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Poporul nostru, angajat într-o vastă și nobilă operă constructivă — de- săvîrșirea edificării socialiste a patriei — se pregătește în aceste zile, într-o atmosferă de puternic entuziasm, pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și în con- siliile populare locale, eveniment dar?, prin implicațiile sale multiple, -■Unifică largul democratism al orîn- Jâlrii noastre, în care fiecărui om al muncii îi sînt oferite nelimitate posibilități pentru afirmarea capacității și aptitudinilor creatoare, pentru punerea lor plenară în slujba înfloririi continue a patriei.în acest context de largă participare a maselor la dezbaterea și rezolvarea treburilor obștești, publî-, carea în presa de ieri a Directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la îmbunătățirea asistentei medicale a populației țării capătă o deosebită semnificație, atestând, încă o dată, cu putere, preocuparea constantă a conducerii partidului și statului nostru pentru perfecționarea continuă a tuturor sectoarelor de activitate si asigurarea mersului ferm înainte al societății noastre socialiste, care consacră omul drept suprema sa valoare.Abordînd în mod complex problemele organizării asistenței medicale s populației, Directivele evidențiază progresele importante obținute în acest domeniu — expresie a faptului că grija pentru sănătatea populației constituie o preocupare centrală a partidului și statului, o latură importantă a procesului multilateral de dezvoltare și înflorire a întregii națiuni.Sînt grăitoare pentru consecvența tare partidul se ocupă de perfecționarea continuă a asistenței medicale, de asigurarea ocrotirii sănătății oamenilor muncii, sumele alocate, an de an, de la buget, pentru dezvoltarea rețelei sanitare și îmbunătățirea asistenței medicale, ajungind la 6.147,6 milioane lei în 1969 față de 644,3 milioane lei în 1950 Ca urmare a acestor eforturi s-a dezvoltat puternic baza materială destinată asistenței sanitare, dispunînd azi de 414 policlinici față de numai 37 cite erau în 1938, de circa 4 700 dispensare de circumscripție și întreprindere (în 1938 existau 1 239), de 158 577 paturi de asistență medicală (de 4,7 ori mai mult decît în 1938), de circa 26 000 paturi pentru asistența medicală a copilului și circa 33 000 pentru asistența femeilor, față de 1 350 și, respectiv, 2100 cite existau în 1938, de peste 1 800 case de nașteri iu mediul rural, unde te trecut nu exista nici o unitate sanitară de acest fel. Amplele acțiuni medico-sanitare organizate în vederea combaterii și prevenirii unor maladii, organizarea și dezvoltarea industriei de medicamente, progresele obținute în formarea și perfecționarea cadrelor medico-sanitare (în prezent există 31000 medici și circa 90 000 cadre medicale raport ... . .........1.1360 în 1938, situînd România printre țările cu un sistem avansat de ocrotire a sănătății, numărul de lo-

cuitorî ce revine la un medic fiind de 636 față de 1 895 în 1938) — toate aceste realizări, adăugate îmbunătățirii generale a condițiilor de muncă și de viață ale populației, au făcut să scadă în mod accentuat mortalitatea generală și infantilă, să crească durata medie de viată de la 42 ani. cit era în 1932, la peste 68 în prezent. Toate aceste realizări au fost posibile prin activitatea neobosită a puternicului nostru corp medical, prin contribuția prețioasă adusă de școala românească de medicină, care duce mai departe, în condițiile socialismului, valoroasele sale tradiții.Raportînd însă realizările obținute în domeniul ocrotirii sănătății la cerințele actuale ale etapei de dezvoltare a țării, la cuceririle medicinii mondiale, la eforturile materiale făcute de statul nostru' pentru dezvoltarea bazei materiale și creșterea numărului de cadre care activează în acest sector, în Directivele Comitetului Central se apreciază că există încă o seamă de lipsuri și neajunsuri în munca Ministerului Sănătății și a unităților sanitare, în rețeaua de ocrotire medicală a populației.

Giurgeni — toate condițiile atmosferice nefavorabile, în această zonă se desfășoară, într-un ritm intens, construcția podului de peste Dunăre — obiectiv deosebit de important pentru dezvoltarea traficului rutier intern și international în sud-estul țării. In ultima perioadă, constructorii au terminat pilonii viaductului de acces de pe malul stîng, precum și pilonul care face legătura cu viitorul pod principal. S-a executat, totodată, peste 50 la sută din volumul de fundații ale piciorului din albia fluviului. Pe malul celălalt au început be- tonarea fundației viaductului de acces și ridicarea primilor piloni.In vederea dării în funcțiune a acestui monumental pod la termenul prevăzut, colectivul șantierului, în colaborare unele instituții științifice țară, aplică cu succes — premieră* — numeroase Iuții tehnice avansate.

Șl ALEGĂTORI
Rodnica prilejuită rile < Frontului Socialiste cu alegătorii constituie, totodată, o trecere revistă a marilor alizări obținute poporul nostru construcția socialistă ca rezultat al eforturilor sale pline de abnegație pentru înfăptuirea politicii clarvăzătoare a Partidului Comunist Român. în această o- peră constructivă s-a afirmat cu deosebită putere și s-a întărit rolul clasei muncitoare — forța socială conducătoare în societatea noastră — s-au cimentat a- lianta muncitoreas- că-țărănească, unitatea social-politică a muncitorilor, țăranilor. intelectualilor, s-a închegat și mai st.rîns. ne baza aplicării consecvente a politicii naționale marxist-leniniste a partidului, frăția dintre oamenii muncii

medii și auxiliare în cu 8 234 și, respectiv,
H S B O S

dezbatere de întîlni- candidatilor i Unității români și ai naționalităților toare. conlocui-
în rede în

