoie, desigur, ca eu, profesor, în ora de matematică, să urmăresc a-i deprinde pe elevi cu metoda demonstrării oricărei afirmații, în ora de fizică să-i ajut să „vadă" noțiunile însușite și prin prisma celor învățate la matematică, literatură, filozofie, iar la geografie, un oraș să li se reprezinte, dincolo de orice considerent statis- tico-economic, ca o formă specifică de umanitate. Cu alte cuvinte, este nevoie să identificăm și să aplicăm acele tehnici pedagogice antreneze pe elevul însuși educării sale".Intr-adevăr. Numai că o tehnică sau efortul de a-1 face pe elevul însuși părtaș al propriei sale educații nu pot avea eficienta scontată decît în anumite condiții bine precizate. Să vedern un caz concludent din acest punct de vedere. La Liceul din Rîșnov, anii de studiu sînt alcătuit! din clase paralele A. și B. Clase cu un număr aproape egal de elevi, aproape identice ca valoare, cu condiții asemănătoare de studiu și de viață. Cei mai buni elevi ai acestor clase își dispută multe dintre premiile școlii. Și totuși... colectivele seriei B se înfățișează mai puțin omogene, nu dovedesc adeseori capacitatea unui efort susținut. Cum se explică o asemenea' situație ?— „Această întrebare ne-am pus-o noi înșine în repetate rînduri — ne răspunde prof. Constantin Mirică, directorul liceului amintit. Cred că explicația este următoarea. La colectivele seriei B s-au produs în anii precedent! schimbări mai frecvente de diriginți și profesori. Desigur, cei care veneau ulterior erau pedagogi tot atît cei dinainte, elevii seriei beneficia, de confunda cu exercitînd o anume influență în a- doptarea unei conduite corespunzătoare în clasă, acasă, pe stradă, într-o sală de spectacol etc., în formarea u- nor puternice convingeri de responsabilitate.față de fiecare gest făcut, colegii lor din B identificau școala cu

lecția. O școală mereu alta — după cum altele erau lecțiile de matematică sau de geografie — care nu reușea să se închege într-o imagine durabilă".Iată-ne așadar pe terenul factorului cu cea mai mare valoare în procesul educației — exemplul profesoral, care are un rol hotărîtor în educația comunistă a tineretului școlar. Se spune adesea, și pe bună dreptate, că de profesor depinde ca fiecare nouă cunoștință însușită de elev să devină un mijloc și nu un scop. Că lui i se datoresc în bună parte atribute de seamă din structura morală a generațiilor, demnitatea si mesajul lor social. Dar în mod cu totul paradoxal, pornin- du-se tocmai de la valoarea de mo-

de istorie, bunăoară, cu anumite reguli de că atît drepturile, cît și obligațiile școlare nu sînt obligatorii pentru toți. Iar din moment ce o aseme- infiltrată. gol".în fata primul catedră

pedagogică

se lecția. Bineînțeles, acest fost subsumat sublinierii a conținutului operelor poziției patriotice a ma- „Dacă în pri-

del însuflețit, virtuală fiecărui profesor, sau de la specificul educativ al oricărei discipline. în unele scoli se ajunge la o concepție ciudată cu privire la munca educativă. Am auzit profesori spunînd : „din moment ce eu sînt într-un fel sau altul răspunzător de reușita a- cestui elev la examenul de bacalaureat. e datoria dirigintelui să se intereseze de comportarea lui acasă si în societate, să-1 învețe regulile bunei cuviințe". Inconsistenta raționamentului este evidentă. „Ceea ce nu înseamnă 'că nu sînt încă destul de frecvente cazurile cînd cadre didactice îsi concep sarcinile profesorale în limitele exclusive ale specialității lor — intervine prof. 
Romulus Andrei, de la Școala generală din comuna Orbească de Sus, județul Teleorman ; or, aceasta contravine flagrant cu conduita profesorală pe care o acceptăm. Din păcate, mai persistă ideea că unui elev care a primit o notă bună într-o anumită zi. 1 se poate trece cu vederea la ora următoare o abatere. fie si numai pentru motivul că nota bună mă reflectă profesorul lui la materia pe cînd abaterea este muncii dirigintelui. Darcesta se strecoară ne nesimțite un fel de tranzacție intuiția lui fină, diat. Și. drept să creadă că o

și pe mine, respectivă, consecința în felul a-ne care elevul, cu o sesizează ime- consecintă, începe dată sfîrșită ora

nea convingere a fost munca educativă rulează înCă prestigiul profesorului elevilor este determinat în rînd de activitatea lui laconstituie un adevăr incontestabil. Dar orice educator îsi definește personalitatea atît în raport cu avuția lui spirituală, cît si cu respectul si admirația ne care știe să le impună celor din jurul său. fie că se află în scoală sau în societate, în fond în asta și constă valoarea larg socială ce se atribuie deseori corpului profesoral. Cu toate acestea. cînd se întîmplă ca unii profesori să-și vadă proprii elevi într-o atitudine nu tocmai corespunzătoare. pe stradă sau la un spectacol. indiferenta manifestată în a- semenea împrejurări este susținută cu argumente care deseori o înțelegere torilor educaționali, este clar că nu prin laterale — unele la ._____ .______acasă —, ci printr-o atitudine consecventă fără a fi rigidă, și elastică fără a-și pierde spiritul ferm se întărește autoritatea didactică. „Din păcate, un sistem de îndrumare și control nu întotdeauna bine pus la punct tine uneori să consacre modelul profesoral ca ne un tip de o tinută lineară, olimpian. Un asemenea profesor, după cum rezultă din procesele verbale de inspecție, are întotdeauna planurile elaborate riguros. în desfășurarea lecției respectă cu sfințenie toate verigile prevăzute, intră si iese din clasă în bătăile orologiului. Neîndoielnic. aceste trăsături sînt necesare. dar nu si suficiente. Educatorul trebuie să se impună în fata elevilor nu printr-o imagine statică, ci printr-un exemplu viu, care să-i stimuleze pe tineri în a se regăsi pe ei înșiși si a acționa conform propriei lor naturi. într-o atmosferă de responsabilitate si respect. Numai prin forța personalității sale, exemplul său poate dobîndi forța convingerii" — este de părere prof. Ingmar Brantsch, de la Școala generală nr. 14 din Brasov.Un memento și o chemare reflecții mai profunde, ori de ori năzuim nu se mai mată după cunoștințe. ___ ______  „ _________  .ci să fie cu adevărat o invitație la măreție adresată anilor tineri.

demonstrează a- 1imitată a fac- Cînd de fapt compo-tări uni- scoală si altele

la cîtesăca munca didactică reducă la formula peri- care „școala transmite iar elevul le primește".
Mihai IORDĂNESCU

V

9,15 ;

11.15 ;

11,15 ;

• Rlo Bravo (ambele serii) : PATRIA — 9,30 ; 13 ;
16.30 ; 20, BUCUREȘTI — 9 ; 12,15 ; 16,30 ; 20.
• Un om pentru eternitate : CENTRAL —
11.45 ; 14,15.
• Cuțitul în apă : CENTRAL — 16,45 ; 19 ; 21.
• Bună ziua, contesă : REPUBLICA _  9 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• Pensiune pentru holtei : VICTORIA — 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Gervalse : CINEMATECA (bilete Ia casă) — 10 :
12.30 ; 14,30 ; 16,30.
• Acest pămînt este al meu : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Marele șarpe : FESTIVAL — 9 ; ; 13,30
18.30 ; 20,45, FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; ; 16 ;
21, EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Un delict aproape perfect : DACIA __ 8,30—16,30
în continuare ; 18,45 ; 20,45, VOLGA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
0 Căderea Imperiului Roman (ambele serii) : LU
MINA — 9,30—16 în continuare ; 19,30.
• Concertul animalelor ; Despre pițigoî ; Nu va mal 
fi război ; Istețul și fiii săi : TIMPURI NOI — 9—21 
in continuare.
e Ce noapte, băieți î DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 : 20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.

(Urmare din pag. I)

care să-l în efortulasemenea

de bine pregătiți ca și Dar în timp ce pentru A modelul profesoral dimensiunea duratei, se însăși existenta lor,

încă de la prima sa ediție, nici faptul că recent postul de radio Monte Carlo, fă- cînd o cronică a festivalurilor de muzică ușoară, pe marginea ultimei ediții de la San Remo, sublinia că, între festivalurile europene închinate cîntecului, Festivalul de la Brașov tinde să devină unul dintre cele mai prestigioase. Acest festival constituie o afirmare a bogăției și amplorii vieții noastre muzicale, din ce în ce mai prețuite peste hotare.
Larga popularitate a edi

ției trecute s-a oglindit în 
egală măsură și în co
mentariile si dezbaterile ce 
au urmat festivalului 1— Cred că cel mai salutar efect al festivalului din 1968 a fost acea largă dezbatere de presă la care au participat numeroși cronicari, compozitori, poeți, autori de texte pentru muzică ușoară, spectatori, melomani, care au luat în discuție calitatea muzicii ușoare românești.în urma dezbaterilor care au avut loc. a preocupării sporite a Uniunii Compozitorilor, a Comitetului de Stat pentru Cultură si Artă, a Radiodifuziunii și a caselor de creație populară față de ridicarea nivelului artei interpretative de gen. s-a creat un climat de exigență, fertil pentru apariția unor noi valori în acest domeniu. Evident, discuțiile au fost urmate de o serie de măsuri practice. Au luat ființă o serie de forme de în- vătămînt și de pregătire profesională a tinerilor interpret! de muzică ușoară, cursuri la realizarea cărora și-au dat concursul Direcția muzicii din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. Conservatorul „Ciprian Porumbescu", sec-
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• Filarmonica de stat,, George Enescu" 
(sala Ateneului) : Concert simfonic
— 20. Dirijor : Mihal Brediceanu. So
listă : Ellsabeta Leonskaia (U.R.S.S.)
• Opera Română : Răpirea din serai
— 19,30.
• Teatrul de Operetă : Sînge vlener
— 19,30.

• Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Enigma Otlllel — 
19,30 ; (sala Studio) : Jocul adevărului — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Victimele datoriei — 17,30 ; Nepotul lui Rameau — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahla) : Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : O casă onorabilă — 19,30 ; (sala 
Studio) : Fedra — 20.
• Teatrul Mic : îngrijitorul — 20.
• Teatrul Glulești : Cursa de șoareci — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea".: Kathleen — 20.
• Teatrul ,Ion Creangă" : Adresanții necunoscuți — 15,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Inttlnire pe culmi — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Aventurile iul Plum- 
Plum — 17 ; ,,9’/e" (spectacol nocturn pentru adulți) — 21,30 ; (sala din 
str. Academiei) : A fugit un tren — 17.
o Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Varietăți pe portativ — 19,30.
O Ansamblul Artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele 
pe pămînt — 20.
• Circul de stat : Rapsodia acrobatică — 16 ; 19,30.

b □

Vineri seara, la două teatre bucureștene. au avut loc premiere cu piese noi românești.Teatrul „Lucia Sturd- za Bulandra" a prezentat. în sala Studio, spectacolul de comedie intitulat „Tandrețe și abjecție". Alcătuit din piese semnate de Teodor Mazilu. spectacolul este realizat de regizorul Cornel Todea, cu contribuția pictorului scenograf Ovidiu Bubulac. Distribuția a cuprins pe actorii Octavian Cotescu, Petre Gheorghiu, Vally Voi- culescu-Pepino, Ana Negreanu, Adrian Georgescu, Dan Damian, Marius Pepino.

Violeta Andrei și Mariella Petrescu.La Teatrul văzut lumina piesa lui „Iertarea",pusă în scenă de Ion Cojar și are ca interpret! pe Leopoldina Bălănuță. Dumitru Furdui, Eugenia Po- povici, de la Teatrul Național „I. L. Cara- giale". Mihai Dogaru, Constantin Dinescu și Elena Pop. Scenografia aparține Adrianei Leonescu.

Mic a rampei Ion Băieșu .Ea este simfonică a Filarmonicii „George Enescu". dirijată de Emanuel E- lenescu, tînăra artistă a interpretat concertul nr. 2 pentru pian și orchestră de Rahmani- nov.Soprana Gloria Lind de la opera „Metropolitan" din New YorkPianista sovietică E- lisabeta Leonskaia, distinsă cu premiul I la cel de-al III-lea Concurs internațional ida".
a fost vineri seara J oaspetele Operei de |

2_____ *a interpretat Istat din Timișoara. Artista i rolul titular din „A- ,
L
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PROGRAMUL II

«nKaMMaaMBaaMHMMBBi programul I

t 17,30 — Telex TV. 17,35 — Medicul
% > vă sfătuiește. Știți să dați primul

V ajutor în caz de entorse sau fracturi?
Vorbește dr. Aurel Denischi. 17,50 — 

csQaBBKassKMBnMacaKHKnsKeBsaB Pentru copii. Lanterna magică. In 
cuprins filmele : Povestiri pe malul 
apei ; Plttlplatsch șl crocodilul ; Ta

bla neagră a Iul Blgoudle ; Aventurile Iui Joe. 18,30 — Pentru școlari. Să 
ne cunoaștem patria. Delta in oglinzi de gheață — film realizat de studioul 
de televiziune. 19,00 — Telejurnalul de seară. 19,30 — 2 martie 1969 — 
Din carnetul reporterului : „Pe Valea Oltului" de Violeta Zamflrescu. 
19,40 — Cadran. Emisiune de actualitate internațională. 20,00 — Tele- 
enciclopedia. în cuprins : • Diderot • Amprente • Marea (X). 21,00 — 
Mult e dulce și frumoasă. In cuprins : • Se ocupă cronicile literare de 
stilul scriitorilor ? • Simbolismul fonetic la Macedonschl o „Cine are 
dreptate" — întrebuințarea formelor verbale interpretative • Poșta emi
siunii. 21,20 — Filmul serial : „Bonanza". 22,10 — De toate pentru toți... 
melomanii. Iși dau concursul : Marina Voica, Lucia Role, George Răpcău, 
Florin Bogardo, Glcă Petrescu, Ion Lucian. 22,55 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii programului I. •

20,00 — Telex T V. 20,03 — Parada formațiilor de muzică ușoară. Orchestra 
Alexandru Imre. 20,35 — Revista revistelor. 20,50 — Recital de sîmbătă 
seara — susținut de : Soprana Georgeta Orlovskl, baritonul Mugur 
Bogdan, formația de cameră dirijată de Cornel Tăranu, solistă Agneta 
Criza. 21,30 — Desene animate : „Sunete magice". 21,45 — Agenda artistică. 
22,10 — Roman-foileton : „Forsyte Saga" (XXII). 23,05 — închiderea emi
siunii programului II.

• Clovni pe pereți î UNION — 15 ; 16,45 ; 18,30 ; 
20,15.
• Primăvara pe Oder: GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ;
20,30, AURORA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Hornbre : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,15 ; 17,45 ; 20.
O Pantoful cenușăresel: BUZEȘTI — 15.30: 18, ARTA 
— 9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15.

cinema

• Operațiunea San Gennaro : UNIREA — 18 ; 20,30.
• Mica romanță de vară : UNIREA — 15,30.
• împușcături sub splnzurătoare : FLACĂRA 
15,30 ; 18.
• Aventura : FLACĂRA — 20,30,
• Ziua în care vin peștii : VITAN — 15,30 : 
20,15.

Becket î MIORIȚA — 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 19,45. 
Prințesa : POPULAR — 18 ; 20,30.
Răscoala : POPULAR — 15,30. 
Samuraiul : MUNCA — 18 ; 20.
Balul de sîmbătă seara : MUNCA — 16. 
Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea Iul

18;

• Răzbunarea haiducilor : BUZEȘTI — 20,30.
O Columna (ambele serii) : CRlNGAȘI — 15,30 ; 
VIITORUL — 15,30 ; 19.
o Expresul colonelului von Ryan : GRIVIȚA
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
O Astă seară mă distrez : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Feldmareșala : GLORIA — 9
18.15 ; 20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 
20,30.

; 13,30 ; 16 ; 
15,45 ; 18,15 ;

19.

•
Indianul : MOȘILOR — 15,30*; 19', DRUMUL SĂRII 

15 30 ‘ 19.
Viva Marla : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
Profesioniștii : FLOREASCA — 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 
; 20,30.
întoarcerea vrăjitorului : RAHOVA — 15 ; 17. 
Tarzan, omul-malmuță ; Fiul Iul Tarzan : 
Siâde ln’italy : PROGRESUL — 18 ; 20,15. 
Telegrame : PROGRESUL — 15,30.
Urletul lupilor : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20. 
Neînțelesul : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Planeta maimuțelor : COTROCENI — 15 ; 17,30. 
Nikolai Bauman : COTROCENI — 20.
Vera Cruz : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Joc

18

HOVA — 19.
RA-
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Prilej al unei vii confruntări. între diferite generații de artiști, expoziția județeană organizată recent în sălile Muzeului din Piatra Neamț, prima de acest fel în viața artistică a orașului, dobîndește, în afara ineditului, semnificația unei realizări împlinite sub semnul unor căutări consecvente, reluate și adîncite lucid. Este vorba de strădania artiștilor de a descoperi noi și convingătoare soluții plastice menite să contribuie în cel mai înalt grad la reflectarea realităților acestor meleaguri, la transpunerea în limbaj sensibil a transformări de caz, sau de a mult puternica contemporane cu și viguroase ale locale.Se împletesc în actuala expoziție preocupări variate în vederea articulării unei viziuni peisagistice specifice regiunii, a conturării și 8- firmării unui mediu geografic, intuit, prelucrat și transpus uneori cu ajutorul unor detalii pitorești. Este pretutindeni vizibilă această pasiune a muncii tenace pe linia conturării și afirmării unor mijloace de exprimare proprii, recunoscute ca atare.Dincolo de o serie de aspecte discutabile, legate -uneori de o insuficientă concordantă între idee și realizarea ei plastică, actuala expoziție demonstrează o anume seriozitate de atitudine, vădind un fel de gravitate în abordarea temelor propuse. Astfel că, în pofida inevitabilei varietăți legate de prezenta numerică a artiștilor expozanți, toate lucrările poartă o amprentă distinctă, exprimînd valori care se impun prin potențialul lor uman și afectiv. O constantă a întregii expoziții ni se pare a fi exprimarea unui sentiment robust și cald față de ceea ce este frumusețea imanentă a naturii. Fără a părăsi calitățile plastice ale concretului și mai ales valențele sugestive ale mișcării, marea majoritate a lucrărilor prezentate sînt mărturii ale unei stări a- fective declanșate de un moment al realității. Pentru a exemplifica amintim lucrările „Luminiș în pădure", „Peisaj sătesc" sau „Toamna" ale pictorului Gheorghe Iliescu. Folosind laviul imponderabil sau acuarela, artistul oferă o poezie densă în care esențele pămîntului natal se rafinează cu sensibilitate contemporană. Spre deosebire de acestea, lucrările în ulei ale artistului mizează prea mult asupra valorilor Ilustrative ale imaginii, rezumîndu-se mai mult la un pitoresc geografic și etnografic.Aceeași preferință acordată aspectelor naturii, ca mobil al Imaginii, este proprie și lucrărilor Iul Grigore Andriescu. „Cei doi frați dintr-o tulpină", „Peisaj din lunca Moldovei". „Peisaj din lunca Șiretului" sint imagini somptuoase datorită jocului pointillist al culorii, pe alocuri detașat însă de orice altă finalitate.Universul rural este cel care concentrează preocupările pictorului Moraru Varahil Teodor, de la încercarea de a sugera atmosfera specifică a unor locuri precis nominalizate, ca „Duruitoarea". riguros compusă, „Ceahlăul în ceată", cu accente grigoresciene, sau „Căsuța pictorului", la încercarea de a crea imagini de ansamblu, care prin evocarea unor momente de luptă patriotică. din trecutul nostru istoric dobîndesc o aură de legendă („Horla, Cloșca și Crișan").Respectîndu-și cu strictețe deceniile de activitate, slujind o artă de plein-air de o viziune realistă cu accente de post-impresionism, lucrările prezentate de Neculai Milord se remarcă prin tinuta clasică a compoziției. „Toamna intre blocuri" sau „început de toamnă" sînt imagini care traduc elaborat impresii legate de prefacerile peisajului nemțean, in plină efervescentă a construcției.