★Aurel Moga, sănătății,Acad, ministrul candidat al Frontului Unității Socialiste pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională în circumscripția e- lectorală nr. 5 A- brud, s-a întîlnit cu cetățenii din comunele Sohodol și Ciu- ruleasca. Cei care au luat cuvîntul s-au referit pe larg la succesele dobîndite în dezvoltarea cestor localități și s-au angajat să-și a- ducă din plin contribuția la înfăptuirea tuturor lucrărilor de interes cetățenesc ce vor fi întreprinse în viitor. Subliniind grija, partidului nostru ca re a trai și nătății muncii, candidatul a vorbit pe larg despre prefacerile în-

noitoare care au avut loc în întreaga țară. Totodată, el a prezentat tabloul însufletitor al acțiunilor întreprinse de statul nostru pentru făurirea civilizației toate patriei- socialiste pe meleagurile
Mr300 de mun- ingineri si

a-

și statului pentru ridi- nivelului de ocrotirea să- oamenilor

Peste citori, tehnicieni din Tîrnăveni s-au întîlnit la clubul combinatului chimic din localitate cu Nicolae Vereș, prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., președintele consiliului popular județean, candidat. în circumscripția nr. 14 pentru deputați Adunare Numeroși au relevat marile transformări ce au avut loc în ultimii

electorală Tîrnăveni, alegerile de în Marea Națională, cetățeni

majoră
a ascensiunii

noastre
Prof. arh. Octav DOICESCU 

membru în Biroul Executiv al Consiliului National 
al Frontului Unitâfii Socialiste

Oricît de fugară ar fi privirea pe care o aruncăm în jurul nostru, oricît de scurt ar fi răgazul pe care ni-1 putem îngădui pentru a face bilanțuri și a medita asupra lor, nu se poate să nu ne frapeze prefacerile de-a dreptul Impresionante care au avut loc jumătate uman al plificat totodată miște și pline de putere ; apariția de noi și impunătoare așezări industriale care cresc și ele mereu în dimensiuni și înfățișare ; schimbări revelatoare în agricultură, în viața satului românesc. Toate acestea — cărora li se adaugă o multitudine de alte fapte, mari și mărunte — sugerează maxima potențare a vitalității unui popor aflat în plină ascensiune materială și spirituală. Se simte în spa-

în ultimele două decenii și în peisaiul geografic și țării: orașe care și-au am- proporțiile schimbîndu-și înfățișarea în înnoiri opti-
(Continuare 
în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a Il-a)

în pas cu

Uniunea — care fluctuate vi-

spunea : „învățămîntul tehnic nu se dez- pas cu cerințele eco-
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Dsn cronica marilor realizări ale socialismului
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O necesitate de prim ordin a dezvoltării dinamice a economiei naționale

înfăptuirea cu înalta eficientă
A A

Dezvoltarea

cerințele economiei

anchetă pedagogică

fele acestei eficiente activități o chibzuită orînduire economică și socială, o vizibilă forță capabilă să schimbe, cîteodată în mod spectaculos, acele locuri și stări ale noastre ce păreau sortite definitiv unui imobilism contemplativ. Iar semnificația majoră a acestui proces, cu profunde implicații în toate compartimentele vieții, în toate domeniile de activitate, rezidă în descătușarea și valorificarea plenară a imenselor forțe de creație ale unui întreg popor.Manifestul Frontului Unității Socialiste — chintesență a spiritului creator propriu națiunii noastre socialiste — condensează în exprimări lapidare "un vast efort de făurire a bazei materiale și a valorilor spirituale ale noii societăți românești. Un efort de o amploare și o profunzime cum n-a mai cunoscut acest pă- mînt al nostru în mult frămîntata sa istorie. Efort întemeiat pe planurile realiste, lucid elaborate ale Partidului Comunist Român.Desigur, pe mine, ca arhitect, m-a interesat și bucurat în primul rînd imaginea convingătoare a operei constructive ce se desfășoară de Ia un capăt la altul al țării. Operă ce se răsfrînge nemijlocit în condițiile de viață ale oamenilor muncii. Se arată în Manifest că în primii trei ani ai cincinalului s-au construit din fondurile statului peste 155 000 de apartamente, în care s-au mutat mai mult de jumătate de milion de persoane. In aceeași perioadă locuitorii satelor și-au clădit 160 000 de case noi. La acestea se cuvin adăugate numeroasele obiective social-cultura- le— spitale, școli, cămine și cantine studențești, săli de spectacole, așezăminte culturale — precum și dotări comerciale, clădiri de interes și utilitate obștească etc. Perspectivele pentru anii următori sînt și mai mărețe : în 1969 și 1970 statul va construi cu 50 la sută mai multe locuințe față de prevederile din cincinal ; în 1969 vor fi date in folosință 90 000 de a- partamente (adică într-un singur an mai mult de jumătate din cît s-a construit în trei ani !) ; se va extinde sistemul construcțiilor de locuințe din fondurile populației cu sprijinul
(Continuare în pag. a V-a)

Cu justificat temei, jalo- nind direcțiile de dezvoltare a țării noastre în cincinalul 1966—1970, în vederea continuării pe o treaptă superioară a procesului de desăvârșire a construcției socialiste, Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român a elaborat un vast program de investiții însumînd peste 280 miliarde lei. Manifestul Frontului Unității Socialiste — însufletitor tablou al înfăptuirilor și perspectivelor luminoase ale națiunii noastre socialiste — subliniază din nou că menținerea unei rate înalte de acumulare, înfăptuirea mai departe a unui volum sporit de investiții constituie o necesitate primordială pentru continuarea în ritm susținut a industrializării și dezvoltarea viguroasă a economiei naționale, pentru

progresul continuu al întregii noastre societăți.Politica partidului și statului de repartizare justă a venitului național, de alocare a unei ponderi importante pentru fondul de acumulare, atribuit în cea mai mare parte investițiilor — politică reafirmată cu putere la Conferința Națională a P.C.R. — stă la temelia marilor înfăptuiri obținute de poporul român în construcția socialistă și chezăsuiește mai departe progresul economic susținut al tării, creșterea avuției naționale și ridicarea standardului de viată al oamenilor muncii. Această politică corespunde nevoilor și aspirațiilor vitale ale societății noastre, intereselor actualelor generații și ale celor viitoare. Materializate în fonduri fixe productive, investițiile con-

Dr. Mihaî
DIAMANDOPOL 

președinte al Consiliului 
de conducere al Băncii 

de Investifil

stituie un factor hotăritor al creșterii volumului și dinamicii venitului național. care, la rîndul său, permite să se realizeze în continuare programe tot mai mari de investiții și să se ia sistematic măsuri pentru creșterea nivelului de trai al populației. în a- ceastă interconditionare se reflectă în societatea noastră socialistă unitatea dintre scopurile reproducției

lărgite și căile prin care se înfăptuiesc.Oamenii muncii s-au convins de-a lungul anilor că dezvoltarea in ritm susținut a economiei, bazată pe o industrie modernă ce se dezvoltă impetuos, introducerea în producție a celor mai recente cuceriri aie științei și tehnicii, valorificarea superioară a resurselor naturale și de forță de muncă de pe întreg cuprinsul l tării, îmbunătățirea continuă a nivelului de trai al populației nu ar fi posibile fără realizarea unor programe de investiții tot mai ample. Aceasta constituie o constantă a politicii economice a partidului și statului nostru, care și-a găsit o puternică expresie în prevederile actualului cincinal ; ea reprezintă o linie justă, singura în măsură să asigure

accelerarea progresului e- conomic și social al țării, mersul hotărît înainte pe calea desăvîrșirii construcției socialiste.Sub multiplele aspecte menționate, apar și mai pregnant realizările obținute pînă acum în îndeplinirea programului de investiții stabilit de Congresul al IX-lea al partidului. în primii trei ani ai cincinalului s-au investit in economia națională, din fondurile centralizate ale statului, peste 155 miliarde lei, sumă ce depășește totalitatea fondurilor investite în întreaga perioadă 1950—1960. Reflectînd politica consecventă a partidului nostru de industrializare socialistă a țării, de dezvoltare puternică a forțelor de
(Continuare în pag. a V-a)

La Conferința națională a cadrelor didactice tovarășul Nicolae Ceausescu profesional și voltă înnomieî. atît datorită unor deficiente în activitatea Ministerului învățămîn- tului cît și lipsei de preocupare dovedită în acest sens de o serie de ministere economice". împreună cu interlocutorii noștri — specialiști din producție și cadre didactice din a- ceastă ramură de învățămînt — am încercat să amănunțim cauzele care au dus la starea de lucruri amintită, cu repercusiuni negative pentru unele întreprinderi industriale și ramuri ale economiei.O primă constatare : deși Directivele C.C. al P.C.R. aprobate la Plenara din aprilie 1968 au dat o orientare clară, de durată, pentru perfecționarea procesului de învățămînt și în acest domeniu al școlarizării, practic, timp de aproape un an s-a făcut prea puțin pentru concretizarea unor măsuri. în consecință, cu toate că potrivit hotărîri- lor Congresului al IX-lea al partidului s-au studiat o serie de măsuri pentru stabilirea si corelarea planului de școlarizare cu o schiță a dezvoltării economice în ansamblu pe o perioadă mai îndelungată, nu s-a estimat necesarul real de cadre pentru diferitele ramuri ale economiei.— Faptul că se lucrează la elaborarea obiectivelor următorului plan cincinal și la o schiță a dezvoltării economice de perspectivă pentru viitorii 10 ani, va permite proiectarea școlarizării mult mai real și mai bine corelată cu cerințele economiei naționale — consideră dr. Alexandru Romoșan, director adjunct al Direcției cultură și sănătate din cadrul C.S.P. Pentru ultimii 5—10 ani apare însă o situație oarecum paradoxală. Cu toate că în perioada 1961—1965 au fost formați circa 1 milion de muncitori calificați și în actualul cincinal sînt pregătiți tot pe atîtia — ceea ce contribuie, evident, la creșterea ponderii muncitorilor calificați prin școli profesionale în ansamblul economiei — o serie de ministpre se plîng că nu au muncitori calificați prin școli.— Logic, aceasta înseamnă că ne- cunoscîndu-se necesarul de cadre școlarizarea nu s-a făcut în concordantă cu cerințele dezvoltării economiei î

— Desigur. Dar e de remarcat încă un fapt. Nu se prea știe unde lucrează muncitorii de care aminteam înainte, cum fac fată producției, cum a crescut nivelul lor profesional. Poate pentru că nu există studii în acest sens la forurile interesate — Ministerul Muncii. Ministerul învățământului, sau eventual la Comitetul de stat pentru probleme de Organizare și Salarizare și Generală a Sindicatelor să pună în. evidență ția acestora pentru ca itoarele planuri de școlarizare să se țină seama și de acești coeficienți. Si, în mod sigur, pentru că pînă de curînd, oricît ar părea de neverosimil, nu a existat un sistem unic de atestare a absolvenților diferitelor cursuri de calificare, valabil pentru întreaga economie. Fiecare minister a eliberat alte tipuri de documente (circa 30—40). care nu erau recunoscute valabile decît la întreprinderile (uneori nici la toate) ministerului respectiv ; dacă orin forța împrejurări-
Florica OINULESCU
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Telegramă

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA
Stimate tovarășe Kosîghin,
Cu ocazia celei de-a 65-a aniversări a zilei dv. de naștere vă adresez, 

în numele guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
felicitări cordiale și urări de sănătate, viață îndelungată și noi succese 
în activitatea dv.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România și U.R.S.S. 
vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre binele popoarelor noastre, în 
interesul unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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Sub î
faldurile I
drapelului

La cooperativa meșteșugăreas- I 
că „Unirea" din Macin și la O- " 
colul silvic Soveja (Vrancea) s-a j 
primit cite o scrisoare. Sînt a- i 
semănătoare. Prin acestea, ce- | 
lor două colective li se aduc 
mulțumiri din partea unității 
militare in care își satisfac sta
giul sergentul Radu Cerchla si 1 
sergentul Ion Zaharia. care au l 
muncit in aceste întreprinderi. I Cei doi sergenți au obținut re- ] 
zultate deosebite în pregătirea . 
de luptă și politică și drept re- I 
compensă au fost evidential și ] 
fotografiați în fața drapelului , desfășurat al unității. Ei nu | și-au dezmințit titlul de fruntaș | 
pe care-l obținuseră in produc- , 
tie.