peisajului mărețelor Ia Săvinești sau Bi- releva o dată mai legătură a creației rădăcinile adinei tradiției folclorice

Pe o treaptă superioară de transfigurare a priveliștilor zilelor noastre se situează lucrările luliei Hălău- cescu, care surprind prin ineditul manierei de a construi și de a transpune concretul. „Portretul arheologului C. Mătasă", „Crini", „Visul salamandrei". folosind materia delicată și transparentă a acuarelei, realizează sinteze în vederea creării u- nui climat emoțional de mare finețe. Dincolo de diversitatea tematică, lucrările prezentate de artistă răspund unei anume unități ce aparține registrului ei temperamental. Spre deosebire de acuarelă, lucrări realizate în udei ca „Geometrie slghișo- reană", aducînd sensul mal grav al unor peisaje citadine, „Cascada Io- dolina" sau „Ghețarul — Focul viu" sînt rezolvări compoziționale ferme prin plenitudinea ___ formelor și a ma-teriei densificate prin tot felul de ingrediente care dau relief ansamblului.Pornind nu de Ia un prototip artistic popular, decorativă popu- procesul stiliză- abstractizării specifice ar-ci de la ideea Iară, asimilînd rii și . ____________tei populare, lucrările* lui Mihal Mădescu aduc ceva din bucuria necontrafăcută a obiceiurilor folclorice. „Amintiri din copilărie", „Căiuții", „Iluzionistul", „Brezaia", „Acrobații" vădesc o remarcabilă forță de sugestie dată atît de calitatea tehnică a exprimării cît și de libertatea fanteziei ce nu devine niciodată anarhică. Acuratețea desenului și a formelor, prin riguroasa ordonare a elementelor legate de obiceiurile populare (fluiere, cobze, măști, capre etc), dobîndesc un ritm decorativ în cadrul unor imagini ce par spontan" create, deși elaborarea lentă este evi-7 dentă.Aceleași surse de inspirație și acuratețe în realizarea imaginii caracterizează și xilogravurile Zenaidei Mădescu. „Peisaj cu bufniță" sau „Lăutari" sînt lucrări în care linia viguroasă, fără gratuități, certifică o a- nume siguranță a meșteșugului ce e- vită consecvent clișeele.Accentul vibrant, dar sobru, o coerentă ordonare a limbajului expresiv în cadrul unui bidimensional mai mult sau mai puțin decorativ este propriu lucrărilor graficianului Petru Petrescu. Artistul realizează uneori imagini insuficient limpezite, ușor contradictorii, ca „Poem" „Basm" sau ciclul celor trei lucrări în ulei („Planete necunoscute") al căror subtext intenționat de titluri am fi dorit să se desprindă cu mai multă pregnantă.Reluînd străvechea tehnică a icoanelor pe sticlă, artista amatoare Fră- sina Vlad nu reușește să atingă sim-;. plitatea de autentică sinteză a pic-Ș turii populare (intenționată în lu-Ș crări ca „Toma Alimoș". „Milea", „Corbea", „Floare de piatră") rămî- nînd doar la schematizări de natură irelevantă. Sculptura, reprezentată în expoziție doar prin lucrările lui Pom- piliu Clement, ne-a demonstrat darurile de observator și pertinent interpret al realităților umane ale a- cestui artist. Numeroasele portrete de copii, „Portret de cooperatoare", „Cariatidă", basorelieful în lemn „Patria" sînt lucrări robuste, cu semnificații actuale, solid implantate în spațiu, caracterizate prin impresia de vigoare și de știință a construcției.Fragment al ansamblului mișcării artistice românești, expoziția artiștilor plastici din județul Neamț a scos în evidentă, la nivelul posibilităților artistice ale expozanților, un aport meritoriu în cuprinderea și exprimarea realităților contemporane specifice regiunii.
Marina PREUTU

ția de Uniunii multi alți factori.
Anul trecut. festivalul 

de muzică ușoară a contri
buit la ridicarea ștachetei 
calității. Credeți că pe a- 
ceastă cale se vor face a- 
cum noi progrese ?— Ediția 1968 a „Cerbuluide aur" nu a dat o deplină satisfacție publicului larg îndeosebi datorită palidei afirmări a interpretilor români. Ar trebui să vă fac o mărturisire care vine din partea unui om îndrăgostit de cîntec. în general, dar care a avut și șansă ca ultimii ani din activitatea sa să-i consacre laturilor artistice. muzicale. literare, ale radioului, că fără o confruntare cu festivalurile internaționale noi ne puteam încă multă vreme a- măgi cu ideea că inter- preții noștri reprezintă valori ■ incontestabile, cărora nu le lipsea decît un amplu prilej de a se a- firma pe scara internațională. Am oferit acest prilej prin cea dintîi ediție a festivalului și am cules învățăminte stimulatoare. Cred cu tărie în faptul că, în ciuda nereușitelor unor interpret!, noi am cîștigat ceva deosebit : conștiința nivelului real la care ne situăm și responsabilitatea       . , ..față de „valorile", care în- nic în felul său, deoarece tr-un timp foarte apropiat trebuie să devină valori autentice, putere i țări, i locuri I sului.sînt mai mult decît necesare. și prin aceasta — rodnice.

Ați participat în 
trecură ca membru 
riul festivalului 
Europei", organizat 
leviziunea . belgiană, 
face o comparație ?— Intr-adevăr, „Cupa Eu-

muzică ușoară a Compozitorilor și

Cred cu aceeași că astfel de confrun- care nu ne asigură în fruntea palmare- decît dacă merităm.
vara 

în iu- 
„Cuva 
de te- 
Puteți

ropei", festival al Radlo- televiziunii belgiene, era la cea de-a 10-a ediție, în care se întîlneau într-o competiție foarte strînsă echipe de cîntăreți din 6 țări. Deși țara gazdă, Belgia, nu figurase niciodată printre cîștigătorii „Cupei Europei", vreme de 9 ani, organizarea acestui festival și nivelul lui mereu în creștere au contribuit în

prin cîntec practică o artă. o artă maioră. încărcată de responsabilități.$i în domeniul creației, unde s-au realizat multe lucruri îmbucurătoare, cred că trebuie să ne privim pe noi înșine cu sporită exigență.S-a tipărit „Caietul de 80 de cîntece'1. Concurența 
oaspeți, oaspeții din juriu 
sperăm că vor duce cu ei

ca, pe lîngă un cîntec din repertoriul propriu, să execute un cîntec românesc cuprins în caietul de melodii. Este încă o posibilitate de circulație care se deschide valorilor celor mai reprezentative din creația compozitorilor români, știut fiind că unii concurenți care au figurat în palmaresul primei ediții cîntă astăzi la radio, la televiziu

tițil internaționale de creație și de interpretare în același timp mi se pare încă extrem de dificilă. Să nu uităm că noi avem un festival devenit tradițional și care este în primul rînd un festival de creație în domeniul muzicii ușoare: festivalul de la Mamaia. Chiar în anul 1969 vom a- sista la o nouă ediție și, cunoscînd îndeaproape atît

Un festival de prestigiu
al artei cîntecului

așa măsură la formarea u- nei adevărate școli interpretative a cîntecului belgian încît la cea de-a 10-a ediție echipa țării gazdă a putut să obțină un triumfător succes.Sperăm totuși să nu a- 
vem si noi surmize bune 
decît veste 10 uni!— Am citat acest caz, u-sînt profund convins că, cu multă răbdare și cu o pregătire susținută și profundă, cîntecul românesc, care se bucură de valori componistice indubitabile, se va bucura foarte curînd și de o artă -interpretativă pe măsura lui. Dar în a- ceastă chestiune nu festivalurile pot face miracole, nu festivalurile not crea cîntăreți (ele. cel mult, a- tunci cînd au un caracter comercial, not naște .stele trecătoare"), ci not numai să ofere confruntări- din care biruitori vor Ieși întotdeauna cei care înțeleg că

acest mănunchi de melo
dii.

— „Caietul de 80 de cîn
tece" recent apărut, consacrat cîntecului românesc, cuprinde o bună parte din tot ceea ce am avut noi mai valoros în creația de gen contemporană și în creația devenită clasică, îndeosebi de după anul 1930.Pot să vă spun că multe dintre vedetele care vor a- vea recitaluri în afară de concurs ne-au solicitat acest caiet de partituri și ne-au comunicat satisfacția lor de a descoperi în paginile culegerii cîntece pe care le vor introduce cu bucurie în repertoriul lor. Unele vedete chiar ne-au anunțat că la Brașov vor cînta cîte unul sau două cîntece românești din acest caiet. In plus, așa cum prevede regulamentul competiției, fiecare concurent cîștigarea aur" sau a unuia din celelalte trofee are obligația

e-

care aspiră la „Cerbului de

ne sau pe scenele unde sînt solicitați să se producă și melodii românești, multe din ele fiind înregistrate în interpretările respective și pe discuri.Acest fapt obligă. Să nu 
uităm că și Enescu spunea 
că nu există muzică ușoa
ră și muzică grea 
xistă muzică bună !— Este o deviză, și talentatul lot de compozitori români, care și-au consacrat activitatea acestui gen deosebit de popular și totuși atît de pretențios și de dificil, că cu tă, oși lor. să exprime un conținut cît mai bogat de idei, de sentimente capabile să stimuleze arta interpretativă. 

. Nu credeți că ar fi bine 
ca în viitoarele ediții să 
se inițieze și un concurs 
paralel de creație ?— Realizarea unei compe-

priveas- creație exigen- pretenți-trebuie săpropria lor și mai multă să fie tot maj față de conținutul texte-

creația din ultimul timp a compozitorilor noștri, cît mai ales atmosfera plină de emulație care există în secția respectivă a Uniunii Compozitorilor, cred că a- ceastă nouă ediție a festivalului de la Mamaia va putea mai curînd decît Brașovul să dea un răspuns la o astfel de întrebare. Deocamdată trebuie să ne păstrăm în cadrul inițial propus. acela al unui festival internațional de artă interpretativă consacrat tinerilor interpreti. al unui festival care să poată pune în circulație cele mai reprezentative valori ale muzicii ușoare românești.
Publicul este deja infor

mat că la a doua ediție a 
„Cerbului de aur“ vor susține recitaluri vedete ca: 
Juliette Greco, Barbara 
(Franța), Udo Jiirgens (Aus
tria), Cliff Richard (Anglia), 
Matușka (Cehoslovacia), 
Ginii Ceoheli (U.R S.S.), Te
reza Kesovya (Iugoslavia),

Frankie Avalon (S.U.A.), 
Margareta Pîslaru, Doina 
Badea, formația „Sincron" 
etc... Se știe, de asemenea, 
că din partea noastră sînt 
propuse pentru a lua 
parte la competiție Anda 
Călugăreanu, Luminița 
Dobrescu, Mihaela Mi
hai și Aura Urziceanu, 
că Radioteleviziunile invi
tate si-au anunțat concu
rent! foarte seriosi pe care 
îi cunoaștem din impri
mări, multi dintre ei cu o 
bună experiență. V-arn ru
ga să ne spuneți cîte ceva 
despre juriu.— Aș spune însă mai întii cîte ceva despre concu- rențli noștri. Pînă acum, cu participarea foarte susținută a Uniunii Compozitorilor, s-a stabilit o listă de concurenți posibili. care, după perioada de pregătire practică și teoretică din cursul anului, lucrează în momentul de față sub îndrumarea artistică a regizorilor Horea pescu și A. Bocăneț asupra celui mai optim mod de prezentare scenică și telegenică a repertoriului ales. Numărul concurenți- lor cu care Dutem intra în competiție este stabilit prin regulamentul festivalului și el nu poate fi lărgit decît cu asentimentul juriului international. De altfel, chiar pe parcursul ultimei perioade de repetiții s-a putut constata că în privința uneia sau chiar a două dintre cîntăretele selecționate . o mai bună și mai susținută pregătire le-ar mări șansele într-o viitoare ediție a festivalului. Este clar însă că nu numărul interpretilor ne poate nsisura un loc în palmaresul de la 9 martie, ci un singur factor: calitatea interpretării.In ce privește juriul, ca și anul trecut, va fi constituit din reprezentanții Radioteleviziunilor care si-au trimis concurenți la festival. Valoarea con-

Po-

curentilor va fi deci a- preciată de un organ internațional competent, din care fac parte compozitori, scriitori, realizatori ai u- nor emisiuni de televiziune, directori de emisiuni de gen etc. Regulamentul prevede ca și anul trecut o serie de criterii științifice profesionale aflate în u- zanță mondială în acest domeniu, pe care noi le adoptăm și le reelaborăm conform specificului prin excelență artistic al festivalului nostru.
■ In afara recitalurilor 

hors-concurs. vor mai 
exista și acele transmisiuni, 
în pauzele spectacolelor, 
ale unor programe alcătui
te de interpreta noștri ? A- 
nul trecut, cînd mă gin- 
deam că există soliști ro
mâni veniti la Brasov doar 
ca să umple o pauză, a- 
veam un sentiment de re-' 
gret.— Nu. De data aceasta, nu, deoarece considerăm că formula folosită anul trecut a fost, sub acest aspect, deficitară. Dimpotrivă, ne gîndim să folosim pauzele pentru a transmite o serie de emisiuni independente de festival sau pentru a informa spectatorii mai amplu și mai profund decît am făcut-o data trecută asupra desfășurării festivalului, informații, interviuri, mentarii, declarații, portaje filmate etc.

A mai rămas puțină 
me pînă cînd binecunoscu
tul semnal al orchestrei 
Radioteleviziunil va anun
ța deschiderea concursului 
Si festivalului „Cerbul de 
aur". Pregătirile sînt în 
toi. Publicul iubitor al a- 
cestui gen de mare popu
laritate. așteaptă noua edi
ție cu deosebit interes.

prin co- 
re-

vre-

Convorbire realizată de
Smaranda OJEANU
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să-l iei drept etalon de com-
■

B

■

S3

care au științei, tinereții sute deîn- un

In tehnica modernă, frigul utilizări. Răspunzînd u- cerințe. Clujul și-a înscris oraș al țării care produce
e orașul care... Aici, la acest încercării de a da Clujului un care să-l defi-

tălmăcit Galaction, Sînt cu-
revistă. orientată de partid, au numeroși scriitori români :Arghezi a fost tălmăcit s- și Sadoveanu, și și... cîți încă.

a

im-

I

Clujului seara s-a

fon-cre- Clu-

ca să în

al dealomnul Țării Românești, al Moldovei și al Transilvaniei. Mihai V'teazul. îsi trimisese fiul, pe micul Pătrașcu, la Cluj, între a- nii I595--1600, pentru a primi o educație aleasă în colegiul iezuiților. Cu cincizeci de ani înainte, în 1550. parohul Gaspai Heltai întemeia o tipografie care edita și cărți românești, iar numai peste cîțiva ani lua ființă o școală laică mărind numărul școlilor de atunci Tn de-

Clujul artistic și atît 7 Clujul, un roase monumente atît ? primăvara trecută, Te- începuse Iucrâ-

lumini răzlețe pe palide reflexe de putea spune : ,.Un / Deasupra cer de

tar. Dar numai atît ? Clujul 7 Un Important centru științific. Dar numai atît 7 ' ' ,1L' ‘ cultural... Dar numaivechi oraș, cu nume- istorice. Dar numai

n 
h

de-
devenit atît de celebră panorama Clujului văzută seara, de sus. de Pe Dealul Feleacului. cu miile de lumini ce par un cer înstelat oglindit în calme întinderi de ape. îneît evocarea orașului de pe Someș nu poate porni cît de Ia această feerică imagineNu demult, pare-mi-se în toamnă, soteam, după un spectacol la operă, grup de oaspeți străini, pînă pe Feleac. dornici să admire orașul de acolo, de sus. Unul dintre ei. entuziasmat, exclamase : „Dacă undeva la orizont as bănui marea, as crede că-s la Neapole".întotdeauna oamenii sînt tentați să-și „măsoare" impresiile prin comparații. „Clujul se aseamănă cu..." si se amintește un oraș sau altul văzut în călătorii, ori, pur și simplu... pe o ilustrată. Cei care cunosc Clujul, care au trăit sau trăiesc în acest oraș, nutresc de multe ori sentimente potrivnice oricăror comparații. Pentru ei Clujul nu se aseamănă cu... La urma urmelor. Clujul are toate drepturile să fie considerat unicat, un oraș cu o personalitate proprie, un oraș pe care poți, e- ventual. parat.Clujul punct al atotcuprinzător atribut, . ________ ______nească. să-i surprindă profilul, personalitatea. pana se oprește. Dacă spun Brașov. mă gîndesc la tractoare, la autocamioane și la turism ; dacă spun Ploiești, spun petrol : dacă îmi amintesc de Constanta. evoc portul ; Hunedoara înseamnă oțel ; și așa. multe orașe ale tării ar putea fi definite cu multă precizie. Clujul 7 Un important oraș industrial. Dar numai atît 7 Clujul 7 Un vechi centru universi- 
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înd, în 
leconstrueția rile pentru racordarea Clujului la telefonia automată interurbană și cînd se săpaseră de Ia poștă, pînă în Piața Libertății, de-a lungul străzii Gheorghe Doja. șanțurile pentru cabluri, cercetătorii de la Muzeul de istorie a Transilvaniei intraseră în „alertă". Oriunde lovea tîrnăco- pul, la o adîncime de un metru, apăreau vestigiile castrului roman Napoca. Clădiri publice, ateliere de olărit, case temeinic construite, cu elegante coloane și capiteluri. Muzeul de istorie și-a adăugat comorilor sale altele.Clujul nu are. asemenea multor orașe, un „document" care să-i. ateste data înființării. Vechiul castru roman a fost construit pe temeliile mai străvechii așezări dacice. Medievalul oraș și-a durat zidurile din piatra castrului roman. Modernul Cluj și-a extins cartierele dincolo de pătratul zidurilor medievale, iar Clujul socialist, al exploziei urbanistice din ultimii douăzeci si cinci de ani. prefigurează aerul unei adevărate metropole.Poetica panoramă a Clujului de pe Dea

lul Feleacului își are și ea istoricul. E a- devărat. mai vechi stampe ale burgului de Pe Someș, cum este gravura lui Georg Houfnagel din 1617. prezintă Clujul, văzut de pe deal, ca o idilică așezare, nu lipsită de farmec. Dar cîtă deosebire între ceea ce surprinde azi călătorul de pe Feleac și ceea ce i se oferea, să spunem acum un sfert de veac. Ați văzut Clujul de pe Feleac în anii imediat următori celui de-al doilea război mondial 7 Un oraș îngrămădit într-un perimetru re- strîns. încă încorsetat de urmele vechilor ziduri. Seara, cîteva străzi și din ferestre becuri. Nicicum nu se cer de stele dedesupt. stele".Panorama feerică a împlinit într-un ocean de stele abia în anii din urmă.Dar să ne îndreptăm spre un alt punct de unde să-i contemplăm splendorile. Să urcăm Aleea scărilor, pe Cetătuie. acest fort natural din centrul orașului. Clujenii mai vîrstnici își amintesc de vechea stradă a Scărilor. în grotele săpate în stîncă. zeci si zeci de familii îsi aveau „dormitoarele". Cartierul „Cetătuia" putea fi dat ca exemplu a ceea ce se înțelege îndeobște prin mizerie si promiscuitate. Si. să reținem. în chiar centrul orașului. la numai o aruncătură de piatră de Palatul Banffy. unul din perlele barocului transilvan I Pentru mai tinerii ce

tățeni ai Clujului, edilii au așezat la baza treptelor o vitrină cu un fotomontaj; a- vînd următoarea inscripție : „Așa a fost, așa e...". Deci, după ce urci treptele Ce- tățuii, printre puieții de molift și ciuperci de lampioane, cuprinzi panorama Clujului și asculți ca pe o inimă pulsația perpetuă a marelui oraș. De aici, de pe Cetătuie. privind Clujul. îți dai seama că e un oraș nou. tînăr. Cartierul Grigores- cu își oglindește în Someș siluetele pastelate ale blocurilor turn și ale „lamelor" ce se constituie. într-o elocventă mărturie a ceea ce înseamnă, nu numai pentru Cluj, programul partidului si statului nostru în materie de construcție urbanistică. Aluneci cu. privirea dincolo de Someș, nu înainte de a zăbovi asupra amfiteatrului modern al stadionului, asu- ' pra palatului ce adăpostește Studioul de radio. Un complex sportiv nou. cu Palatul sporturilor, cu o piscină olimpică, te în- tîmpină în parcul sportiv „V. Babeș". în apropiere, un alt cartier, altădată al cocioabelor, numit „între ape", a fost transformat în cvartal cu vile moderne, destinat cadrelor didactice universitare. Pe deal. în apropierea clinicilor. în doar cîțiva ani s-a înălțat complexul studențesc. cu seria de cămine si clădiri de deservire. numit Pe bună dreptate de clujeni „orașul studențesc". Nu-s decît prea puțini ani de cînd buldozerele au îndepărtat îngrămădirea de clădiri igrasioase din Piața Mihai Viteazul și de. cînd s-a trasat pe teren conturul viitorului ansamblu arhitectonic. Dar, parcă de cînd lumea. cvartalul din Piața Mihai Viteazul se integrează în ansamblul orașului, cu modernul cinematograf din mijloc. Apoi, de sus. de pe Cetătuie. vei vedea alte dovezi ale prezentului socialist al Cluj ti

lul : Dragalîna. Cartierul Traian, strada Horia...Strada Horia... De la gară, pînă la podul Someș. îmi amintesc, strada, preună cu întreg cartierul gării, a fost distrusă de bombardament. Această importantă arteră a orașului a constituit, pentru arhitect!, prima încercare de a găsi un limbaj stilistic în arhitectură care Să se armonizeze cu patina proprie a burgului vechi. A fost o repetiție, generală pentru marele spectacol arhitectonic ce urma să se desfășoare. Am lăsat la urmă cel mai nou cartier al Clujului, aflat în plin proces de finisare : Gheor- ghieni. Orașul urcă spre Feleac. Respiră cu noii plămîni aerul pur al grădinilor, în acest cartier nou. pînă în prezent s-au dat în folosință 5 447 de locuințe. în etapa . finală, cartierul Gheorghieni va însuma o populație egală cu aceea a Dejului și a Gherlei luate împreună.în Cluj. în anii 1950—1968 au fost date în folosință peste 11 000 apartamente construite din fondurile statului, la care se adaugă aproape 5 000 construite din duri proprii ale cetățenilor, ori prin dite acordate de stat. în ultimii ani. iul și-a completat frumusețile prin numeroase construcții social-culturale : Casa de cultură a studenților, care domină o nouă piață a orașului, corpurile de clădiri ale Facultății veterinare, apoi școli în diferite cartiere noi ale orașului, clinica de oncologie și altele. în anii ce vin. pe lîngă vastul program de construire de locuințe, orașul de pe Someș se va îmbogăți cu noi obiective social-culturale. Se află în curs de construcție o nouă clădire pentru Facultatea de chimie, un nou amfiteatru pentru Institutul medico- farmaceutic, iar în prezent se pun bazele unui al doilea complex de cămine studențești cu 3 200 de locuri. Pe malul Someșului. între Cetătuie si parcul municipal, un modern hotel turistic, cu opt nivele, va asigura condiții dintre cele mai bune pentru găzduirea numeroșilor vizitatori din tară și străinătate. ,în acest context al exploziei urbanistice a Clujului modern, că de altfel din întreaga țară, se explică și explozia demografică a orașului. Dacă Ia sfîrșitu] celui de-al doilea război mondial Clujul depășea doar cu puțin o sută de mii de locuitori, azi în perimetrul administrativ municipiului trăiesc peste două sute mii de oameni. Clujul, ca mărime, e doilea oraș al României socialiste.

va de u- re-cursul istoriei Clujul seafirma ca un strălucit centru învățătură și de știință. Vestitul manist Apeczai Csere Ianoș va organiza în 1609 Academia existentă, dîndu-i o orientare renascentistă, în spiritul renumitelor școli ale Occidentului. Numeroși savanți și oameni de cultură români și maghiari au trecut prin școlile Clujului. învățatul Stefan Szamoskozi, medicul și naturalistul Ioan Molnar Piuarul, istoricul și patriotul Gheorghe Șincai, ca și Petru Maior, apoi animatorul și ilustrul întemeietor al școlii superioare românești, Gheorghe Lazăr, apoi Vasile Aron, Gheorghe Bariț, Papiu Ilarian, Avram Iancu, loan Slavici și încă multi alții au studiat în școlile Clujului.Succinta incursiune istorică pe care am încercat-o, punctînd secole, are intenția de a sublinia o permanență a Clujului în domeniul învățămîntului și al științei, de a-1 introduce pe cititor în efervescența de azi a acestei cetăți a studiului și a cercetării. Orașul universitar și științific are în prezent șase institute de învățămînt superior, cu 24 de facultăți, șapte institute de cercetări, șapte secții și trei sectoare ale Academiei, o secție a Institutului de fizică atomică și numeroase instituții și laboratoare aparținînd diferitelor ministere. Să notăm aici că Institutul politehnic. Conservatorul de muzică, Institutul de artă plastică, precum și a- proape toate institutele de cercetări ce țin de Academie au luat ființă în anii de după eliberare. Pentru a ne forma o imagine a ceea ce reprezintă azi Clujul universitar și științific vom aminti că în anul universitar 1968—1969 numărul studenților depășește 20 000, de cinci ori mai multi decît în anul universitar 1938—1939. Peste 8 000 

de studenți beneficiază de burse, iar 9 000 locuiesc în cele 19 cămine, dintre care cele mai multe sînt noi, recent construite. 2 000 de cadre didactice, peste 300 de cercetători, 9 academicieni. 16 membri corespondenți ai Academiei și un important număr de cadre de specialitate își desfășoară acti- ■ vitatea pe tărîmul învățămîntului și al cercetării științifice.Faima „școlilor" clujene a depășit demult chiar granițele țării. Nu-i pentru nimeni necunoscut că există, de exemplu, o „școală medicală clujeană". Eminenți savanți ca Victor Babeș și Iuliu Hațieganu, ca Papilian și Goia și încă mulți alții, au ilustrat faima școlii medicale clujene, pentru ca astăzi un Aurel Moga, un Octavian Fodor, un Grigore Benettato să ducă mai departe, nu numai în Cluj, știința medicală a acestei prestigioase „școli"; Există la Cluj și o școală „istorică". Istorici de renume ca academicianul Constantin Dai- coviciu. ca profesorul Ștefan Pascu. David Prodan și alții au adus contribuții deosebit de importante în studiul istoriei noastre naționale. Vom aminti și „școala" lingvistică. Contribuția adusă de o serie de savanți la dezvoltarea științei despre limbă, cum au fost Sextil Pușcariu, Emil Pe- trovici, Ștefan Pașca, prin întocmirea monumentalului atlas lingvistic, a numeroaselor dicționare și studii, a creat o tradiție, pe temeiul căreia, în amplul program de elaborare a Marelui dicționar al limbii române, ca și în alte domenii de specialitate, cum sînt dialectologia și romanistica, un însemnat număr de cercetători ai Institutului lingvistic din Cluj aduc o contribuție prețioasă. Institutul de speologie, înființat de savantul de renume mondial Emil Ra- coviță, face parte de asemenea din rîndul „școlilor" științifice clujene. Contribuția decisivă a unui Nyorandi Erasmus la întocmirea vastei „Flore a României", apoi a lui Borza, fondator al splendidei Grădini Botanice, ori cercetările lui Ștefan Pe- terffi, vorbesc despre o altă „școală" a Clujului, de astă dată în domeniul științelor naturii. în anii de după eliberare, ca urmare a importantelor investiții acordate de statul nostru dezvoltării învățămîntului și cercetării științifice, a creării de noi laboratoare și dotării acestora cu utilajele cele mai moderne. Clujul și-a înscris numele, cu pregnanță, și în lumea științelor exacte. De pildă, la Institutul de chimie, cercetările fundamentale și-au găsit eficienta în aplicări practice, rezol- vîndu-se numeroase probleme solicitate, de exemplu, de uzinele Soda din Mureș, de Terapia, de Combinatul din Baia Mare etc. La rîndul lor. tătorii de la Institutul de
Ocna- 

chimlc cerce- fizică atomică desfășoară de mai multă vreme ample studii în industria petrolului, ajun- gînd ca, prin utilizarea izotopilor, să soluționeze importante probleme care să ducă Ia o mai precisă detectare a resurselor și la o mai temeinică exploatare a sondelor. Ponderea Clujului universitar și științific în ansamblul' întregii țări se relevă cu pregnantă, dacă ne gîndim că de la această „alma mater" zeci și zeci de mii de profesori, ingineri, medici, cercetă-

eferves-
tori, pornesc spre școlile, spre uzinele și ’ fabricile patriei, spre institute științifice. Experiența unor reputați profesori și sa- vanțl este transmisă generațiilor tinere, iar acest rod al inteligenței umane se convertește în roade materiale ce vin să împlinească viața, mereu mai centă, a societății noastre.Cei care au trăit în Cluj, cei urcat în anii de studiu treptele evocă totdeauna nostalgic orașul lor, și sînt zeci de mii, dacă nu mii, cei care, adesea, își îndreaptă gîndu- rile spre teii de pe Kogălniceanu, spre chioșcul japonez al grădinii botanice, spre stadionul unde alb-negrii ridicau în picioare tribunele, spre statuia lui „Mathias Rex“. neori. Emil Isac chema la el pe cîțiva tineri, la o „șuetă". Niciodată nu se întîmpla ca după un ceas-două de „explorări" literare să nu aducă vorba de prietenia ce-1 lega de Ady Endre. Și așa, poetul, eminamente clujean, ne introducea. cu patetismu-i de tribun socialist. în lumea marilor amiciții literare dintre scriitorii români și maghiari. îl văzusem pe Emir Isac, apoi. împreună cu Gaâl Gâbor. la cafeneaua Corvin, dezbă- tînd proiecte literare si căi spre o mai profundă colaborare. Gaâl Gâbor condusese ani îndelungați revista Korunk. în această publicat Tudor desea, și Sahia noscute pentru toți aprecierile pe care le făcuse Lucian Blaga la adresa plcto-

rului de aleasă sensibilitate coloristică Nagy Imre. Se știe, de asemenea, că trupa teatrală a lui Ianovics a manifestat o constantă predilecție în reprezentarea pieselor lui Blaga. După eliberare, acest proces de conlucrare culturală a primit valențe noi. Era perioada în care partidul nostru desfășura largi acțiuni politice pentru dezvoltarea unui climat de prietenie și colaborare între oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități, pe temeiurile învățăturii marxist- leniniste în problema națională.Clujul a devenit un elocvent exemplu al felului în care problema națională a fost rezolvată în România socialistă. în definirea personalității spirituale a Clujului, acest aspect se înscrie cu deosebită pregnantă, ca una din realizările fundamentale ale politicii Partidului Comunist Român.E suficient să urmărești, la o simplă plimbare, afișele de pe străzile orașului. Spectacolele celor două teatre, ale celor două opere, conferințele, simpozioanele, seratele literare, concertele, afișele-sumar ale revistelor, vitrinele librăriilor, toate, definesc spiritualitatea Clujului, acea a- leasă și nobilă realitate zămislită de partid, care a făcut ca în România, fiecare, indiferent de limba pe care o vorbește, să se simtă părtaș al aceleiași mari și unice familii. Copiii învață în aceleași școli, la Universitatea Babeș-Bolyai, stu- denți români, maghiari și germani își desăvîrșesc studiile împreună, ansamblurile artistice ale celor două opere își contopesc adesea corurile și corpurile de balet pentru realizarea unor spectacole ; revistele organizează dezbateri comune ; artiștii plastici români și maghiari sînt prezenti în aceleași săli de expoziții. în fabrici și uzine, singurul criteriu de apreciere, ca de altfel în fiecare domeniu de activitate, este doar cel al aportului fiecăruia la entuziasta muncă de desăvîrșire a socialismului. m fi nedrepți și am comite o neiertată eroare dacă — furați de subiective evocări — n-am spune că din oceanul de stele, cum ne apare Clujul în seri senine, văzut de pe Feleac, cele mai strălucitoare constelații care dau orașului dimensiunile și semnificațiile timpului socialist, care-i desăvîrșesc profilul, sînt nestematele de beton și sticlă ale industriei moderne. tn decurs de secole, meșteri și calfe din breslele armurierilor, aurarilor, olarilor, cojocarilor au purtat faima orașului pînă prin îndepărtate ținuturi, per- petuînd din generații în generații aplicația spre meșteșuguri. Industrializarea de tip capitalist i-a comasat ne acești meșteșugari în afumate stabilimente de proletarizare. Acum aproape o sută de ani. în 1870, iau ființă ateliere de reparat locomotive și vagoane. Pe malul Someșului, prin 1910, apar stabilimentele de tăbăcă- rii, care vor începe să ucidă nu numai peștii rîului, dar și lumea furnicarului de muncitori din barăcile de lemn încropite la repezeală. Nu peste mult, puzderie de ateliere și fabrici vor transforma cartierul de dincolo de gară într-o dezolantă 

îngrămădire de insalubre clădiri. începea și se dezvolta rezistența muncitorească, împreună cu nădejdea în anii mai buni. Așa, în februarie 1933, muncitorii de la Atelierele C.F.R., de la Dermata, își vor uni lupta, conduși de comuniști, cu lupta fraților lor din întreaga țară. Refăceam — într-un reportaj scris acum șaisprezece ani — din relatările participanților la greva din 1933, atmosfera Clujului burghez paralizat și înspăimîntat. Glasul de solidaritate răsunase puternic și în rîn- durile studenților, ale profesorilor. închisoarea orașului devenise neîncăpătoare. Peste cîțiva ani, ocupația hortistă, apoi războiul, cu bombardamentele, aruncase în aceste cartiere vălul sumbru al suferințelor care ajunseseră de nesuportat.Din revoltă, din ruine, și dintr-o încredere în destinul propriu, muncitorimea clujeană, la fel ca muncitorii din întreaga țară, și-a unit priceperea și entuziasmul, înălțînd, în decurs de puțini ani, constelațiile industriei socialiste. Dacă produsele meșteșugarilor clujeni purtaseră faima orașului pînă-n depărtate ținuturi. Clujul fiind socotit „oraș al comorilor", astăzi faima industriei sale a cucerit continente.Să exemplificăm : cea mai importantă fabrică a Clujului a fost Dermata, fabrica de piele și încălțăminte Clujeana de astăzi, în anul 1938 la Dermata se produceau 618 mii de perechi de încălțăminte. Pentru acea perioadă o producție destul de însemnată. Comparația cu situația actuală va demonstra însă saltul înregistrat de această întreprindere. în anul 1965, Clujeana a primit din partea partidului și statului un sprijin deosebit. Pentru dezvoltare și sistematizare au fost alocate fonduri de investiții de 300 milioane lei.