Lung e
drumul
Geoagiului ••• ]

O scrisoare semnată de 109 I salariat! ai sanatoriului T.B.C. * Geoagiu (Hunedoara) ridică o | problemă de interes cetățenesc: I peste 20 de elevi (fiii semna- I tarilor) care locuiesc în peri- . metrul sanatoriului, merg pe | ios la școala generală din co- ] mună — cîte 3 km pe zi. ’ D.R.T.A. nu găsește cu cale să I înființeze un traseu de auto- I buz pe această rută. De fapt. • pînă la vacanta de iarnă a sco- • larilor a existat o cursă, dar ] de atunci s-a desființat. Era fo- | losită si de multi din salaria- tii sanatoriului, ca si de locui- ! torii unui sat apropiat. Intr-un I cuvînt. era necesară. Justificări ' or fi cu duiumul, dar copiii nu j pot merge cu ele la scoală : 1 lor le trebuie un miiloc de » transport. Deși e vorba de co- a pil. trebuie să se iudece ma- I tur. «
Lună de 
miereAna Stan, gestionară la ma- • gazinul nr. 62 din Brazi (Praho- 1 va) l-a cunoscut pe peronul | stației C.F.R. Ploiești-sud pe • Gheorghe Dicu, născut la 21 iu- 1 He 1941. în comuna Tătaru. Cînd j 
a auzit omul că „ea* este gestio- • nară, s-a grăbit s-o ceară în | căsătorie. După nuntă, au lucrat i împreună în magazin. După ce ’ si-a făcut suma, onorabilul sot... 1 s-a rătăcit Nici pînă azi nu i se știe adresa. S-a reușit însă să se constate că din gestiunea I soției lipseau — după luna de miere — peste 60 000 lei. Ce * s-ar fi ales din magazinul res- i pectiv dacă Dicu si-ar fi iubit si mal abitir soția 7 Chiar si pentru atît. procuratura tine j să-l ..felicite* 1 Ajutati-o I
Unde-i I
păgubașul? |

în această uzină — univers ®1 e- sențelor, al fineței și preciziei, în a- ceastă lume a micronilor — munca de partid este solicitată să dea zi de zi răspunsuri întrebărilor prezentului și viitorului, și, precum în fiecare colectiv, să fie necontenit factorul care concentrează energiile către țelurile hotărîtoare Deci, sensul investigației noastre în activitatea organizațiilor de partid de la întreprinderea „Optica română* din Capitală are drept scop relevarea acelor metode, forme și modalități prin care organizațiile de partid își exercită rolul lor conducător, cotele investiției de idei și de inteligentă în munca de partid spre a-i conferi maximum de eficientă.La I.O.R., viata de partid a celor mai mult de 500 de comuniști e concentrată în zece organizații de bază, subordonate unui comitet de partid. Aria lor cuprinde fiecare secție, astfel că. organizatoric, există posibilități practice ca pulsul muncii de partid să se facă simțit nemijlocit în toate compartimentele de activitate ale întreprinderii. în comitetul de partid. în birourile organizațiilor de bază, au fost aleși ingineri, tehnicieni. maiștri, alti comuniști cu înaltă calificare. în așa fel ca organele de partid, prin structura lor. să reflecte realitatea calitativă a colectivului. Este ceea ce de la început conferă competență muncii de partid. posibilități de a-și exercita cu eficientă rolul conducător. De la a- ceastă viziune asupra competentei celor care au primit răspunderea să coordoneze întreaga viată de partid pleacă și practica existentă aici de a încredința comuniștilor sarcinile cele mai complexe. îndatoririle cele mai mari.Există aici, așadar, un cadru de muncă judicios elaborat care poate crea premisele unei activități rodnice. După cum se știe însă, nu este suficient să stabilești un cadru organizatoric bun. să cunoști potențialul organizației de partid forțele comuniștilor. Garanția succesului In conducerea de către organizația de partid constă. în primul rînd. în a da conținut cadrului organizatoric, In a-1 transforma într-un instrument eficace pentru înfăptuirea politicii partidului. Cu alte cuvinte, aceasta presupune pentru organizația de partid cunoașterea temeinică a politicii partidului, capacitatea de a discerne din multitudinea aspectelor dezideratele specifice ale domeniului respectiv,. a acționa spre realizarea acestor deziderate în lumina obiectivelor stabilite de partid. Această orientare către problemele fundamentale înseamnă pentru organizațiile de partid de la I.O.R. dirijarea atenției spre două obiective — asimilarea de noi produse si. paralel, calificarea viitoarelor cadre de specialiști. Sînt obiective pe care. într-o formă sau alta, le întîlnesti pe ordinea de zi a ședințelor comitetului de partid. în adunările generale ale organizațiilor de bază, în planurile de măsuri etc : Sînt obiective care focalizează preocupările organizațiilor de partid, dar nu în egală măsură. De aceea, care e locul perspectivei in orientarea organizațiilor de partid de aici 7Pentru I.O.R. anul 1968 a fost o etapă de considerabilă afirmare, atît ne piața internă, cit și peste hotare. A fost anul a- similării cu șucces a unor produse. ceea ce argumentează concludent eforturile dirijate către acest obiectiv de imediată actualitate. O analiză cît de succintă asupra situației economice a întreprinderii denotă însă că ..prețul" acestor succese este totuși ridicat. Adică, așa precum s-a relevat si cu prilejul recentei adunări generale a salariați- Ior. care a dezbătut obiectivele pe anul în curs ale întreprinderii, succesele de care vorbeam coexistă cu o ritmicitate defectuoasă în îndeplinirea planului, cu mari stocuri su- pranormative, cu nefolosirea suficientă a timpului de lucru și a utilajelor, cu un considerabil număr de rebuturi. Numitorul comun 7 Cauza 7 O mai veche lipsă de perspectivă în ce privește calificarea. O mai veche lipsă de perspectivă, care, din păcate, pare a-și confirma tradiția și în prezent, prin absenta unui plan riguros și general de perfecționare a pregătirii profesionale a cadrelor, cu atît mai mult cu cît, într-un viitor foarte apropiat, I.O.R. își va lărgi mult capacitatea de producție.Din exemplele de mai sus se pot vedea limpede efectele limitării orientării la strictul imperativ al momentului, efecte care, mai devreme sau mai tîrziu. se manifestă negativ. Socotim, de aceea, util a sublinia necesitatea unei viziuni mai largi a comitetului de partid, a organizațiilor de bază care, sub aspectul orientării, să realizeze acea îmbinare armonioasă a tuturor liniilor de dezvoltare a colectivului, hotărîtoare în dinamica sa.Zi de zi. în mica încăpere