Clujeana și-a reînnoit înfățișarea. Hale moderne de beton și sticlă au șters chiar și din amintire șoproanele insalubre de ieri. Din fondurile de investiții alocate pe acest cincinal se vor realiza, pînă în 1970, importante capacități de producție noi, a- jungîndu-se să se fabrice — ne vom referi numai la încălțăminte — peste 5 milioane perechi. Adăugind vechilor capacități de producție noile capacități create prin vasta acțiune de investiții, se va ajunge la o producție anuală de 7 100 000 perechi de încălțăminte, ceea ce reprezintă de peste 12 ori producția realizată în 1938. Sporurile de producție în cincinalul 1966—1970, peste prevederile planului inițial, ce se vor realiza în urma aplicării studiilor de organizare științifică a producției și a muncii, se vor cifra la peste 350 milioane lei. Productivitatea muncii va crește în 1970 față de 1965 cu 17 la suta peste prevederile inițiale ale planului cincinal. Azi Clujeana, modernă întreprindere a industriei noastre socialiste, exportă produsele sale în 16 țări din Europa. Asia și America.n imediata apropiere de Clu
jeana, formînd împreună cu aceasta un triunghi industrial de o deosebită anvergură, se înaltă încă două uzine mari ale Clujului : Carbochim șl Amîndouă, prin profilul pro- prin înalta tehnicitate de dispun, sînt componente însem- ale economiei naționale. Carbochi- uzină ivită De locul unde se depo- altădată gunoaiele orașului, cu pro- zvelt al halelor si cuptoarelor mo

Unirea, ducției, care nate 
mul, zitau filul . .derne. obiectiv al industriei chimice, produce electrozi siderurgici, carbură de siliciu. electrocorindon. pietre de polizor. Marile combinate siderurgice din țară, industria constructoare de mașini sînt inseparabil legate de această uzină cu profil unic în tară. Carbochimul nu numai că asigură necesarul industriei noastre cu produse abrazive și electrozi, altădată importate, dar aceste produse sînt solicitate și în multe alte țări. A treia componentă a triunghiului industrial din a- propierea Someșului este Unirea. Putem spune că nu există fabrică textilă în tară, filaturi de bumbac și lînă. din cele mai vechi, ori din cele nou create, care să nu fie utilate cu războaiele de tesut cu comandă automată sau cu alte mașini fabricate de Unirea din Cluj.în sistemul organic a] industriei noastre socialiste nu numai cele trei întreprinderi. numite mai sus. dar și altele din Cluj își au funcții vitale bine determinate. Să ne oprim la un alt exemplu, dintre atîtea altele posibile.Reporterul îsi amintește de cîteva file ce le tipărise, acum două decenii. într-un ziar clujean. Aflase' de un ..plan" al cîtorva comuniști dintr-o fabrică de cremă de ghete. „Fabrică", vorba vine ; ima- ginati-vă nu șopron al nimănui (proprietarul fugise cu trupele fasciste) în care lucrau vreo optsprezece muncitori. Fabri- aceasta de cremă producea pe atunci, nu vă mire sape, hîrlete. pluguri. Era vremurile imediat după război cînd 

agricultura noastră avea nevoie de asemenea unelte. Din cei optsprezece .muncitori. cîțiva comuniști, constituiți în celulă de partid, și-au pus în gînd să fabrice nici mai mult nici mai puțin decît... bujii. Să nu uităm, o bujie, în acel mo; ment, costa o avere. Si. după îndelungi experimentări. împrumutînd un strung din stînga. un motor electric din dreapta, prin 1947—48, prima traistă de bujii aștepta proba seînteii electrice. Spun „prima traistă", fără dorința de a epata cumva, deoarece cu bujiile în traistă, pe o motocicletă împrumutată, unul din „re- inventatori", urmat la pas de ceilalți, „proba" bujiile pe serpentinele Feleacului. „Triumful" a fost de necontestat. Au ajuns în vîrf. epuizînd însă stocul de bujii din traistă. Dar. de la acel moment, bujiile primiseră și un nume : Triumf. Opriți astăzi pe oricare din șoferii de pe autocamioanele ..Carpați". „Bucegi". de pe autoturismele „Dacia" și vă va spune : 
„Triumf ? Prefer bujiile Triumf. Astăzi, în zeci de țări aie lumii, bujiile Triumf, produse intr-o modernă fabrică automatizată din Cluj, ca rod al strădaniilor comuniștilor, al industrializării socialiste, sînt preferate unor mărci vechi.Dar să adaug încă un exemplu elocvent pentru ceea ce reprezintă Clujul în industria țării, are multiple nor asemenea numele și ca „frig" pe bandă rulantă, prin agregate de mare capacitate. Pinguinul, emblema 
Tehnofrigului, a devenit si o emblemă a Clujului industrial. Tehnofrîgul, uzină nouă, dotată cu utilaj de înaltă precizie, fabrică „frig" exprimabil în cifre impresionante. Numai compresorul de 500 000

Kcal./h poate forma un patinoar artificial expus razelor solare în lunile de vară de 15 m lățime si 180 m lungime. (Oare de ce nu are totuși Clujul un asemenea patinoar 7). Dar realizările celor de la 
Tehnofrig nu se opresc numai la asemenea performante. Puterea caloriilor care se transformă în gheață a fost mult mărită. Si să reținem. Pinguinul clujean a luat de mult drumul tropicelor.Dar de ce n-am ilustra tabloul industriei clujene amintind și fabrica de medicamente Terapia ? în anul 1970. în comparație cu anul 1965. Terapia va înregistra un ritm de dezvoltare ce se cifrează Ia 1 487 la sută. Am putea să nu consemnăm si albul translucid al porțelanului Iris, o altă „marcă" a industriei clujene ? Ori uzinele Armătura ? Ori fabrica de mobilă Libertatea ? Ori fabrica de confecții Flacăra ? Ori Complexul de mo- 
rărit și panificație ? Toate sînt întreprinderi noi. creație a epocii socialisteAceastă impetuoasă dezvoltare industrială. aceste constelații ale tehnicii românești fac ca municipiul Cluj să aibă o însemnată pondere Ia realizarea sarcinilor economice ale tării întregi. Valoarea producției globale industriale a Clujului s-a ridicat în5,5 miliarde lei. ceea ce creștere de aproape trei ori față de anul 1959 Măsurile preconizate de partid pentru organizarea științifică a producției, efortul conjugat al muncitorilor și tehnicienilor în acest domeniu au determinat o creștere a productivității muncii pe totalul industriei clujene. în 1968. cu 8.1 la sută fată de anul 1967.încă în acest cincinal, capacitatea industrială a Cluiului se va mări considerabil. prin ridicarea de noi întreprinderi (Complexul de preparare a betoni- tei. întreprinderea metalurgică de piese de schimb Uzina de reparații. Fabrica de obiecte sanitare si ceramice. Fabrica de gheată etc.), prin modernizarea și extinderea celor existente.De sus. de pe Dealul Feleacului. seara, o adevărată cale lactee de lumini cuprinde Cetățuia într-un arc strălucitor: Clujul trepidant al epocii socialiste. Clujul unei industrii moderne.

*Prozatorul Ion Agîrbiceanu spunea, la o întîlnire cu cititorii, că viata lui. prin locurile unde a trecut, considerat în egală măsură scriitor, vătător. medic, arhitect, cu un cuvînt. propagator al emancipării economice și spirituale a poporului. Și mărturisea, nu fără umor, că strădaniile sale n-au fost decît picături fată de marea cea mare de sărăcie și umilință a celor multi în anii exploatării burghezo-moșierești. Nimeni. niciodată, declara el. n-ar fi putut realiza atîtea cîte a realizat în această tară socialismul.Clujul zilelor noastre, ca de altfel patria întreagă, constituie o elocventă confirmare a gîndului mărturisit de venerabilul scriitor.
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Cu un profil pronunțat muntos (pe teritoriul său se întîlnesc cele mal masive lanțuri de munți din Asia : Hindukuș, Himalaia, Pamir șl Kuen- lun). Afganistanul oferă tabloul unei țări în care omul este nevoit să ducă o luptă neîntreruptă cu natura pentru a-i smulge cele necesare traiului. Cei 10—15 milioane de locuitori trăiesc împrăștiați de-a lungul văilor fertile străjuite de nisipuri sau zăpezi.Recent am petrecut trei luni în Afganistan cutreierînd cu land-roverul, călare pe cămilă, pe cal sau catîr mii de mile, de la „deșertul mor- tii" situat în sud, pînă la trecătorile pline de zăpadă din Pamir. Am mers pe poteci străvechi, străbătute cîndva de Alexandru cel Mare care a creat pe aceste meleaguri cetăți și așezări, și de Genghis-han, care le-a distrus. Am cunoscut nenumărate vestigii ale istoriei mai vechi sau noi, a poporului afgan. Neliniștitele triburi „paștu" — unele izolate, altele active în războaie și politică — au fost unite de Ahmad Shah Durrani în 1747. Pornind din Kandahar, el a supus aproape întreg teritoriul actual al țării, prefigurînd prin acțiunea sa constituirea națiunii; afgane.Drumul străbătut de Afganistan pînă în zilele noastre a fost însă deosebit de anevoios, plin de lupte acer-

evoluției unei țări în care Evul Mediu se înfruntă cu lumea modernă. Situat pe malurile rîului Kabul — un mic curs de apă murdară — noul oraș, încă limitat la cîțiva kilometri pătrați, pare pornit la asaltul munților ce-1 înconjoară. El împinge vechile case de lut spre crestele pe care se profilează ruinele unei „linii Maginot" care timp de mai bine de zece secole a apărat vechea capitală împotriva tuturor invadatorilor. Mă îndrept spre aceste vestigii ale secolului cinci. Aproape de vîrful dealului mă opresc surprins. Un bătrîn încărca un tun.„Nu am lipsit de la datorie , nici o zi în 35 de ani" — mi-a explicat im- pingînd pulbere neagră și cîlți pe țeavă. Bătrînul Mohammad Amman urcă acest deal zilnic pentru a trage cu tunul numit „top-i-chasht". tunul vestitor al miezului zilei. Odinioară cu ajutorul acestui tun se „expediau" spre eternitate prizonierii. Azi el indică doar ora 12. In centrul orașului, unele imobile din beton sau altele în stil „italo-oriental" mărginesc bulevarde largi de-a lungul cărora circulă mașini moderne.La cîțiva pași de largile bulevarde și de cele cîteva fîntîni iluminate noaptea pentru a crea iluzia unei mari metropole, Orientul tradițional

își revendică drepturile în ulițele înguste ale bazarului. Aci. costumul de croială modernă cedează din nou terenul șalvarilor, mantiilor lungi cu dungi colorate și turbanelor plate, caracteristice modei afgane.Kabulul este centrul nervos al țării, iar munții. sînt sufletul său. El este legat de restul țării de o rețea de drumuri moderne. Un drum spectaculos, pornind din Kabul spre nordul țării, îți permite să treci, la o altitudine de peste 3 000 de metri, formidabila barieră pe care o constituie Hindukușul și să ajungi pe malurile rîului Amu-Daria. Este șoseaua care trece prin faimosul defileu Salang. una dintre cele mai impresionante regiuni afgane. Munți pleșuvi își înalță crestele spre înaltul cerului. Pe o distanță de 6 kilometri de-a lungul defileului, în punctele cele mai primejdioase, galerii de beton protejează drumul de surpări și de avalanșe de zăpadă.Ce mi s-a părut cu adevărat 
o imagine de basm a fost Bami- anul. In această vale adîncă, situată la 2 000 metri altitudine, și pe care zăpada o face, inaccesibilă în tot timpul iernii, se află o faleză fantastică. străpunsă de sute de caverne care adăpostește vestigiile unuia din cele mai prestigioase centre budiste
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pentrusecolulau început să se intereseze deapărarea independenței, al XIX-lea marile pu-

dedat de

din Asia. Tăiate între secolele II șl V în stînca a cărei culoare variază în funcție de strălucirea soarelui — de la roșul cel mai aprins la violetul cel mai tandru — statuile lui Budha, înalte de cincizeci de metri, contemplă valea pașnică, plină de plopi, ' încercuită de piscuri maiestuoase a- coperite cu zăpadă.Unul din cele mai îndrăznețe proiecte ale Afganistanului este ilustrat de Nad-i-Ali — o așezare de nomazi sedentarizați.într-unul din noile sate l-am întîlnit pe Hadji Wabil din tribul Durrani, unul din primii nomazi sedenta- rizați. Pe un lot de pămînt fiul său ara cu o pereche de boi. „De 17 ani mă lupt cu pămîntul acesta" — mi-a spus bătrînul sfărîmînd un bulgăre de pămînt între degete. E nevoie de muncă șl de apă. Dar am cîști- gat. în trei ani am terminat cu transformarea acestui pămînt".Majoritatea celor două milioane jumătate de afgani nomazi (kuchi) nu s-au sedentarizat încă. In fiecare toamnă ei își string taberele de vară și coboară prin trecători spre cîmpiile mai calde. Adesea am întîlnit caravanele lor pe drumuri strimte munte.Intr-o după-amiază tîrzie, am de un grup de nomazi, la nordKandahar. Sase corturi mari, negre, țineau piept brizei reci de seară.Sufla un vînt rece care ridica nisipul spre un cer plumburiu. Bărbați dîrdîind de frig adunau cămilele, în timp ce femeile strîngeau corturile și înfășurau în ele putinele obiecte casnice. Animalele mormăiau nemulțumite în timp ce între cocoașele lor se adunau saci cu paie, burdufuri cu ulei și apă, covoare, vase. Pruncii, împachetați ca niște mumii, erau puși deasupra. In mai puțin de o jumătate de oră totul a fost gata : 90 de oameni. 50 de cămile. 12 măgari, 5 căi, 600 de oi au început să se urnească spre sud. în direcția vîritului. Toți oamenii mergeau pe jos, cu excepția copiilor și a bătrînului șef conducător al grupului. Ținta ? Garmsel, „valea caldă" Un loc ales ca „reședință de iarnă" Ta 250 mile sud-vest. ceea ce înseamnă încă o lună de mers, trecînd prin deșertul Registan. Nomazii fac anual un drum de aproximativ o mie de mile. „Natura este locul propice pentru un om, nu fumul orașului". îmi spune un bătrîn.Desigur că asprimea și frumusețea acestei țări au făurit oameni atît de tari și dîrzi și tot ea i-a unit într-o națiune hotărîtă. Acum, Afganistanul s-a angajat în luptă din lunga torie. Țara este însuși poporul
cea mai importantă și tumultuoasa sa is- cucerită din nou, de afgan.

Salisbury este considerată una dintre cele mai captivante capitale africane : o- ras frumos, nu prea întins, inundat în verdele grădinilor tropicale. în centrul metropolei rhodesiene se înalță cvasi-zgîrie-nori, cu olane viu colorate. în zona suburbană ai surpriza „în- tîlnirilor" cu antilope, șacali sau pisici sălbatice...Locuitorii cu pielea albă, așa-zisa elită economică, sînt, probabil, categoria socială cea mai privilegiată. Mulți dintre ei posedă automobile, precum și numeroși servitori recrutați din rîndul populației africane. In această privință, rasiștii albi au acceptat un compromis : au admis să fie serviți de oamenii de culoare. Aceștia din urmă sînt singura categorie de africani, „acceptată" în splendidele vile din cartie- ’ popu- înde- spe-

John WORRALL

Restul a fost cartiere

be în teriAfganistan, încercînd fiecare să-1 includă în zona sa de influență. In 1839 englezii au invadat țara venind din India și au înscăunat acolo un rege marionetă. Dar această primă tentativă de cucerire a Afganistanului, ca și cele care i-au urmat, aveau să dovedească că poporul afgan nu poate fi îngenuncheat. în ianuarie 1842 afganii au silit garnizoana britanică să părăsească Kabulul. Pe un frig năprasnic, 4 500 de soldați englezi și 12 000 de civili care erau cu ei au fost asediați în estul orașului. Au scăpat doar o mină de oameni. In 1878 englezii au invadat din nou țara. Și de data aceasta planurile lor au dat greș. Afganii s-au apărat cu un eroism rar întîl- nit. Patria lor odată Ib'nială. versuri daților războaie mai dificultatea luptelor în această regiune a Asiei, dar și dîrzenia cu care poporul de la poalele Hinduku- șilor și-a apărat patria și libertatea.în cele din urmă. în 1919. după războiul anglo-afgan, Anglia a trebuit să recunoască independența a- cestui stat. La Kabul, mulțimea a sărbătorit evenimentul timp de patru zile într-o revărsare de bucurie și entuziasm. în fiecare an în luna August, afganii lasă munca la o parte, împodobesc străzile cu lumini și sărbătoresc „Jashin Isteqlal" — ziua independenței — cu muzică, dansuri, parăzi și jocuri de artificii. Astăzi, oameni aparținînd . diferitelor grupări etnice, vorbind peste 20 de limbi diferite, se autonumesc cu mîndrie : afgani.Am ajuns la Kabul pe la sfîrșitul lui august, în ajunul sărbătoririi independentei. Localnicii, unii îmbră- cați după moda occidentală, se a- mestecau cu tadjici cu turban și puștuni în cămăși pînă la genunchi, cu uzbeci și turemeni din nord pur- tînd înalte cizme negre și haine lungi dungate. Am văzut hazari. baluci. nuristanezi. Veniseră din cele mai îndepărtate colțuri ale țării pentru a participa la sărbătoarea care durează opt zile.Ziua independentei este și un prilej de trecere în revistă a realizărilor economiei naționale. Expoziția deschisă cu acest prilej a fost invadată de public. Companiile textile, reprezentante ale celei mai puternice industrii prelucrătoare din țară, au expus stofe viu colorate și confecții croite după ultima modă. Industria lînei a prezentat pături de cașmir și haine din păr de cămilă. Industria de încălțăminte a oferit un sortiment variat — de la pantofii cu toc înalt la bocancii de munte. Meșteșugurile au fost bogat reprezentate prin diferite obiecte de uz casnic, covoare orientale, vase din alabastru și lapis lazuli, blănuri de karakul etc.Economia Afganistanului, deși a înregistrat în ultimii ani un serios progres, poartă încă pecetea subdezvoltării. Ramurile industriale sînt de dată recentă. Modul de trai și ocupațiile tradiționale au început să se schimbe doar de curînd. Planurile economice elaborate la Kabul pun accentul pe ramuri de bază, ca și pe modernizarea unei agriculturi ce continuă să ocupe patru cincimi din populație.Rezultatele eforturilor depuse în această privință sînt evidente. Ca urmare a atenției acordate irigațiilor, suprafețe de pămînt arid din regiunea rîului Hilmend. și din împrejurimile orașului Djelalabad au fost smulse deșertului, contribuind la sporirea producției de cereale. Apele rîului Hilmend și ale principalului său afluent, Arghendab. au fost înlănțuite de diguri ce stau acum sta-- vilă inundațiilor de primăvară care au adesea urmări catastrofale. „Este cea mai mare realizare a Afganistanului" — mi-a spus inginerul șef al proiectului. Abdul Tawab Assifi. „Timp de mai multi ani. acestui proiect i s-a alocat cinci la sută din venitul național. Sarcina noastră, principală este de a îmbunătăți soarta țăranilor prin ameliorarea calității pă- mîntului. Cheia e apa". . Hidțoa- meliorările prezintă o importanță deosebită pentru Afganistan, căci numai 3 la sută din suprafața tării este ocupată de terenurile cultiva- bile. Valorificarea întinderilor aride înseamnă de fapt lupta pentru asigurarea existentei.Deși Afganistanul, nu se rezumă doar la Kabul, capitala sa oferă o ilustrare perfectă a problemelor și

-----  n-a ajuns nici- practic sub stăpînire co- Kipling, Cdre c&tă'se‘ în faptele de arme ale sol- britanici în așa-numitele afgane, a recunoscut nu nu-

Moscheio Mazar-i-Sherif

rele „albe", lației negre părtată în ciale.în timpul lita" Salisbury-ului se refugiază în vilele luxoase, cu grădini somptuoase și bazine de înot, construite în împrejurimile capitalei, unde-si petrece vremea intr-un dolce far niente, sorbind renumita bere locală, gin sau băuturi nutritive. Iar dimineața, pe răcoare, șiruri nesfîrșite de mașini îi readuc în capitală pe a- cești privilegiat! ai destinului.Albii au apărut în Rhodesia la sfîrșitul secolului trecut, cînd a luat ființă compania lui Cecil Rhodes. Noii veniti erau fie misionari, . fie căutători de_ diamante. Rodes a hotărît să rămînă vreme îndelungată pe acele meleaguri. Triburile locale au opus o dîrză rezistență față de albii care le acaparau pămînturile, dar n-au putut rezista corpului polițienesc al companiei. în aceste condiții, albii au izbutit să asimileze teritorii tot mai vaste.După cele două războaie mondiale, în Rhodeșia au năvălit torente de emigranți englezi — în majoritatea foști combatanți. Tutunul a fost proclamat cea mai bună cultură agricolă în condițiile climei, solului și realității rhodesiene, unde forța de muncă era derizorie, iar oferta — bogată. Englezii au găsit acolo terenul propice pentru a agonisi, repede și fără prea mari e- forturi, averi considerabile.Bunăstarea Rhodesiei albe s-a fondat pe tutun, principalul ei articol de export și sursa unui venit a- nual de aproximativ 85 milioane de dolari. Pe baza tutunului rhodesian. s-a e- fectuat ani de zile o bună parte din exportul britanic de tutun. Revirimentul s-a produs la 11 noiembrie 1965, cînd primul ministru Smith a hotărît să proclame independența Rhodesiei față de Anglia, o independență unilaterală — răspunsul celor 225 000 de coloni albi față; de cererea Marii Bri-

caniculei, „e-

tanii, care insista pentru o participare mai largă a populației africane, de 4,5 milioane de oameni, la viața politică a țării. Anglia a instituit sancțiuni e- conomice față de colonia rebelă, sancțiuni care au dat o puternică lovitură producției de tutun și au avut, în general, consecințe nefavorabile asupra exporturilor la unele categorii de mărfuri.în schimb, anumite ramuri rhodesiene de export continuă să prospere. De pildă, exportul de crom, asbest, minereu de fier, nichel, aur și alte minerale, solicitate de industria occidentală, sporește mereu. în condițiile creșterii cererii pe piața occidentală la aceste articole, sancțiunile s-au dovedit incapabile să stăvilească vînzările rhodesiene. încărcăturile de minerale, camuflate cu multă grijă, sînt trecute prin contrabandă prin porturile principale — Beira, Lou- rengo-Marques, Durban și Capetown.Totuși, industria Rhode- siei nu este în stare să satisfacă în întregime necesitățile interne. Utilaje industriale, instrumente, materii prime deficitare, automobile, jucării sînt importate. Pe șosele circulă numeroase automobile de fabricație străină aduse prin Beira și înglobate cu abilitate în comenzile destinate Zambiei. Căci, la fel ca în trecut, principala rută de acces, care leagă Zambia de mare, trece prin Rhodesia.Comerțul se practică însă și pe teritoriul Republicii Sud-Africane. Locul de proveniență și destinația mărfurilor sînt mascate prin documentație și etichete falsificate. Există, în R.S.A., organizații specializate care se ocupă exclusiv de furnizarea către Rhodesia fi mijloacelor de a se sustrage sancțiunilor. Desigur, în schimbul acestor servicii, ele încasează recompensa corespunzătoare.Anglia a interzis livrarea de petrol brut către rafinăriile rhodesiene. Dar Smith a solicitat combustibilul necesar de la R.S.A. și Mozambic. Petrolul este o marfă scumpă, cu toate acestea e oferit cu gene- ______________rozițȘte și ăstfel orice eu- ' tariloralbi.' ropean dispune în Rhodesia de combustibilul necesar în weekend-urile interurbane.Ian Smith a adus omagii autorităților din R.S.A. și administrației portugheze a Mozambicului, care îl ajută să ocolească sancțiunile. La aceasta contribuie și tranzacțiile secrete încheiate cu businessmanii europeni sub privirea, după cum se spune — tolerantă — a unor guverne occidentale.In pofida acestor lucruri, sancțiunile au dus și la reducerea importurilor.

„Oare vom supraviețui și vom continua să ne dezvoltăm fără investițiile de capital străin, în condițiile unui export în regres, fără ajutor financiar din afară ? — m-a întrebat un industriaș rhodesian. Noi trebuie, și asta cît mai curînd posibil, să ajungem la o înțelegere cu Anglia și să obținem anularea sancțiunilor", a conchis interlocutorul. Un negustor a fost de altă părere : „Mie îmi merge extrem de bine, niciodată n-am avut un an atît de bun". (Negustorul face comerț cu biscuiți și ciocolată pe o piață „înfometată", care înainte era suprasaturată cu produse de cofetărie.) Desigur, ca mulți alții, acest om este interesat în menținerea actualei stări de lucruri. Penuria de produse a dus la scumpirea costului vieții, la un spor de șomaj, în special în rîndul forței de muncă africane. Iar în valea încinsă a fluviului Zambezi, la 400 mile de Salisbury, partizanii care luptă împotriva rînduielilor rasiste au declanșat o nouă ofensivă.Pămîntul Rhodesiei — tară întinsă din Africa australă — cuprinde o zonă de podișuri înalte. barate la sud de fluviul Limpopo, iar la nord de apele fluviului Zambezi, în est se deschide cîmpia mănoasă a Mozambicului. Spre vest — predomină regiunea aridă a pustiului Kalahari. Din avion, întinderile rhodesiene par pustii. Parcurgînd în zbor 100 de mile, vei vedea pe sol arbuști și uriașe aglomerări de stîncă înălțate spre cer. Satele africane sînt împrăștiate, ici și colo, la mari distante unele de altele. A- coperișurile bordeielor sînt numerotate pentru ca, în caz de necesitate, să fie lesne identificate din zborul avioanelor politiei.Mai mult de jumătate din populația băștinașă a țării trăiește în sate tribale, la fel ca strămoșii ei, culti- vînd porumb sub soarele tropical și izbutind cu greu să supraviețuiască de la un sezon al ploilor la altul. Ceilalți locuitori se angajează la lucru în orașe și sate sau la fermele proprie-Ian Smith, s-a declarat ă- deptul principiului „meni- tocrației" (puterea aparține oamenilor care dispun de slugi), potrivit căruia a- fricanii ar avea posibilitatea să se "prospere în funcție de capacitățile cu care i-a înzestrat natura. în realitate, drumul africanilor spre progres este barat de numeroase opreliști. Doar cîțiva dintre ei au atins nivelul economic obligatoriu pentru a putea dobîndi dreptul de vot.Africanii ajunși la aceas-

dezvolte și să

tă performanță, inclusiv cei 13 din totalul de 65 de membri ai parlamentului, fac parte din Partidul u- nit popular —■ organizație care numai unită nu poate fi și care, desigur, nu reprezintă poporul Rhodesiei.Nkomo, lider al Uniunii africane a poporului Zimbabwe (Z.A.P.U.) și Sit- hole, conducătorul Uniunii național» africane Zimbabwe (Z.A.N.U.), n-au acceptat privilegii materiale ori politice și au adresat adepților lor apelul de a nu participa la alegeri. Membrii Partidului unit popular, care n-au urmat acest îndemn, au fost aleși prin cîteva mii de voturi africane și au format opoziția oficială din parlament.Nkomo și Sithole, cei mai activi lideri africani, au fost îndepărtați cu forța de pe arena politică și de a- proape 5 ani se află în detențiune. Desigur, existența a două partide paralele a slăbit întrucîtva mișcarea de eliberare. Dar o mare influență în această privință are faptul că demonstrațiile de protest, cît și activitatea de partid curentă comportă un risc extrem de mare în Rhodesia.Pentru a anihila mișcarea de eliberare, autoritățile au acordat șefilor de triburi împuterniciri suplimentare. Acești șefi au, prin tradiție o mare autoritate printre cotribali, sînt extrem de conservatori, își apără cu îndîrjire pozițiile și situația, accep- tînd în schimb concesii din partea guvernului. Smith preconizează să conducă populația africană prin’intermediul acestor șefi dj triburi, deoarece ei reprezintă sprijinul cel mai puternic pentru regimul său și o barieră sigură în drumul mișcării de eliberare.Cu excepția africanilor care-i slujesc pe albi, ceilalți locuitori ai capitalei se adăpostesc în căsuțele strîmbe, dispuse haotic, în suburbiile „negre" ale Salisbury-ului. Desigur, albii au acces și pot face acolo afaceri, în timp ca africanilor le este interzis să facă același lucru în cartierele populației albe. Sună cinic afirmația albilor că această situație îi favorizează pe africani, deoarece, chipurile, ultimii sînt scutiți de...concurență. In realitate, pe această cale, se exclude posibilitatea , • infiltrării elementului afri- < cân îrr economia înfloritoare a albilor, se exclude po- 1 sibilitatea ca băștinașii să dobîndească censul de a- vere necesar pentru căpă- tarea dreptului de vot.Vizitatorii Rhodesiei sînf- frapați de liniștea aparentă,J- care domnește în marile ei orașe. Această „atmosferă pașnică" e consecința directă a faptului că liderii populației africane au fost aruncați în închisori și lagăre. Insă mișcarea de eliberare, în pofida unor cumplite represiuni, acționează în ilegalitate...
PREMIUL NOBEL PENTRU 

ȘTIINȚE ECONOMICE
Banca națională a Suediei a anunțat 

înființarea unui premiu Nobel pentru ști
ințe economice. Acest premiu nu a fost 
prevăzut în testamentul celebrului dona
tor, inventatorul dinamitei. Noul pre
miu va fi decernat pentru prima dată 
anul acesta de către Academia regală de 
științe, conform regulilor stabilite pen
tru atribuirea celorlalte premii Nobel.

FLUVIUL ARTIFICIAL DIN
KARAKUM

A fost încheiată construcția a trei 
din cele sase sectoare ale canalului Ka
rakum — cel mai mare fluviu artificial 
din Asia centrală sovietică. Canalul se 
întinde pe distanta de 837 km și va 
contribui la irigarea a 210 mii hectare

DE PRETUTINDENI perfecționat cunoscut în Orientul Mijlo
ciu sub numele „qanat" și construcțiile 
din piatră susținute pe coloane.

pămînturi secetoase. Pe o porțiunede pămînturi secetoase. Pe o porțiune 
de 500 km. el este navigabil.

Fluviul Amu-Daria. ele unde începe 
canalul. îi furnizează 290 metri- cubi de 
apă pe secundă. De-a lungul lui au fost 
construite 11 lacuri artificiale.

o grosime de 15 milimetri si rezistă la 
mari presiuni. în jumătatea inferioară a 
sferei se pășește o ecluză de ieșire. Noul 
aparat iși va găsi utilizarea în sonda
jele' si cercetările submarine.

„ASCENSOR SUBMARIN"
FENICIENII, PRIMII DESCOPERI

TORI Al AMERICII ?în R.F.G s-a construit de curînd un 
„ascensor" submarin care va putea trans
porta scafandri pînă la 500 de metri a- 
dîncime — distanță încă neatinsă de un 
aparat similar. Cabina „Drăger TK 500“ 
se compune dintr-o sferă cu un diame
tru de 1.80 metri legată de vasul-mamă 
prin cablu. Otelul din care e făcută ara

Au descoperit oare fenicienii America 
cu 2 000 de. ani înaintea lui Columb 7 
Aceasta este ipoteza emisă de savantul 
american Cyrus Gordon de la Universi
tatea Brandeis în urma descifrării in
scripțiilor gravate pe o tăbliță de pia
tră descoperită încă în secolul trecut la 
Parahyba, în Brazilia.

Textul, scris în . limba feniciană, po
vestește despre peripețiile unei bărci 
care, după ce a plecat împreună cu alte 
zece dintr-un port aflat în golful Akaba, 
a fost prinsă de o furtuni violentă după 
ce a trecut de Capul Bunei Speranțe și 
separată de celelalte. Valurile au pur
tat-o spre „coastele unei țări stîncoase" 
unde cei t5 supraviețuitori au debarcat 
în „cel de-al 19-lea an de domnie a lui 
Hiram". „Mărturii ale influentei culturii 
feniciene si mediteraneene s-au găsit di» 
Mexic pînă în Peru", susține Gordon și 
citează asemănarea dintre piramida Soa
relui și a Lunei de lîngă Mexico-City și 
piramida în' scări de la Saqqara în E- 
gipt. calendarul de 360 de zile cu 5 zile 
intercalabile, sistemul de irigare foarte

36 ETAJE SFIDEAZĂ 
CUTREMURELE

De curînd in Japonia s-a dat în fo
losință clădirea „Kasunigazeki". Buildin- 
gul are 36 de etaje (147 metri înălțime) 
și este primul zgîrie-nori japonez. Rea
lizarea lui marchează p importantă re
voluție în construcțiile acestei țări, de
oarece pină în prezent din cauza dese
lor cutremure de pămînt. înălțimea clă
dirilor nu depășea 31 de metri. Primele 
trei etaje ale noii clădiri sînt ocupate 
de magazine, iar pînă la etaiul 35 se 
află birouri. La penultimul nivel se va 
deschide un restaurant, iar la ultimul, 
o terasă care oferă o frumoasă perspec
tivă asupra capitalei, a peninsulei Izu 
și Baso, precum, și asupra muntelui 
Fuji.

in această

Grlnzing e

sure

hotelul 
spre

ANVWAAS

Aveți salutări
din Austria

dau cu bi
de la Nicuță TĂNASE în lojă. Cu 

îl cercetez

desfac
susan, alune, 
ori marțipan. N-aud 
N-aud zgomot de ți-

le-am 
pauze.
10 la 

80 la 
culoa-

Ies din burta avionului, 
cobor cele 21 de trepte și zic: „Bine te-am găsit. 
Viena !“. Grănicerul se uită 
la sprâncenele mele, se uită 
la poza din pașaport și duce 
două degete la chipiu. în 
semn de salut. Vameșul, 
văzînd că n-am „fată" de 
fariseu, mă salută și el. îi 
zîmbesc românește și. cu 
valiza în mină, opresc un 
taxi:

— Mă duci la hotelul 
„Astoria". îi zic.

E ceată în Viena. Ceață 
în drum spre hotel. Dar, 
totuși, zăresc mii de fir
me. Luminoase. Comercian
tul mă îndeamnă să_ beau berea X. că-mi. dă sănăta
te. Să-mi protejez bătătu
rile cu pantofii cutare.„ 
Șoferu-i tăcut. Si mă 
bucur. Citesc reclame în- 
tr-una. Reclame ceva mai 
ceva decît ale noastre.

Mașina a stopat. Am a- 
juns la hotel. îi dau ce i 
se cuvine șoferului si pe 
deasupra scot din valiză 
O sticlă cu țuică. El se izită 
la sticlă, la prunele de pe 
etichetă, pomenește 
Pitești și-mi duce 
pînă în hol.

Am camera ,207. 
tieră găsesc o carte de vi
zită. cu reclama hotelului. 
Pe cartea de vizită, lipi-

ceva de 
valiza

Pe no in

tă, o ciocolată „Suchard". 
care îmi aparține. Alături, 
noul testament. Dar în ger
mană. Mănînc ciocolata, ies 
pe balcon si văd o parte 
a Vienei.

în haine de gală, urc 
scările Operei vieneze. In 
program e 
torul mă duce la 
care a costat... 
șez în scaunul ■ 
ascult dacă în 
tatorii 
lofan 
boane 
nimic.
plă. Ca o orchestră. înain
te de concert, spectatorii 
își reglează răsuflarea, su
ghițul ori tușea. Se ridică 
cortina la ora fixată. A- 
poi. vă jur. nici o tuse.

Pentru doamnele noastre. iubitoare de „nou", cî
teva notatii pe care 
văzut în cele două 
Moda ? Bărbații — 
sută în smocking, 
sută ■- costume de 
re închisă. Pînă la. pro
centul de 100 la sută. îm- 
brăcămint.ea-i diversă. Am 
întîlnit si călugări 
cetățean in costum

Domnișoarele și 
nele 7 Ei bine, cu 
cui pe care mi-l asum, vă 
voi spune că am văzut si 
două — ba nu. la a doua 
pauză am văzut-o si ve

„Aida". Plasa- 
locul 

Mă a- 
meu și 

jur spec- 
din ce- 

bom-

si un 
tirolez.
doam- 

tot ris-

treia — domnișoare... Așa
dar. am văzut trei rochii 
de seară ceva mai lungi de- 
cît vița de vie nobilă. Frun
za de oiță din Jaristea 
noastră. Doar trei... Erau 
la ..Aida" și cîteva maici.In drum, spre „Astoria", 

. zăresc un copac. Un copac 
în care zac niște ținte. Ru
ginite. Țintele astea, aflăm, 
au fost bătute cu 300—200 ori 150 de ani înaintea tre
cerii noastre pe acolo. de 
ucenicii vienezi care deve
neau calfe.

Șoferul ne spune:
— Praterul 7 De ce ați a-

Ies tocmai Praterul 7 Acum 
este „mort". Vemți la pri
măvară. La toamnă, sau, 
de ce nu. la vară.

— Sintem aici. Vrem să 
vedem roata. Lumea moși
lor noștri

Praterul 
tem vedea 
time. Nu 
fesuri, coifuri nu 
minca 
școala curajului...

Luăm masa aici. La unul 
dintre restaurantele Prate- 
rului. care e deschis pen
tru turiști. Mîncăm vesti
tul șnițel vienez. Ascultăm.

din copilărie. 
e închis. Nu pu- 
Viena de1 la înăl- 
putem cumpăra 

putem 
turtă dulce. Nici

. fredonat, chiar si un vals 
de al lui Strauss.

Vrem să vedem Viena de 
la înălțime. Avem în pro
gram o masă la restauran
tul de la Donauturn. Sin- 
tem la peste 150 de metri 
înălțime. Aici, ca nicăieri. 
se „învîrtesc" clientii. . Nu 
ospătarii. Restaurantul se 
învârtește în jurul axului 
cu o viteză de o rotatie pe 
oră. sau cum vrei să-l re
glezi. Mesele sînt numero
tate. pentru ca ospătarii 
să nu le greșească. Ceata 
ne-a jucat festa si aici. Am

văzut, la început, o parte 
a Vienei. Un canal al Dxi- 
nării. Complexe de agre
ment. si am mai văzut și 
un complex de distracții 
pentru muncitori, cu intra
rea mai ..lesne".

O dimineață întreagă o 
consumăm la manei. La 
școala spaniolă de călărie. 
Aici defilează caii, se face 
dresaj cu calul din rasa 
Lipizzanerii. îi privesc 
drept în ochi pe dresorii 
ce poartă bonetă precum 
Napoleon. Au priviri blîn- 
de. chiar cînd

, ciusca în cai.
Trec din lojă 

coada ochiului
pe spectator. îngăduiți-mi o constatare. Sau. dacă 
vreți, o exclamare : „Doam
ne. ce frumos e omul cînd 
iubește calul!“.

Prin Schonbrun. noi tre
cem în grabă. Trecem în 
grabă pentru că alergăm 
după ghid, care a pornit cu 
arupul înaintea noastră cu 
zece minute. Vedem, tot în 

dormitoarele, biroului Franz Josef, ve- 
familia Măriei Terezadem

și ard de nerăbdare să aflu 
unde a dat primul concert, 
la etatea de sase ani. Mo
zart. Cerem permisiunea să

facem o poză 
sală. Și-o facem.

O Vienă fără 
cam la fel cu un spălat pe 
dinți numai cu periuța. 
Fără pastă. Grinzlng-ul e 
— cu ce l-am putea ase
mui 1 — o regiune vitico
lă. cam cum ar fi Valea 
noastră Călugărească. La o 
distanță de circa 5—6 km 
de Viena. Aici am poposit. 
Denumirea restaurantului 
o am la îndemînă. Am fu
rat cu bună stiintă un șer
vețel de hârtie : Grinzin- 
ger „Hauermandl" Wien 
Grinzing Cobenzlgalfe 20. 
Pe șervețel sînt si versuri.