• comitetului de partid domnește o intensă animație. Discuții, dezbateri, dialoguri cu membrii de partid etc. Pot fi găsiți aici, deseori mult după ora cînd se încheie programul de lucru al întreprinderii, secretarul comitetului de partid sau locțiitorul său. membri ai comitetului. secretari ai organizațiilor de bază. Se muncește intens la comite-

buțîa sau îndatoririle organizațiilor de partid, ale comuniștilor, ale colectivului în general. într-un domeniu anumit 7 In multe din studiile sau dezbaterile inițiate în organizațiile de partid de la I.O.R. lipsesc tocmai organizația de partid cu îndatoririle ei. comuniștii. măsurile politice care să dinamizeze întregul colectiv. Exemplele

PERSPECTIVA
Șl MUNCA
DE ZI CU ZI

A ORGANIZAȚIEI
DE PARTID

tul de partid 7 După asemenea argumente s-ar putea răspunde total a- firmativ. întreprindem însă un fel de statistică spre a vedea cît din timpul afectat muncii de partid de către secretarul comitetului, secretarii organizațiilor de bază, este utilizat în fapt pentru coordonarea. îndrumarea si conducerea activității comuniștilor, a întregii întreprinderi. Rezultatul : o mare parte din eforturi sînt cheltuite spre rezolvarea unor chestiuni de mai mică importanță și care sînt. de fapt, de competența conducerii administrative. Secretarul unei organizații de partid ne spunea, de pildă, că în una din zile a fost nevoit să se ocupe de organizarea locurilor la un... vestiar; un altul vorbea despre convocarea sa la 3 ședințe, stabilite, toate, pentru aceeași oră etc.Am început prin a formula aceste observații asupra timpului în fapt, muncii de partid, aici este, de obicei, un punct care al întregii metodologii de organizațiile de bază. S-a nat. în munca de partid de la I.O.R., metoda utilizării diferitelor colective de studiu pentru efectuarea unor sinteze si concluzii în diverse chestiuni importante pentru întregul colectiv. Pot fi enunțate din temati- cile acestor colective multe idei de cum ar fi stilul de organizațiilor

sînt numeroase. Unul, foarte proaspăt. e cel din organizația de bază de la montaj, unde adunarea generală din luna ianuarie a. c.. dezbă- tînd sarcinile de plan, nu a adoptat nici măcar o singură măsură care să se adreseze organizației de partid.Practica metodei colectivelor are, implicit, efectul pozitiv al atragerii la conducerea activității a unui număr mare dc comuniști. Unul din titlurile de mîndrie ale organizațiilor de partid de ia LOR. este tocmai acesta — solicitarea lar-

gă a capacității de analiză, de opinie, a organizațiilor de partid. Nu este însă de-ajuns să soliciți opinia. Trebuie s-o și utilizezi, s-o aplici în practică. Or, lipsa de finalitate a multora din studiile întreprinse, prin forța lucrurilor, duce la diminuarea contribuției colective, la transformarea consultării comuniștilor într-o practică formală.Mare parte din colectivul de muncă al întreprinderii este alcătuit din tineri. Si din rîndurile acestor tineri s-au ridicat multe nume de temeinic prestigiu însă aici dere față profesiei, ponderea . ______ ,actelor de indisciplină. In mod cu totul ciudat, organizațiile U.T.C. din întreprindere nu se ocupă de aceștia din urmă. Un dialog cu membri ai comitetului U.T.C. a relevat chiar o anume „optică", potrivit căreia, ei trebuie să se ocupe exclusiv de „acțiunile distractiv-recreative". Firește, au și aceste acțiuni distractiv-recreative rostul lor. pe care nimeni nu-1 neagă. Dar ele trebuie să capteze în- tr-atît preocupările îneît să excludă tocmai ceea ce este hotărîtor — formarea profilului etico-profesional al tînărului 7 Ni s-a spus că de pregătirea și educarea profesională a tinerilor se ocupă organizațiile de partid. Si, într-adevăr, așa este. In loc să U.T.C., multe din organizațiile de partid s-au substituit acestora. Acest mod de a munci lipsește organizațiile de partid de un ajutor prețios, de amploare, un ajutor care poate să contribuie la cuprinderea, în sensul optim, a colectivului de muncă în totalitatea membrilor săi.Iată deci cîteva observații pe marginea modului în care comitetul de partid, organizațiile de partid își exercită rolul conducător în viața acestei mari întreprinderi. Evident, sîntem departe de a epuiza complexitatea subiectului. In fața organizațiilor de partid de la I.O.R., anul 1S69 a pus îndatoriri crescînde, deziderate vizînd toate compartimentele muncii și, mai ales, cele referitoare ia creșterea calității și competitivității produselor, pregătirea extinderii producției în viitorii ani. Aceste îndatoriri solicită din partea organizațiilor de partid gîndire profundă, inițiativă, investirea fiecărui efort, a fiecărei măsuri, a fiecărei metode de muncă cu maximum de eficiență.

profesional la I.O.R. Sînt și tineri a căror răspunde muncă, de exigențele rămîn deficitare. Ei dețin absențelor nemotivate, a

muncească prin organizațiile prin grupele sindicale.