Se tăiase, atunci, un porc. 
Așa scria la intrare. Mîn- 
carea e grozavă. Dar vi
nul roză — colosal. La a 
doua cană l-am rugat pe 
omul cu vioara, care um
bla de la masă la masă, să 
ne cînte „Ciocîrlia". Si el 
a început să cînte. La a 
patra masă am observat 
niște urechi ciulindu-se. E- 
rau și ei români. Am făcut 
semn vioristuluî si. în con
tinuare. întregul local as- 

de Ciprian 
La 
ajuns
Peste cinci 

trenul

culta Balada 
Porumb eseu. 
..Astoria" am 
miezul nopții, 
ore aveam 
Salzburg.



SCINTEIA — si mb ată 15 februarie 1969 PAGINA 1

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Tovarășul Mihai Dalea, secretar 

al C.C. al P.C.R., a primit vineri 
delegația de activiști ai C.C. al 
P.M.S.U., condusă de tovarășul Ro
bert Garai, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.M.S.U., care la in
vitația C.C. al P.C.R. face o vizi
tă de prietenie în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, au participat Dumitru La- 
zăr și Nicolae Ionescu, adjuncți de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față Sandor Argyelan, 
însărcinat cu afaceri a. i. al R. P. 
Ungare la București.

★

în cursul vizitei în țara noastră, 
delegația a avut convorbiri la sec
ția relațiilor externe a C.C. al 
P.C.R. și a vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Ca
pitală.

în după-amiaza zilei de vineri, 
delegația a plecat spre patrie.

ÎNCHEIEREA vizitei In țara noastră
A ADJUNCTULUI MINISTRULUI AFACERILOR EXTERNE

AL R. P. POLONE, ADAM KRUCZKOWSKI

Cronica zilei
în cadrul Protocolului comercial 

pe anul 1969 între România și 
Cuba, a fost semnat vineri la 
București, între întreprinderea ro
mânească de comerț exterior 
„Auto-Tractor“ și întreprinderea 
cubaneză „Tracto-Import", un con
tract potrivit căruia România va 
livra în Cuba 2 000 de tractoare de 
tip „U-651“ cu dublă tracțiune, 
care vor fi folosite pe plantațiile 
de zahăr din această țară.

★

Cu prilejul vizitei în țara noas
tră a delegației Radioteleviziunii 
sovietice, A. V. Basov, ambasadorul 
U.R.S.S. la București, a oferit un 
dejun în saloanele Ambasadei.

★

întreprinderea poloneză de co
merț exterior „Varimex“ a organi
zat o expoziție în sala reprezen
tanței comerciale a acestei țări, si
tuată în Aleea Alexandru nr. 12 
din Capitală.

Expoziția, care rămîne deschisă 
pînă în ziua de 19 februarie, pre
zintă aparate xerograf automate 
pentru obținerea de copii ale do
cumentelor, planurilor și schițelor, 
precum și reproduceri pe matrițe 
offiiet și pe peliculă. Cu acest pri
lej sînt organizate și demonstrații 
practice.

*

Pictorița poloneză Irena Snarska, 
care ne-a vizitat anul trecut țara, 
prezintă în sala de expoziție de la 
Ateneul Român 49 de lucrări de 
pictură și grafică. Mai mult de ju
mătate din numărul acestor lucrări 
au ca temă litoralul românesc, au
toarea redînd prin intermediul cu
lorilor impresiile culese în timpul 
călătoriei sale prin localitățile de 
pe malul Mării Negre, farmecul

peisajului nostru. Aceste lucrări au 
făcut și obiectul unei expoziții or
ganizate recent la Varșovia.

★
în sălile Muzeului Banatului din 

Timișoara a fost deschisă vineri 
expoziția de pictură contemporană 
din S.U.A. intitulată „Dispariția și 
reapariția imaginii". Organizată în 
cadrul programului de schimburi 
culturale, artistice și științifice din
tre România și S.U.A., expoziția 
cuprinde peste 80 de lucrări rea
lizate de 19 artiști americani.

A fost prezent Richard Davis, 
ambasadorul S.U.A. la București. 
Cu acest prilej au luat cuvîntul 
Marius Moga, directorul muzeului, 
Thomas Freundnhim, consilier ar
tistic al expoziției, și ambasadorul 
Richard Davis.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu a primit la 14 fe
bruarie pe Adam Kruczkowski, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Populare Po
lone, care, la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe, a făcut o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prieteneas
că, au luat parte Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Tiberiu Petrescu, ambasa
dorul României la Varșovia, pre
cum și J. Ocheduszko, ambasadorul 
Poloniei la București.

în aceeași zi, la Ministerul Afa

cerilor Externe s-a încheiat schim
bul de vederi asupra unor pro
bleme curente de relații bilaterale 
româno-polone, precum și în legă
tură cu aspecte ale situației inter
naționale.

în după-amiaza aceleiași zile, 
oaspetele a părăsit țara. La plecare, 
pe aeroportul Băneasa, au fost pre- 
zenți Vasile Șandru. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Tibe
riu Petrescu, ambasadorul Româ
niei la Varșovia, funcționari su
periori în M.A.E. De asemenea, 
erau prezenți J. Ocheduszko, am
basadorul Poloniei la București, și 
membri ai Ambasadei.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost căl

duroasă în toate regiunile țării. 
Cerul a fost variabil, mal mult 
noros în vestul țării. Ninsori per
sistente s-au produs în Muntenia. 
Au căzut precipitații locale, sub 
formă de ninsoare în Transilva
nia, Banat șl Oltenia, care s-au 
transformat apoi în lapoviță și 
ploaie. Local, în vestul țării s-a 
produs ceață iar în zona de munte 
chiciură. Vîntul a suflat în genera] 
slab, cu intensificări în sudul Ba
natului și zona de munte, unde, 
pe alocuri a viscolit zăpada. Tem
peratura la ora 14 oscila între

minus 4 grade la Joseni și plus 
10 grade la Oravița. In Bucu
rești : Vremea a fost călduroasă, 
cu cerul variabil, mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura 
maximă a atins plus 5 grade.

Timpul probabil pentru 16, 17 
șl 18 februarie. In țară : Vremea 
va fi în general umedă și relativ 
călduroasă. Cerul variabil mal 
mult acoperit. Vor cădea precipi
tații temporare, mai ales .sub for
mă de ploaie și burniță. Vînt po
trivit. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 5 și plus 5 grade, 
iar maximele între minus 1 și 
plus 9 grade. In București : Vre
me în general umedă și relativ 
călduroasă. Cerul variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipi
tații, mai ales sub formă de 
ploaie. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperatura în creștere.

SPORT
aaBBKHBaHsmBBsxBS&ammsaaoKsasscasBBnzExsseKZHasBszsesQi

Campionatul 
republican 

de handbal 
masculinUltimul turneu în sală — cel de al treilea — din cadrul turului 2 al campionatului categoriei A de handbal masculin a debutat ieri în sala sporturilor din Cluj. Prima confruntare s-a încheiat cu o surpriză : tî- năra echipă „Timișul" Lugoj, „a scos" un nesperat rezultat egal : 19—19 cu Dinamo Brașov. Dinamo Bacău a avut emoții timp de 40 minute în meciul cu Rafinăria Telea- jen, pentru ca, în final, prin cîteva contraatacuri rapide, să se impună, cîștigînd cu 20—14. Formația campioană, Steaua București și-a rotunjit golaverajul, întrecînd pe Politehnica Galați : 26—9.Alte rezultate: „U" București — „Poli" Timișoara 16—16; „U“ Cluj — Dinamo București (13—19).

Astăzi 
la Lake Placid 

încep campionatele 
mondiale de bobPe pîrtia muntelui Van Hoe- venberg din apropiere de Lake Placid încep astăzi campionatele mondiale de bob rezervate echipajelor de două persoane. La întreceri vor lua parte 21 de e- chipaje din 13 țări : Anglia, Austria, Canada, Cehoslovacia, Elveția, Franța, R. F. a Germaniei. Italia, Japonia, România, Spania, Suedia și S.U.A.în ultimele coborîri de antrenament efectuate joi, cel mai bun timp (într-o singură manșă) a fost înregistrat de echipajul S.U.A, (conducător Gary Sheffield) cu timpul de l’09”25/100 (pîrtia măsoară 1 500 m). în două manșe, boberii americani au realizat 2T8”85/100, fiind urmați de Austria — 2’19”47/100, Italia — 2’19”67/100, România — 2’19”80/100.

în cîteva rînduri

A apărut revista 
„PROBLEME 
ECONOMICE" 
nr. 1/1969

LOTOnumerele extrase la tragerea din 
14 februarie 1969EXTRAGEREA I :

81 34 12 68 87 77 73 63 90 53 89 2Fond de premii : 780 289 leiEXTRAGEREA a Il-a :
33 64 70 72Fond de premii : 448 080 lei

Concurs special
PRONOEXPRES

în anul 1968, participanțil la 
sistemele de joc Loto-Prono- 
sport au cîștigat peste 900 de 
autoturisme.

Concursul exceptional Pro- 
noexpres din 23 februarie a. c. 
oferă un nou prilej de a ob
ține autoturisme Volga, Dacia 
1 100, Moskvici 408 cu 4 faruri 
și radio și Skoda 1 000 M. B. 
De menționat că se atribuie 
cîștigătorilor autoturisme în 
număr nelimitat.

Bogata listă a premiilor a- 
cestui concurs mai prevede

10 autoturisme ce vor fi acor
date prin tragere la sorti pre
cum și 50 de excursii în Italia 
prin O.N.T. România, prin 
tragere la sorti și alte premii 
în numerar.

Tragerea va avea loc du
minică, 23 februarie.

Cu bilete din seria „N“ de 
30 Iei putefi participa la toate 
cele 10 extrageri care însu
mează 100 de numere. Se 
poate participa și cu bilete 
seria „A° de 3 lei, seria „B“ 
de 9 lei și seria „M" de 18 lei.

Pe șantierul naval Constanta

Ieri în sala sporturilor Floreasca 
au continuat întrecerile din cadrul 
competiției „Turneului speranțelor 
olimpice", la scrimă. în proba feminină de floretă victoria a revenit reprezentantei țării noastre Adriana Moroșan. care a totalizat 4 victorii. Pe locurile următoare s-au clasat Koniurchina (U.R.S.S.) — 3 victorii și Schwartzenberg (Ungaria) — 3 victorii. Proba de spadă a fost cîștigată de sovieticul V. Rossar cu 6 victorii.Astăzi de la ora 17 au loc întâlnirile pe echipe, floretă (masculin) și sabie.

In cadrul grupelor sferturi de fi
nală ale „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin s-au disputat mai multe meciuri retur. Cea mai echilibrată partidă a avut loc la Brno, unde echipei locale Spartak i-au fost necesare prelungirile pentru a obține cele două puncte în clasamentul grupei. La sfîrșitul timpului regulamentar de joc, scorul în meciul Spartak Brno-Oransoda Cantu (Italia) a fost de 68—59 (28—33) în favoarea gazdelor. Deoarece în primul meci italienii cîști- gaseră tot la o diferență de 9 puncte (scor 69—60), au fost necesare prelungiri, la sfîrșitul cărora baschet- baliștii cehoslovaci au terminat învingători cu 82—68.Pe teren propriu, Real-Madrid a întrecut cu 80—68 (39—31) pe Zadar, în meciul retur sportivii iugoslavi au cîștigat cu 70—60.Echipa sovietică Ț.S.K.A. Moscova și-a demonstrat superioritatea șl în meciul retur de la Sofia, unde a dispus de formația locală Akademik cu scorul de 83—54“ (31—29). în primul joc, T.S.K.A. Moscova cîștigase cu 85—57.

Intre 15 și 30 martie, vor avea loc pe patinoarul acoperit „Johan- neshov" din Stockholm campionatele 
mondiale de hochei pe gheață. Comisia internațională de arbitraj a stabilit ca la aceste campionate să poată oficia cîte doi arbitri din Suedia și Canada, viitoarea gazdă a campionatelor mondiale. Celelalte echipe participante la grupa A vor putea delega cîte un singur arbitru.Federația suedeză a delegat ca arbitri pe Oile Wiking, Ove Dahlberg, iar ca rezerve pe Oile Granberg și Aake Hanqvist. Oficialii canadieni sînt Lou Joval și Marcel Villaincourt. Vor mai arbitra întâlnirile : Seglin (U.R.S.S.), Bata (Cehoslovacia), Tru- ble (S.U.A.) și Sillankorva (Finlanda).Jocurile campionatului mondial de

hochei pe gheață sînt așteptate cu viu interes. Pînă în prezent au fost vîndute 70 000 de bilete de intrare pentru ultimele 3 zile ale competiției.
Proba masculină din cadrul con

cursului internațional de săniuțe „Diamond Trophy" desfășurat la Lake Placid a revenit sportivului austriac Josef Fiestmantl. învingătorul a realizat tâmpul de l’47”3/10, fiind urmat de austriacul Manfred Schmidt — l'47”4/10 și de cehoslovacul Jan Henrik — l’51”9/10.La feminin, pe primul loc s-a clasat Christina Schmuck (R.F. a Germaniei) cu l’50’'9/10, urmată de Anna Manka (Polonia) — l’55”l/10.
în stațiunea de sporturi de lamă 

Zakopane s-au disputat întrecerile campionatului de sărituri cu schiu- rile ale Poloniei. Titlul de campion a revenit lui Tadeusz Pavliusiak, care a totalizat 226 puncte (cele mai bune sărituri ale sale au măsurat 69 m și 67,5 m).Pe pîrtia din localitate se vor desfășura astăzi și mîine întrecerile concursului internațional de bob dotat cu „Cupa orașului Sinaia".La startul concursului vor fi prezente echipaje din Anglia, Austria, Elveția, Italia și România.
La Odense s-a desfășurat întâlnirea internațională de handbal dintre, selecționatele masculine ale Danemarcei și Suediei. La capătul' unei, partide echilibrate victoria a revenit handbaliștilor danezi cu scorul de 18—17 (10—9).
Noul selecționer al echipei de 

fotbal a Braziliei, comentatorul spor
tiv Joao Saldanlia, s-a și fixat asupra formației de bază pe care o va folosi în meciurile pentru campionatul mondial. Iată cum arată „11-le" „carioca", alcătuit de Sal- danha : Felix—Carlos Alberto, Brito, D. Dias, Rildo — D. Lopes, Gerson — Piazza, Jair—Zinho, Pele, Tostao.

Clubul sportiv Olimpia organizează duminică dimineață cu începere de la ora 10, campionatul republican de box (juniori) — faza pe municipiul București. Gala, care se va desfășura la Casa de cultură a tineretului a sectorului V din Calea Șer- ban Vodă nr. 225, va cuprinde 13 meciuri.

TELEGRAME EXTERNE

interparlamentară 
de la Ulan Bator

ULAN BATOR 14 (Agerpres). — La Ulan Bator a avut Ioc o în- tîlnlre a reprezentanților grupurilor parlamentare din Bulgaria, Cehoslovacia. R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România. Ungaria și U.R.S.S. La încheierea întîlnirii s-a dat publicității un comunicat în care se arată că participantii au făcut un schimb de păreri în legătură cu unele . probleme actuale ale situației internaționale și activității U- niunii interparlamentare și s-au informat reciproc despre activitatea grupurilor respective.
SOFIA

Vizita ministrului 
energiei electrice 
al RomânieiSOFIA 14. — Corespondentul A- gerpres. Gh. leva, transmite : La invitația lui Konstantin Popov, ministrul energiei și al combustibilului ■ din R. P. Bulgaria, Octavian Groza, ministrul energiei electrice al Republicii Socialiste România, a făcut între 11 și 14 februarie o vizită la Sofia. Cu acest prilej, a fost examinat stadiul elaborării Drimei etape a proiectului Dentru construirea complexului hidrotehnic de ne Dunăre din zona Izlaz-Somovit realizat de colectivul mixt de proiectare româno-bulgar. Au fost luate măsuri pentru asigurarea îndeplinirii la termen si în condiții optime a lucrărilor comune de proiectare. Totodată, au fost examinate unele probleme în legătură cu proiectul convenției privind construirea unei linii de 400 kv pe teritoriul Republicii Socialiste România prin care sistemul energetic bulgar va putea primi energie electrică din Uniunea Sovietică.în timpul șederii sale la Sofia, ministrul român a fost primit de Tano Tolov. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, președinte al Comitetului de Stat pentru Planificare. Convorbirile au decurs într-o atmosferă caldă, prietenească.