Platon FARDAU

Un act deafectat, fiindcă de ple- folosite îndăti-

mare utilitate.muncă al birourilor . ______de partid, modul în care organiza- >tiile de partid își îndeplinesc pro- 'priile hotărîri ș.a.m.d. Cum se finalizează rezultatele acestor atît de numeroase studii 7 E o în- .trebare pe care, de altfel, și-au <pus-o și comuniștii de la I.O.R. <cu prilejul adunărilor genera
le de dare de seamă și alegeri, cri- ;ticînd lipsa de efect a unor măsuri ,bune, rezultate din solicitarea opi- <niei colective, dar rămase în stadiul ■de... măsuri. Angrenați în mult prea <multe probleme curente, ocu- 1pîndu-se, uneori, de sarcini care Jnu le aparțin, membrii corni- ,tetului de partid, ai biroului organizațiilor de bază, deși, cum spuneam, dovedesc multă sîrguintă. nu mai dispun de timpul necesar pentru elaborarea si adîncirea acelor metode ale muncii de partid care să aibă o largă suprafață, un bogat potențial de cunoaștere si influențare. în cazul exemplificat lectivelor sește este Profundă, analizate.ficacități a metodei, prin colectivă pe tot parcursul desfășurării Investigației. Se impune, totodată. să ne oprim si asupra specifi-

• cuiul studiilor întreprinse de comitetul de partid sau de organizațiile de bază. Este vorba aici de investigații care să pună în prim plan contri-

al code studiu — ceea ce lip- tocmai deliberarea atentă, a obiectivelor urmînd a fi conferirea unei înalte e- muncă

înțeleaptă prevedere
, Știți care sînt asi-■ gurările de persoanepe care le puteți în-. cheia la ADAS ? A-’ veți posibilitatea să’ alegeți asigurarea> care vă satisface cel mai bine interesele pe’ care le aveți în lua-> rea unor măsuri . de.k prevedere: asigiira-, rea mixtă de viață ;> asigurarea mixtă de’ viață și suplimentară', de accidente; asigura-> rea mixtă de viață cu“ pensie pentru urmași;, asigurarea familială> mixtă de viață; asi-; gurarea de accidente;> asigurarea familială> de accidente ; asigu-J rarea de accidente. „turist” ; asigurareade economie și invaliditate permanentă din accidente ; asigurările viagere de deces (cu primă unică și cu plata primelor pe timp limitat); asigurarea cu termen fix; asigurarea de rentă pe timp limitat.Oricare dintre a- ceste asigurări vă

poate fi de un rea) folos.
★Cine nu dorește să asigure copiilor anumite sume de bani care le vor fi de mare folos mai tîrziu ? Iată una dintre cele mai potrivite posibili-

sumă importantă, care va fi folosită pe perioada studiilor, la majorat, căsătorie etc.
★Administrația Asigurărilor de Stat practică numeroase forme de asigurare, ____ ............ atît pentru bunuri tați pentru realizarea cît și pentru persoa^ acestui scop : asigu- rarea de rentă pe timp limitat.La această asigurare suma se plătește — începînd de la data expirării contractului — persoanei înscrisă în polița de asigurare (ca beneficiar) sub formă de rente lunare de 100. 200 sau 300 de lei, pe o perioadă stabilită de asigurat, de 4 la 7 ani.Obligația Administrației de Stat sumele menține asiguratul este atunci în viață. Așadar, încheind o asigurare de rentă pe timp nelimitat, oferim copiilor noștri o

Asigurăriloi de a plăti respective se chiar dacă nu mai
a-

ne. Oricine poate încheia, în scurt timp, asigurarea preferată, în acest scop, este suficient să fie anunțat agentul de asigurare sau să se meargă la cea mai apropiată unitate ADAS. Sau, pentru a evita deplasările, pentru a nu se pierde timp, e- xistă posibilitatea simplă și comodă de încheiere a asigurării chiar la locul de muncă ADAS are împuterniciți în proape toate întreprinderile, instituțiile, organizațiile cooperatiste etc. Aceștia pot da orice relații și au dreptul să contracteze asigurări, să încaseze primele plătite de asigurați etc.