SESIUNEA COMISIEI
ECONOMICE 0. N. U. PENTRU 

AFRICAADDIS ABEBA 14 (Agerpres). —. La Addis Abeba și-a încheiat lucrările cea de-a 9-a sesiune a Comisiei Economice O.N.U. pentru Africa (C.E.A.) Țara noastră a fost reprezentată la sesiune de un grup de observatori în frunte cu Titus Sinu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Cairo.în ultima zi a lucrărilor Comisiei, participanții au adoptat o serie de rezoluții în care C.E.A. este chemată să amplifice activitatea sa în direcția acordării de ajutor țărilor africane în domeniul dezvoltării vieții lor economice.
(Urmare din pag. I)ti ei socialiste indică creșterea lui continuă. Principala cale urmată de 
partid și de stat pentru creșterea 
salariului real este sporirea salariilor nominale, sporire realizată atât prin creșterile an de an ale salariului mediu ca rezultat al depășirii normelor, al trecerii la categorii superioare de calificare etc., cît și prin majorările generale de salarii. Congresul al IX- lea și Conferința Națională a partidului. relevînd justețea acestei orientări în deplină concordantă cu cerințele legii repartiției după muncă, a subliniat necesitatea stabilirii unei pro
porții judicioase între veniturile in
dividuale directe provenite din 
muncă și cele provenite din fondurile 
sociale de consum, în sensul crește
rii ponderii primei categorii de venituri. în acest fel se asigură ca ridicarea bunăstării salariaților să aibă loc în strînsă dependență de rezultatele obținute de ei în producție, de aportul lor la creșterea șl perfecționarea producției sociale, ceea ce sporește cointeresarea materială a celor ce muncesc în realizarea și depășirea sarcinilor de plan, influențează favorabil asupra dezvoltării producției. în același timp, creșterea ponderii veniturilor directe permite fiecărui cetățean să-șl gospodărească mai bine bugetul pentru satisfacerea unor necesități social-culturale, pentru a beneficia de diferitele servicii publice. Asigurînd strînsa împletire a repartiției după muncă cu eficiența economică, a intereselor personale cu cele generale, această orientare răspunde cerințelor mersului înainte, ale progresului economic și social neîntrerupt al țării.Pe linia traducerii în viață a sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea. în ultimii ani au fost luate succesiv măsuri pentru sporirea veniturilor individuale ale salariaților. Amintind aceste măsuri, Manifestul Frontului Unității Socialiste relevă că în cursul anului 1967. pentru a îmbunătăți corelația între salariile la diferite funcții și locuri de muncă, au fost majorate salariile unor categorii de angajați de la căile ferate, ale docherilor din porturile maritime și fluviale și ale economiștilor. Tot în 1967. cu aproximativ un an mai devreme decît s-a prevăzut inițial, au fost majorate sa- lariilp mici la peste un milion de salariați din toate ramurile economiei naționale. în medie cu 10.4 la sută, salariul tarifar minim sporind de la 570 lei la 700 lei lunar. în anul 1968, intr-un număr de întreprinderi s-a început experimentarea noului sistem de salarizare preconizat de plenara C.C. al P.C.R. din 

octombrie 1967, pentru a pregăti aplicarea lui eșalonată în cursul anului 1969 în toate ramurile economiei naționale. Schimbările calitative prevăzute de noul sistem (creșterea rolului salariului tarifar, ca element determinant al salariului total, introducerea treptelor și gradațiilor, a premiilor anuale și a sporului de vechime, modificări în ierarhizarea ramurilor, întărirea răspunderii materiale și disciplinare a salariaților etc) sînt menite să asigure o interdependență tot mai strînsă între realizările obținute în muncă și venituri, îmbinarea cît mai armonioasă 
a intereselor personale ale fiecărui om al muncii cu interesele întregii societăți. Odată cu începerea experimentării noului sistem de salarizare, salariații din întreprinderile respective beneficiază și de majorarea corespunzătoare a salariilor. Nu este lipsit de interes să arătăm că în anul 1968. fondul de salarii a fost cu peste 5 miliarde lei mai mare decît în anul 1967 și cu aproape 17 miliard? lei mai mare decît în anul 1965.După cum arătam mai înainte, un alt element de bază, în afară de salariul nominal, care determină mărimea și dinamica salariului real, este nivelul prețurilor. în ultimii ani, în comerțul de stat s-au efectuat unele reduceri de prețuri la o serie de mărfuri nealimentare ca de pildă confecții. țesături, articole de uz casnic. In același timp, au avut Ioc și unele reașezări de prețuri. în unele cazuri, aceste majorări au fost impuse de necesitatea de a fixa un preț care să acopere cheltuielile legate de aceste servicii și produse — cheltuieli care în trecut erau acoperite în mare parte de la bugetul statului — cum ar fi la chirie, lemn de foc și alți combustibili ; în alte cazuri, cum ar fi Ia legume și fructe, creșterea preturilor a fost determinată de recolta slabă la aceste produse precum și de unele deficiente care au existat în trecut în stabilirea prețurilor. Aceste modificări de preturi au avut ca rezultat o ușoară creștere a indicelui preturilor fată de anul 1965.Pentru a acoperi unele diferente rezultate din reașezarea unor preturi și tarife, partidul și statul nostru au luat o serie de măsuri. Astfel pentru salariații cu venituri mici, a fost introdusă în anul 1968 indemnizația de chirie, precum și indemnizația de combustibil. De asemenea, s-a introdus cumpărarea lemnelor de foc cu un preț redus de către salariații cu un salariu de pînă la 1 200 lei lunar și care au copii.

în aprecierea sensului de mișcare 
a salariului real trebuie luati in 

considerare așadar toți factorii care 
influențează dinamica lui. Ar fi greșit să tragem concluzii numai de pe poziția prețurilor sau numai de pe poziția salariului nominal. Astfel, cu toate că în ultima perioadă au avut loc unele reașezări de preturi, măsurile luate de partid și de guvern, îndeosebi pe linia creșterii salariilor, au asigurat ca salariul real în anul 1968 să fie cu 9,5 la sută mai ridicat decît în anul 1965.Noi perspectiv? pe calea ridicării nivelului de trai se deschid în acest an, cînd pe baza dezvoltării continue a economiei, vor fi înfăptuite în continuare măsuri de sporire a salariului real. Așa cum se arată în Mani

DINAMICA VENITURILOR
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festul Frontului Unității Socialiste, anul 1969 va fi anul în care se va realiza de fapt generalizarea îmbunătățirii salarizării. După cum s-a anunțat, începînd cu luna ianuarie sînt cuprinși în experimentarea noului sistem de salarizare și beneficiază de majorar? toți lucrătorii din învățămînt, salariile în învăță- mînt fiind majorate în medie cu 19,1 la sută, diferențiat pe grade de învățămînt și categorii de personal. Creșteri mai mari. în medie de aproape 20 la sută, au fost acordate pentru cadrele didactice din învățămîntul preșcolar, obligatoriu de cultură generală, profesional și tehnic și de circa 15 la sută pentru cadrele didactice din învățămîntul superior.Potrivit unor recente Hotărîri ale Consiliului de Miniștri, experimentarea noului' sistem de salarizare a fost generalizată, începind de la 1 februarie, în industriile alimentară și ușoară, odată cu majorarea salariilor lucrătorilor în medie cu 10,6 la sută și respectiv 11,5 la sută, în continuare, vor fi cuprinși în această acțiune lucrătorii din alte ramuri, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului 1969 să beneficieze de 

majorarea salariilor toți salariații din economie. Fondurile prevăzute pentru anul 1969 numai pentru majorarea salariilor însumează circa 4 miliarde lei. Aceasta va asigura o creștere a salariului real cu 5,1 la sută față de anul 1968.Pentru anul 1970 este prevăzut să se cheltuiască pentru fondul de salarii cu circa 1 miliard Iei mai mult decît s-a avut în vedere în planul cincinal, ceea ce va acționa asupra salariului real în direcția compensării efectului măsurilor de reașezare a prețurilor. Drept urmare, se va înfăptui prevederea din Directivele Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân ca salariul real să crească pînă 

la sfîrșitul anului viitor, cn 20—25 la 
sută față de 1965.O condiție esențială a creșterii nivelului de trai al populației o constituie corelarea veniturilor sporite 
cu circulația mărfurilor. în acest scop au fost luate și se iau în continuare măsuri pentru o mai accentuată creștere și diversificare a producției bunurilor de consum, pentru extinderea și modernizarea rețelei comerțului.în primii trei ani ai cincinalului, vînzările de mărfuri cu amănuntul au crescut intr-un ritm mediu anual care corespunde limitei superioare a ritmului prevăzut în Directivele Congresului al IX-lea. Numai în cursul anului 1968 s-au vîndut populației mărfuri în valoare de peste 84 miliarde lei, mai mult cu aproape 9 Ia sută decît în anul 1967 și cu aproape 29 la sută față de 1965.Pentru anul 1969 se prevede o creștere de 7 la sută a vînzărilor de mărfuri cu amănuntul prin comerț față de anul 1968, iar pentru 1970 de 18 la sută.Veniturile directe, rezultate în urma aplicării principiului socialist de retribuție, constituie prin'cipala, dar nu și singura sursă de satisfacere 

a nevoilor oamenilor muncii. Alături 
de ele, populația beneficiază de veni
turi importante din fondurile sociale 
de consum, fie sub formă de venituri în bani, cum ar fi pensiile, bursele, alocația de stat pentru copii etc., fie sub formă de servicii gratuite sau cu tarif redus cum ar fi cele de învățămînt, ocrotirea sănătății etc.Examinarea sumelor cheltuite din bugetul de stat pentru acțiuni social- culturale evidențiază o dinamică 
continuu ascendentă, în concordanță cu creșterea producției materiale și a venitului național. Astfel, în anul 1968 cheltuielile social-culturale finanțate de la bugetul de stat s-au ri

dicat la suma de 30,7 miliarde de lei, cu 3 miliarde lei mai mult decît în 1967 și cu 8,3 miliarde lei mai mult decît în 1965. Coroborarea ritmului de creștere al cheltuielilor social-culturale cu cel de creștere al populației arată sporirea masivă a acestor cheltuieli calculate pe locuitor. Acestea au fost în medie de 800 lei în 1960, peste 1200 lei în 1965, peste 1 400 lei în 1967. în 1970 cheltuielile social-culturale ale statului se vor ridica — după cum menționează Manifestul Frontului Unității Socialiste — la peste 5 300 lei pe o familie.Este de remarcat faptul că în urma măsurilor luate în ultimii ani pe linia majorării pensiilor și îmbunătățirii sistemului de pensionare, volumul sumelor prevăzute în acest scop în bugetul pe anul 1969 este de9,5 miliarde lei, cu 3,6 miliarde lei mai mult decît era prevăzut în planul cincinal pentru acest an, ceea ce reprezintă de două ori mai mult decît în 1965.Considerabil au crescut șl cheltuielile destinate alocației de stat pentru copii — de la 2,7 miliarde în 1965 la 3,5 miliarde în 1969.Avînd o pondere mare în totalul 

cheltuielilor social-culturale, fondurile alocate învățămîntului au permis an de an lărgirea bazei materiale necesare școlii moderne, cuprinderea unui număr tot mai mare de copii și tineri în învățămîntul de toate gradele. Dacă pe vremea regimului burghezo-moșieresc foarte multi copii nu aveau posibilitatea nici măcar să termine 4 clase primare, astăzi pentru orice copil este un lucru de la sine înțeles că trebuie să absolve cel puțin 10 clase ale școlii de cultură generală. Pentru fiecare elev din școlile de cultură generală, statul a cheltuit în medie 800 lei în 1960, 1040 lei în 1965, 1130 lei în 1967 și 1190 lei în 1968, iar pentru fiecare student 10 405 lei în 1965, 11 163 în 1967 și 11 800 în 1968. Pentru a întregi tabloul, trebuie să arătăm că numărul elevilor și al studenților a crescut continuu ; în anul școlar 1967/68 de pildă, au fost înscriși de două ori mai multi stu- denți decît în anul 1960/61.Pe aceeași linie ascendentă se înscriu cheltuielile făcute de stat pentru ocrotirea sănătății. Creșterea numărului medicilor de Ia 8234 în 1938 la 31 000 în 1968, sporirea numărului paturilor de asistență medicală de la 2,2 la 1000 de locuitori în 1938 la7,6 în 1965 șl 8 în 1967 — iată numai cîțiva dintre indicatorii care exprimă progresele realizate în acest domeniu.Sume importante sînt destinate de asemenea în fiecare an pentru dezvoltarea bazei materiale a activității culturale, pentru lărgirea rețelei de biblioteci, muzee, cinematografe, case de cultură, pentru dezvoltarea radioteleviziunii. a activității publicistice și editoriale etc.
Prin multiplele lor destinații, fon

durile sociale de consum se răsfrîng 
de fapt, în viața fiecărei familii, în- 
tregindu-i intr-un fel sau altul bu
getul, contribuind, alături de crește
rea salariilor, la ridicarea nivelului 
de trai al celor ce muncesc. Veniturile realizate din fondurile sociale de consum sînt cu mult mai însemnate la familiile numeroase, cu venituri mici, adică tocmai la cei care pentru o dezvoltare fizică și intelectuală corespunzătoare au nevoie de aceste venituri. Am putea ilustra importanța acestor fonduri în bugetul familiilor prin exemplul unui muncitor frezor, încadrat în categoria a 5-a de calificare (rețeaua construcții de mașini B acord) și care are în întreținere trei copii, unul în vîrstă de 2 ani (presupunînd că este la creșă) iar ceilalți de 7 și 10 ani, (ambii frecventează școala de cultură generală). Avînd un salariu tarifar lunar de 989 Iei, frezorul în cauză ar putea ajunge printr-o depășire medie a normelor și prin premii la un cîștig de 

cca. 1400 lei. în afară de aceasta, el mai primește 300 lei alocație de stat pentru copii, iar serviciile gratuite ale creșei și ale învățămîntului de care mai beneficiază, reprezintă încă peste 600 lei lunar. Prin urmare, numai prin aceste venituri se mai adaugă la cîștigul lui de 1400 lei încă 900 lei.Desigur viața oferă situații din cele mai felurite în ce privește aportul fondurilor sociale de consum Ia formarea veniturilor totale ale populației. Frezorul luat de noi ca exemplu ar putea să nu aibă copii și atunci veniturile lui obținute din fondurile sociale de consum s-ar diminua. El ar putea însă să aibă un copil student și atunci valoarea serviciilor de care beneficiază gratuit ar crește cu 11 800 lei anual, respectiv cu circa 980 lei lunar. Strungarul și familia lui ca și întreaga populație — beneficiază încă și de alte avantaje și servicii gratuite cum ar fi consultații și îngrijire medicală, indemnizație de chirie (la salariul lui tarifar de pînă la 1000 lei) etc., care evaluate în bani reprezintă o sumă apreciabilă.Realizările și prevederile în domeniul nivelului de trai material și cultural al populației demonstrează încă o dată grija deosebită a partidului și guvernului față de bunăstarea celor ce muncesc.. Mai sînt, desigur, — așa cum se arată și în Manifestul Frontului Unității Socialiste — multe de făcut pentru a ridica economia, industria și agricultura la nivelul țărilor economicește înaintate, pentru ca poporul nostru să se bucure de condițiile de trai pe care le merită. Stă însă în puterea națiunii române să rezolve aceste sarcini. Poporul nostru, cu talentul, hărnicia și perseverența ce-1 caracterizează, condus de încercatul nostru partid comunist, va reuși să biruie orice greutăți, ureînd noi trepte pe drumul progresului și civilizației socialiste. Temelia îndeplinirii și depășirii prevederilor în acest domeniu constituie — cum partidul a arătat de atîtea ori — creșterea producției și a productivității muncii, ridicarea eficienței economice în toate sectoarele de activitate. Societatea noastră nu dispune de altă sursă pentru a asigura ridicarea nivelului de trai decît valorificarea la maximum a potențialului ei economic, realizarea unor beneficii și acumulări, cît mai mari. Muncind cu elan, sporind an de an avuția națională, creăm condițiile pentru ca generațiile de astăzi, cît și cele viitoare, să trăiască din ce în ce mai bine, ca poporul nostru să se bucure de viața pe car» ți-o dorește și o merită.



viața internațională
ORIENTUL SKIiliia

APROPIAT :;g<
i: • 'fii.'-J

■< O?

I Lucrările Congresului
'■>A IB Partidului Comunist Italian

© CONSULTĂRILE BILATE
RALE ÎNTRE REPREZENTAN
ȚII CELOR PATRUNEW YORK. — La sediul O.N.U. au continuat joi consultările bilaterale între reprezentanții celor patru mari puteri în problema Orientului Apropiat.Reprezentantul permanent S.U.A. la O.N.U., Charles Yost, avut în cursul serii de miercuri zilei de joi contacte bilaterale reprezentanții permanenți la O.N.U. ai R.A.U.. iordaniei șl israelului.

aflau în apele teritoriale israeliene, în apropiere de Naharia. în nordul tării".
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e ACTIVITATEA DIPLOMA
TICĂ DESFĂȘURATĂ DE 
R.A.U.CAIRO. — Ministrul de externe al R.A.U., Mahmud Riad, va efectua. începînd de sîmbătă. un turneu de 10 zile în Siria. Irak. Arabia Saudită. Kuweit, Iordania și Liban. Mahmud Riad va conferi cu conducătorii din aceste state asupra evoluției actuale a situației din Orientul Apropiat și le va înmîna mesaje din partea președintelui R.A.U., Gamal Abdel Nasser. Pe de altă parte, Mahmud Fawzi, membru al Comitetului executiv al Uniunii Socialiste Arabe și consilier al președintelui Gamal Abdel Nasser pentru afacerile externe, va efectua în curînd o vizită Ia Paris. în cursul căreia va înmîna un mesai președintelui de Gaulle din partea președintelui Nasser, anunță ziarul „AI- Ahram".

AMMAN. — Aviația israeliană a bombardat joi dimineață. în două rînduri, regiunea Al Kitab din nordul văii Iordanului, a declarat un purtător de cuvînt, care a subliniat că în cursul acestor acțiuni au fost lansate bombe cu napalm.
★TEL AVIV. — In capitala Israeliană s-a anunțat oficial că două avioane de vînătoare au bombardat joi dimineață pozițiile aflate pe teritoriul iordanian pentru a ripostă la tirul deschis împotriva unei patrule aflate în misiune în regiunea văii Beisan. Anterior, purtătorul de cuvînt militar anunțase că focuri de mortiere au fost trase de pe teritoriul iordanian, la nord de Marea Moartă, iar asupra regiunii Timna, unde se află mine de cupru, au fost lansate proiectile reactive.

Tn urmă cu opt ani o avut Ioc unificarea Forțelor Armate Populare 
de Eliberare din Vietnamul de sud, eveniment care a marcat un nou 
pas în organizarea luptei de eliberare a patriofilor sud-vietnamezi. 
Grupurile de guerilă, formațiile de autoapărare, unitățile înarmate, 
care la început acționau izolat, sînt astăzi componente active aie 
aceleiași armate, avînd un comandament și o conducere unică. 
In fotografie : luptători dintr-o unitate a Forțelor Armate Populare 
da Eliberare în timpul unei acțiuni ofensive în provincia Tay Ninh
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© POZIȚIA GUVERNULUI 
ISRAELIAN PRIVIND DEBLO
CAREA NAVELOR DIN LACU
RILE AMAREIERUSALIM. — „Guvernul israe- 
lian este în continuare favorabil u- 
nei deblocări prin partea de sud a 
Canalului Suez a navelor surprinse 
în Lacurile Amare de evenimentele 
clin iunie 1967", a declarat un purtător de cuvînt al Ministerului A- facerilor Externe al Israelului. Precizarea purtătorului de cuvînt is- raelian constituie un răspuns la declarația oficială a R.A.U. dată publicității la Cairo. în care guvernul egiptean acceptă ideea unei eliberări prin tronsonul sudic al canalului a celor 14 nave aflate în prezent în Lacurile Amare.

★TEL AVIV. — Un purtător de cuvînt oficial a anunțat că autoritățile israeliene au decis să elibereze opt pescari libanezi și navele lor. reținuți de o săptămînă pentru că „se

PARIS 14 (Agerpres). — După 
două zile de dezbateri, vineri au 
luat sfîrșiț la Paris lucrările celei 
de-a 8-a reuniuni ministeriale a- 
nuale a Organizației pentru coope
rare economică și dezvoltare 
(O.E.C.D.), din care fac parte 22 de 
state. în comunicatul final al re
uniunii se subliniază că în urma 
introducerii, cu cîteva luni în urmă, 
a unor măsuri restrictive în S.U.A., 
Anglia și Franța, dezvoltarea eco
nomică în ansamblu a țărilor 
membre ale O.E.C.D. înregistrează 
o anumită încetinire. Aceasta se 
va menține în tot cursul anului 
1969, cînd ritmul dezvoltării va fi 
mai mic de cinci la sută, cît a fost 
anul trecut. în legătură cu crizele 
monetare interoccidentale, comu
nicatul recomandă adoptarea de 
măsuri care să ducă Ia îmbunătă
țirea balanțelor de plăți curente 
ale Statelor Unite și Angliei, pre-

cum șî o reducere a puternicului 
excedent al balanței de plăți a 
R.F.G.

O problemă importantă de pe 
ordinea de zi a reuniunii' — aceea 
privind instituirea unui regim ta
rifar preferențial în favoarea ex
porturilor țărilor în curs de dez
voltare — a fost expediată spre 
soluționare organelor executive 
ale O.E.C.D., care au fost însărci
nate să angajeze pe viitor consul
tații în acest sens cu țările intere
sate.