Un erou al luptei 
antifasciste

An de an, în ultima săptămînă a lunii februarie, Parisul Rezistenței, Parisul celor ce au luptat împotriva nazismului — femei și bărbați, civili și militari — fac pelerinaj la Careul împușcaților din cimitirul Ivry, unde se află mormintele a zeci și zeci de eroi ai Rezistenței, executați de fasciști în lunga noapte a ocupației hitleriste. Pentru un moment, ei se opresc, depunînd buchete de flori, și la acel mormînt pe care este așezată o placă comemorativă cu inscripția (în limbile română și franceză) : „Compatriotului nostru. Din partea Comitetului foștilor Deținuți Antifasciști din Republica Socialistă România*.Născut la 2 februarie 1906 în comuna Botiza din județul Maramureș, Francisc Wolf, care în condițiile luptei ilegale a purtat numele de Boczor Iosif, s-a afirmat în scurta și eroica sa viață ca un militant devotat al mișcării muncitorești.A luat contactul cu mișcarea revoluționară încă în vremea primului război mondial și a grevei generale din 1920. Este perioada cînd citește literatura progresistă. presa muncitorească, participă la difuzarea ziarului „Socialismul". contribuie la traducerea în limba maghiară a principalelor articole din acest ziar. Din toamna anului 1924 studiază la Politehnica din Praga. Credincios convingerilor sale marxiste, activează și aici în mișcarea muncitorească, fiind primit în 1926 în rîndurile partidului comunist. Dornic să contribuie la lupta mișcării muncitorești din țară, renunță la continuarea studiilor în străinătate, stabilindu-se în 1927 la Timișoara. începînd de atunci se dedică cu totul activității revoluționare.La Congresul sindicatelor unitare. ținut Ia Timișoara în aprilie 1929, participă ca delegat al tineretului. Cînd forțele polițienești au atacat căminul muncitoresc în care se desfășura congresul, Francisc Boczor s-a aflat în primele rînduri ale a- părătorilor căminului. împreună cu zeci de muncitori a fost arestat și judecat.Intre 1932—1937. a îndeplinit diferite munci de răspundere în cadrul Ajutorului Roșu, în organizația orășenească P.C.R. Cluj. în mișcarea sindicală. în această perioadă s-au manifestat pregnant trăsăturile sale de luptător revoluționar : principialitate, fermitate, curai în înfruntarea greutăților, sinceritate si simplitate în relațiile cu oamenii, aptitudini ’ organizatorice deosebite pentru activitatea conspirativă.Răspunzînd apelului Partidului Comunist Român, care chema la solidarizare cu poporul spaniol aflat în plin război de apărare împotriva agresiunii fasciste. Francisc Boczor a plecat în Spania. în toamna anului 1937. împreună cu un grup de muncitori si studenti din tară, pentru a se înrola în armata republicană. încadrat în Divizia a 45-a a armatei republicane, s-a distins în luptele din munții Aragonului și în ofensiva de pe Ebru. Cînd. în 1939. dună aproape trei ani de în

25 DE ANI DE LA MOARTEA
LUI FRANCISC WOLF-BOCZOR

cleștare eroică Spania republicană a fost înfrîntă. voluntarii internaționali. inclusiv combatanții români, s-au retras în Franță, unde au fost internați în lagăre de concentrare. După o detențiune de mai bine de doi ani. în martie 1941, împreună cu un grup de 15 comuniști români. Francisc Boczor a reușit să evadeze din lagărul de la Argelăs. Ajuns la Paris, s-a integrat în lupta de partizani împotriva ocu- panților hitleriști. Din însărcinarea conducerii grupului comunist român din Paris. împreună cu Nicolae Cris- tea și Ion Călin a organizat în iunie 1941 primele grupe de luptă armată formate din antifasciștii români, încadrate în formațiunile aflate sub îndrumarea Partidului Comunist Francez.Francisc Boczor a îndeplinit, împreună cu partizanii pe care îi comanda. zeci de acțiuni de luptă, provocînd mari pierderi ocupantilor hitleriști. Nu întîmplător, la arestarea sa, în noiembrie 1943. naziștii îl considerau drept unul dintre comandanții de partizani cei mai de temut.Cu toate că, în decursul celor peste trei luni de detențiune, arestațiî au fost supuși la schingiuiri monstruoase, ei au păstrat tot timpul a- ceeași ținută demnă, declarîndu-se luptători voluntari pentru eliberarea Franței. In ultimul său cuvînt — rostit la tribunalul militar — Francisc Boczor le-a strigat hitleriștilor: „Veți pierde războiul".Executarea, la 21 februarie 1944, a celor 23 'de partizani. în majoritate muncitori emigrant!, a răscolit conștiința întregii Frânte. Din ordinul naziștilor. în toate orașele ș! comunele au fost expuse afișe mari pe care erau imprimate portretele partizanilor. însoțite de comentarii defăimătoare. Patriotic francezi au dat însă o replică im'., diată naziștilor, acoperind afișele'cu inscripția : „Ei au murit pentru Franța". Această inscripție avea să formuleze un vers din celebrul poem al Iui Aragon : .,L’Affiche-rouge“.Partidul Comunist Francez, într-un manifest intitulat „Adevărul desnre un proces", a dat o înaltă apreciere acțiunilor de luntă ale acuzaților, subliniind valoarea politică a atitudinii lor în fața tribunalului: „...ei au spulberat campania de calomnii dusă săptămîni în șir împotriva lor și au adus un mare serviciu Rezistentei Franceze, lămurind opinia publică asupra adevăratei fete a patriotilor ce luntă cu arma în mînă contra dușmanului...". Iar Comitetul Național al Rezistentei a înfierat procesul înscenat partizanilor. declarînd în mod solemn că îi „consideră eroi ne toti na- triotii ce luntă cu prețul vieții lor pentru eliberarea Franței, oricare ar fi apartenența lor politică, națională sau religioasă".Faptele săvîrșite de Francisc Wolf- Boczor, militant încercat al Partidului Comunist Român, vor rămîne de-a pururi înscrise în istoria eroicei lupte antifasciste a popoarelor.
Gheorghe ADORIAN

Vesf/ turistice
Pe Valea Cetății a început 

construcția unui nou drum tu
ristic care va face legătura în
tre Rîșnov și Poiana Brașov 
Potrivit prevederilor, noua cale 
de acces spre cunoscuta sta
țiune montană va fi dată în 
folosință încă în cursul acestui an. Prin construirea aces
tei șosele. Rîșnovul va deveni 
locul de întâlnire a 10 dru
muri turistice din direcții ca 
Poiana Brașov. Cimpulung 
Muscel. Făgăraș — Sibiu. Pre

deal. Brașov, Mălăești. Diham 
și Poiana Izvoarelor.

Pe traseul turistic dintre li
toral și Deltă. în pădurea Ba- 
badagului. a început construi
rea unui centru turistic. în ca
drul căruia vor fi amenajate mai multe căsuțe gen camping, 
un restaurant cu terase largi, 
acoperite, și alte clădiri. Com
plexul va fi pus la dispoziția 
turiștilor vara aceasta.