PATRIOTULUI

Actul
de acuzare
în procesul Sirhan

Sesiunea Comitetului

special al O. N. U.

pentru decolonizare
Declarația secretarului general U ThantNEW YORK 14 (Agerpres). — Joi s-au deschis lucrările sesiunii pe anul 1969 a Comitetului special O.N.U. pentru examinarea aplicării Declarației cu privire la independentei țărilor și coloniale. Luînd cuvîntul prilej, secretarul general U Thant, a declarat că obținerea independentei în anul 1968 de către Swaziland, Mauritius si Guineea Ecuatorială demonstrează rolul folositor și semnificativ pe care poate să-l joace O.N.U. în atingerea acestui tel. într-o atmosferă de stabilitate și armonie. U Thant a subliniat, pe de altă parte, că problemele care afectează partea de sud a Africii „sînt o sursă de preocupare gravă și

acordarea popoarelor cu acest al O.N.U..
de îngrijorare", arătînd că ele „au sporit atît în dificultate, cît și în gravitate". „în această regiune — a spus secretarul general al O.N.U. — milioane de persoaue sînt lipsite de drepturile umane fundamentale. Dorința lor de a-și exercita în mod liber dreptul inalienabil la autodeterminare este înăbușită prin folosirea unor măsuri represive de către autoritățile respective care pot fi văzute acționînd în colaborare unele cu altele și bucurîndu-se de sprijinul anumitor puteri". Deși nu a menționat aceste teritorii, observatorii consideră că U Thant s-a referit la Rhodesia, teritoriile portugheze din Africa si la Africa de sud-vest.

BOLOGNA 14. — Coresponden
tul Agerpres, N. Puicea, transmi
te : Lucrările Congresului al XII- 
lea al P.C. Italian se apropie de 
sl'îrșit. Vineri s-au încheiat dis
cuțiile la raportul prezentat de 
Luigi Longo. Au luat cuvîntul, în
tre alții, Umberto Terracini, Ema
nuele Macaluso, Agostino Novela, 
membri ai Direcțiunii P.C.I., Mau
rizio Ferrara, directorul ziarului 
„L’Unita", delegați ai federațiilor 
provinciale din Florența, Milano, 
Perugia. Vorbitorii au aprobat te
zele raportului prezentat de se
cretarul general al partidului și 
au detaliat obiectivele strategice ș> 
tactice ale P.C. Italian, politica sa 
pusă nemijlocit în-slujba interese
lor vitale ale oamenilor muncit

din Italia, democrației și progre
sului.

După încheierea dezbaterilor Ia 
primul punct al ordinei de zi, a 
luat cuvîntul Alessandro Natta, 
membru al Direcțiunii P.C.I., care 
a prezentat delegaților Raportul 
Comisiei pentru problemele orga
nizatorice.

In ședința de după-amiază de
legații la congres au adoptat în 
unanimitate textul unui mesaj de 
salut adresat poporului vietnamez, 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, Frontului Na
tional de Eliberare din Vietnamul 
de sud.

Lucrările congresului continuă.

Partidului Comunist Român
■A ■ ■ rt w

m vizita la Parmamembrii de- Comunist Ro- celui de-al P.C.L au fost
la sediul Federației locale a P.C.L 
o întîlnire cu activul organizației 
P.C.L din Parma. După salutul a- 
dresat delegației P.C.R. de secre
tarul organizației, Franco Bianchi, 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil a 
răspuns la o serie de întrebări 
privind problemele dezvoltării e- 
conomice a României, mersul ;ri- 
dustrializării, rezultatele din 4- 
gricultură, modul de planificai, a 
economiei naționale, structura or
ganizatorică și viața internă de 
partid, precum și politica externă 
a statului nostru și poziția P.C.R. 
față de problemele de bază ale 
mișcării comuniste șl muncitorești 
internaționale.

Intilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de caldă, răs
punsurile conducătorului delegației 
P.C.R. fiind puternic aplaudate de 
cei prezenți care, în încheiere, au 
făcut o vie manifestare pentru 
prietenia dintre cele două partide 
și popoare.

★

C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Frontului Național din 
Republica Socialistă Cehoslovacă.

în cursul întîlnirii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, s-a făcut un schimb de pă
reri cu privire la activitatea Fron
tului Unității Socialiste și Frontului 
Național dip Cehoslovacia șl dez
voltarea relațiilor reciproce.

MOSCOVA 14 (Agerpres). - neri a luat sfîrșit vizita de zile pe care Alexander Ross, președintele Consiliului britanic pentru comerțul est-european, a făcut-o în U.R.S.S. la invitația Ministerului Comerțului Exterior al acestei țări. în afară capitalei sovietice, el a mai vizitat Leningradul si alte cîteva centre industriale. Oaspetele britanic, menționează agenția TASS, a discutat cu ministrul Nikolai Pato- licev problemele relațiilor comerciale sovietp-engleze.Cercurile de afaceri din U.R.S.S. — precizează agenția TASS — consideră că comerțul, dintre cele două țări va înregistra un progres prin încheierea unui nou acord comercial în locul celui actual, pe termen de cinci ani. care expiră a- nul acesta în luna iunie. Printre țările capitaliste. Anglia, alături de Japonia și Finlanda, face parte dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai U.R.S.S.

Joi după-amiază, 
legației Partidului 
mân la lucrările 
XII-lea Congres al 
oaspeții comuniștilor din Parma.
Vechi centru al vieții politice ita
liene, oraș cu bogate tradiții cul
turale, Parma ocupă totodată un 
loc important în istoria luptei an
tifasciste italiene, fiind în prezent 
o citadelă a P.C.I.

După o scurtă vizită în o- 
raș, delegația a fost primită la 
Primăria municipiului, care este 
condusă de un consiliu alcătuit 
din reprezentanți ai P.C.L, P.S.I. 
și P.S.I.U.P. Primarul orașului, 
Baldossi, membru al P.C.I., îm
preună cu membrii Consiliului E- 
xecutiv Municipal, a urat un căl
duros bun sosit oaspeților. A ur
mat apoi o discuție despre pro
blemele administrării orașului, 
principalele preocupări de ordin 
social, financiar ale municipiului, 
în continuarea vizitei, a avut loc

★

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R. și membru al 
Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste. a avut la Bologna, cu pri
lejul participării la Congresul Par
tidului Comunist Italian, o întîlnire 
cu Evzen Erban, membru al Co
mitetului Executiv al Prezidiului

La chemarea „Comitetului de 
acțiune — Libertate pentru Jupp 
Angenfort", la Dusseldorf a a- 
vut loc un miting de masă în 
sprijinul patriotului vest-ger- 
nian Jupp Angenfort, amenin
țat de a. fi aruncat în închi
soare. Numeroșii vorbitori, prin
tre care reprezentanți qi Parti
dului Comunist German, ai U- 
niunii tineretului socialist vest- 
german. ai fostei fracțiuni comuniste din parlamentul lan
dului Renania de nord —West- 
falia si alții au cerut anula
rea mandatului de arestare e- 
mis împotriva acestuia.

La rîndul lor, participanta la 
o adunare ținută la Universi
tatea din Bochum au adoptat 
un mesaj/ adresat ministrului 
federal al justiției, G. Heine
mann, protestând împotriva in
tenției autorităților de-al în
carcera pe Angenfort. Si în alte 
orașe șt centre muncitorești din 
R. F. a Germaniei au avut loc 
manifestații în apărarea patrio
tului vest-german.

Jupp Angenfort este un vechi 
membru, al Partidului Comunist 
din Germania, fost deputat al 
parlamentului din landul Re- 
nahia de riord — Westfalia. în 
1955. Angenfort a fost condam
nat la 5 ani închisoare pentru 
faptul că s-a ridicat împotriva 
tendințelor de reactivare a for
țelor neofasciste. Datorită pre
siunii. opiniei publice din R.F.G., 
precură și datorită solidarității 
internaționale el a fost eliberat din închisoare înainte de ter
men. după aproximativ 4 ani. 
Recent însă, bqzîndu-se pe sen
tința pronunțată în 1955. procu
ratura federală vest-germană l-a 
somat pe Angenfort să se pre
zinte la 31 ianuarie la închisoa
rea Werl, pentru, ispășirea unui 
rest de pedeapsă de 7 luni. încă 
la sfîrșlt.ul lunii, ianuarie, în fața 
unor reprezentanți ai presei, ra
dioului și televiziunii. Jupp An
genfort d declarat că nu se va 
supune acestei cereri, conside- 
rind că si-a ispășit pedeapsa. El 
s-a adresat totodată opiniei pu
blice democrate. din R.F.G. ce- 
rînd sprijin în lupta sa pentru 
anularea acestei injustiții.

Atît in R.F.G.. cît sl în R. D. 
Germană, personalități de vază 
Si diferite organizații si-au ridi
cat glasul în apărarea patriotu
lui vest-german. Valul de pro
teste s-a intensificat si mai mult 
în ultimele zile după ce auto
ritățile vest-germane au emis 
împotriva lui un mandat de ares
tare.

Opinia publică din tara noas
tră se alătură cercurilor largi 
din cele două state germane, 
din celelalte țări europene, în 
sprijinul cererii de anulare a 
mandatului de arestare. pentru . 
asigurarea libertății lui Jupp 
Angenfort.

G. DASCÂLU

Peru va lua măsuri1

î 
î 
ț
*

I 
î

î
I

LOS ANGELES 14 (Agerpres). -In .... „Sirhan amiază a dat cuzare. in :are senatorului Robert Kennedy. Actul de acuzare arată că la 7 februarie 1968 Sirhan a achiziționat revolverul cu care a comis crima. La 1 iunie, el și-a procurat gloanțele necesare, iar ia 4 iunie s-a antrenat, făcînd exerciții de tir cu tragere rapidă timp de peste patru ore. In seara crimei — 5 iunie 1968 — Sirhan a fost văzut la hotelul . Ambasador din Los Angeles cu l o oră și jumătate înainte ca se- . natorul să-și anunțe victoria în ț

procesul intentat lui B. Sirhan, joi dupâ- procurorul David Fitts citire actului de a- Documentul relatează mod cronologic faptele au precedat asasinarea

alegerile preliminare din statul i California. Coroborînd aceste ’ 
i
ț

ț

date cu însemnarea găsită. în jurnalul lui Sirhan — „Kennedj' trebuie să fie asasinat înainte de 5 iunie" — acuzarea susține că asasinarea senatorului a fost premeditată, iar asasinul este singurul vinovat de această tragedie, acționînd de unul singur. Dovada crimei este făcută prin prinderea in flagrant delict a asasinului.

Scatmol Franței a rămas neocupat
(Urmare din pag. I)

chiar înainte de convorbirile celor 
patru mari puteri din Consiliul de 
Securitate.

Așa cum era de așteptat, ieri, 
scaunul Franței a rămas gol. Gu
vernul francez a tăcut cunoscut, 
de mai multe zile, că reiuză să par
ticipe la aceste consultări pe care 
Ie consideră ca „inutile și inopor
tune” Tentativa britanică de a 
„armoniza” punctele de vedere ale 
membrilor U.E.O. în problemele 
Orientului Apropiat este conside
rată la Palatul Elysee ca o repu
nere pe tapet a tezei — respinsă 
în repetate rînduri — privind con
sultările „obligatorii și prealabile' 
asupra problemelor importante de 
politică externă. Refuzul Franței 
de a participa la reuniunea de la 
Londra — se apreciază în cercu
rile politice pariziene — este cu 
atît mai îndreptățit, cu cît iniția
tiva britanică contravine planului 
francez de consultări în patru în 
cadrul O.N.U. asupra situației din 
Orientul Apropiat.

Presa pariziană se face ecoul 
acestei nemulțumiri, relevînd că 
ceea ce se încearcă de fapt la

Londra este instituționalizarea a- 
cestui sistem de consultări, fără a 
tine seama de poziția guvernelor 
respective. Pentru francezi esie 
clar că, prin crearea unui prece
dent legat de Orientul Apropiat, 
într-o bună zi pe agenda unei se
siuni a U.E.O. ar putea să apară 
și mult controversata problemă a 
aderării Marii Britanii la Piața co
mună, transformînd astfel Uniunea 
Europei Occidentale înir-un „or
gan de apel al Consiliului minis
terial al Pieței comune". Acest 
fapt stîrnește o reală îngrijorare.

Intr-un comunicat al Ministeru
lui de Externe francez se subliniază 
că. în virtutea prevederilor trata
tului de la Bruxelles, modificat în 
1954, Consiliul U.E.O. nu se poate 
reuni în mod valabil decît .dacă 
toți membrii săi sînt de acord să 
participe In consecință, se spune 
în comunicatul amintit, reuniunea 
de la Londra 
fi o reuniune 
atîta vreme 
reprezentată.

Oficiosul „La Nation' se întreabă 
într-un editorial asupra mobilului 
real al Angliei în cazul de față și

nu poate pretinde a 
a Consiliului U.E.O., 
cit Franța nu a lost

apreciază că convocarea unilate
rală a acestei ședințe, fără acor
dul Franței, capătă în ochii Pari
sului „un caracter inutil și provo
cator”. Acest incident, adaugă „La 
Nation”, ilustrează clar metodele 
folosite de cîtva timp de guvernul 
britanic. E vorba de forțarea mîinii, 
prin politica faptului împlinit : sau 
guvernul francez se va înclina, și 
se va face un pas în sensul dorit 
de Anglia, sau nu se va înclina, 
și se vor crea noi dificultăți în 
sinul Pieței comune. Acest mic 
joc este periculos pentru coeziunea 
Pieței comune — dacă partenerii 
noștri se vor preta la aceasta — 
și oricum pentru viitorul raportu
rilor Angliei cu Piața comună, 
avertizează „La Nation”

Majoritatea observatorilor pari
zieni sînt de părere că s-ar pu
tea ajunge la o criză gravă în 
sinul U.E.O. dacă se va insista să 
se impună consultări sistematice 
asupra unei liste de teme presta
bilite în politica externă, aseme
nea consultări obligatorii fiind 
considerate la Paris ca o încăl
care a atributelor naționale ale 
guvernelor.

de apărare fată de
„agresiunea

economică a S.U.A.“
LIMA 14. (Agerpres). — Ministrul de externe al Republicii Peru. Edgardo Mercado Jarrin, a declarat că guvernul său va înainta' o plîngere oficială Organizației Statelor. Americane în legătură cu ..agresiunea economică a S.U.A." care a amenințat cu sancțiuni guvernul de la Lima dacă a- cesta nu va reveni- asupra măsurilor. sale de expropriere a bunurilor aparținînd societății ..International Petroleum Company". Guvernul de la Washington a amenințat că va suspenda ajutorul e- conomic acordat Republicii Peru dacă oină la data de 9 aprilie nu va fi reglementat diferendul cu societatea „T.P.C.".Pe de altă parte, vicepreședintele Boliviei. Adolfo Șiles Salinas, care se află înțr-o vizită în Venezuela. a declarat că actuala atitudine a Statelor Unite fată de Peru amintește de politica „marii bîte" promovată cîndva de Washington fată de țările Americij Latine.

Deschiderea Congresului
P. C. din DanemarcaCOPENHAGA 14 (Agerpres). — Vineri dimineața au început lucrărilo celui de-al 23-lea Congres al Partidului Comunist clin Danemarca. In afară de delegații organizațiilor locale de partid și de invitații din Danemarca, la Congresul Partidului Comunist clin Danemarca participă numeroase delegații ale partidelor comuniste și muncitorești frățești. Din partea Partidului Comunist Român participă tovarășa Ghizela Vass, membră a C.C. al P.C.R., șef de secție la Comitetul Central al P.C.R.După alegerea organelor de lucru ale congresului, tovarășul Knud Jes- persen, președintele partidului, a prezentat raportul Comitetului Central intitulat „Pentru noi drepturi demo-

cratice, pentru unitate în rîndul clasei muncitoare, împotriva forțelor da dreapta, pentru socialism în Danemarca". In raport se face o analiză a situației politice și economice din Danemarca și se evidențiază preocuparea partidului comunist și a clasei muncitoare daneze pentru dezvoltarea căilor care să ducă la făurirea unei societăți pe deplin corespunzătoare intereselor și năzuințelor de pace și bunăstare ale poporului danez.Președintele Partidului Comunist din Danemarca s-a oprit apoi asupra problemelor actuale ale situației internaționale .și ale mișcării comuniste și muncitorești mondiale.Lucrările congresului continuă.

transmit
A fost pus in libertate fostul ministru de externe pakistanez, Zulfikar Aii Bhutto — informează a- geriția France Presse, citind surse oficiale din Ciraci. Bhutto, unul dintre principalii lideri ai opoziției, a fost arestat la 13 noiembrie, fiind acuzat de autoritățile pakistaneze de incitare la violentă.

Schimbul de scrisori prf- vind livrările de mărfuri pe anul 1969, între Republica Socialistă România și Suedia, în cadrul Acordului comercial pe termen lung încheiat între cele două țări, a avut loc la Stockholm.

Datorită ploilor abundente căzute în ultima vreme, nu departe de Los An
geles s-a produs o alunecare de teren care a acoperit o latură a uneia din 

principalele șosele de acces spre acest mare oraș american

Comitetul Federal al Par
tidului Comunist German a adresat conducerii Partidului Social Democrat chemarea de a face totul pentru ca ședința Adunării Federale pentru alegerea președintelui R. F. a Germaniei să nu se țină în Berlinul occidental, ci într-un oraș „aflat în sfera de acțiune a Constituției R. F. a Germaniei".

La 14 februarie a fost 
semnat Ia Moscova proto
colul de colaborare și 
schimburi de ziariști ,ntre Uniunile ziariștilor din România și U.R.S.S. pe anii 1969—1970. Cu acest prilej, Ion Ciubotaru, însărcinat cu afaceri ad-interim al României la Moscova, a organizat în saloanele ambasadei o întâlnire prietenească.

Agenția cehoslovacă
C.T.K. a dat publicității o declarație în care exprimă o profundă îngrijorare in ților R.niza alegerea șefului german dental.

legătură cu intenția autorită- F. a Germanici de a orga- statului vest- pe teritoriul Berlinului ocei-

AI cincilea Congres al 
cooperației poloneze s a des- chis joi în sala Congresului din Palatul Culturii și Științei clin Varșovia. La lucrări participă W, Gomulka, J. Cyrankiewicz și alți conducători de partid și de stat, delegați din întreaga țară, invitați de peste hotare. Din țara noastră participă o delegație a Uniunii naționale a cooperativelor agricole de producție și a Uniunii centrale a cooperativelor de consum, condusă de Titus Popescu, vicepreședinte al U.N.C.A.P.

0 delegație comercială japoneză a P!ccat sPre Pekin vederea negocierii reînnoirii convenției comerciale private chino-japoneze. Scopul acestei delegații, din care fac parte reprezentanți ai unor cercuri de afaceri, este de a asigura dezvoltarea schimburilor comerciale. Valoarea acestora a atins în ultimii doi ani, după cifrele din sursă japoneză, 1 171 000 000 de dolari.
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