(Agerpres)

Un cetățean, călătorind în trenul accelerat nr. 202, a ascultat muzică în compartiment de la un aparat de radio portativ cu tranzistori. Posesorul acestuia, 
a coborît la una din stațiile de pe Valea Prahovei și a uitat tranzistorul la Tomel Ciupercă, domiciliat în Focșani, str. Karl Marx 34, Bloc D, apartament 17. Acesta vrea să-1 înapoieze o- oiectul uitucului pasager dar nu știe cine este l Se presupune că ar putea fi elev la una din școlile profesionale din Sinaia, Breaza sau Cîmpina. Oricum, păgubașul îsi cunoaște — cu certitudine — identitatea. Așa ceva... nu se poate uita.
Au luat 
„lozul" 
cel mare

Urmărind să cîștige mari su
me de bani fără a se osteni cu 
munca. Alexandru Crăciunoiu și 
Constantin Andronic din lași, 
au găsit o metodă originală. Au 
oferit unui cetățean (medicului 
Eugen Beșleagă) un bilet loto 
cu care, chipurile, se ciștiga un 
„Moskvici—408“. Credulul ama
tor de autoturism, a achitat 
53 000 lei și după cîtăva vreme I s-a adus la cunoștință de către 
direcția generală „Loto-Prono- 
sport" că lozul e... fals. „Cîștigă- 
torii" — care mai au anteceden
te penale — sînt cei doi excroci. 
Cit or primi ?Rubrics redactata de

Ștefan Z1DAR1TA 
Gheorghe POPESCU

I

cu sprijinul corespondenților 
„Scînfeii"

BEBBHBBB8BBB BBBBBBBBBBB
(Urmare din pag. I)Neacordarea atenției necesare unor boli cu implicații serioase pentru sănătatea publică, preocupările insuficiente pentru intensificarea acțiunilor profilactice, lipsa de fermitate în repartizarea rațională pe teritoriu a mijloacelor materiale, precum si în distribuția echitabilă a cadrelor medicale, costul ridicat al asistentei medicale, deficientele în organizarea si orientarea cercetării științifice medicale, manifestările negative in atitudinea etică și profesională a u- nor medici — sînt unele dintre principalele carențe ale activității în a- cest sector, care au constituit obiectul unor minuțioase analize și dezbateri în Plenara Comitetului Central al partidului din octombrie 1968. Pe baza dezbaterilor plenarei. Directivele C.C. al P.C.R. — rod al unor îndelungate studii si analize întreprinse cu ajutorul unui mare număr de cadre medicale, activiști de partid si de stat — îpmănunchează un cuprinzător și concret program de muncă pentru înlăturarea neajunsurilor ce au existat în acest domeniu, pentru ridicarea activității de ocrotire a sănătății la nivelul exigentelor actuale și de perspectivă ale societății noastreTrecerea operativă la transpunerea conoretă în viată a acestui program, asigurarea tuturor măsurilor ca organele sanitare de pe întreg cuprinsul țării, cadrele noastre medicale să-șl concentreze întreaga lor activitate spre realizarea obiectivelor înscrise în Directive — reprezintă în momentul de față sarcina cea mal importantă care revine Ministerului Sănătății, organelor și organizațiilor de partid care lucrează în acest sector.Măsurile stabilite privind îmbunătățirea continuă a stării de sănătate a populației, asigurarea unui spor natural corespunzător dezvoltării în perspectivă a ponorului nostru menținerea natalității la nivelul necesar asigurării unui excedent satisfăcător al populației, reducerea mortalității infantile și scăderea generală a morbidității prin prevenirea și trițarea corespunzătoare a bolilor (cronice si profesionale) — impun, pentru în

făptuirea lor, eforturi susținute, o corelare și utilizare judicioasă a tuturor forțelor existente în domeniul activității medico-sanitare. în acest sens, crearea Comisiei naționale de demografie, sub directa îndrumare a Consiliului de Miniștri, precum și prevederea din Directive de a se elabora. în scurt timp, de către Ministerul Sănătății programe tehnice prioritare pentru bolile care prezintă cel mai mare interes pentru îmbună

sanitare la condițiile și cerințele etapei actuale. Directivele subliniază necesitatea dezvoltării asistenței medicale ambulatorii, creării, în perspectivă, la nivelul fiecărei comune a dispensarelor medicale, ca puternice centre medicale, asigurării numărului necesar de cadre medico-sanitare. Ministerul Sănătății este chemat să întreprindă măsuri eficiente pentru perfecționarea continuă a asistentei medicale de spe

giile medicilor si farmaciștilor ce se vor crea potrivit prevederilor înscrise în Directive.Reflectînd prețuirea pe care partidul și statul nostru, întregul popor o acordă medicilor, rolului social important ai corpului medico-sanitar, Directivele prevăd instituirea ordinului și medaliei „Meritul sanitar", care vor fi acordate cadrelor medicale ce se vor distinge în activitatea lor : de asemenea, se arată

tirea sănătății în Republica Socialistă România, al cărei proiect elaborat de Ministerul Sănătății, cu participarea unui larg colectiv de specialiști, va fi — potrivit unei practici de mari semnificații sociale. încetățenite la noi — supus unei ample dezbateri publice.Vastul program de activitate cuprins în Directivele Comitetului Central al partidului relevă cu pregnantă spiritul său științific, crea

Perfecționarea activității de ocrotire 
a sănătății populației

tățirea stării de sănătate a populației, vor avea neîndoios consecințe dintre cele mal pozitive atît în studierea fenomenelor demografice și a consecințelor lor social-economice. în menținerea unei natalități corespunzătoare. cît și în prevenirea și reducerea morbidității.Sarcini de mare răspundere revin Ministerului Sănătății, organelor de conducere din sectorul sanitar în privința orientării cercetării științifice medicale spre rezolvarea problemelor esențiale ale ocrotirii sănătății. creșterii randamentului si eficientei cercetărilor. Crearea Academiei de Științe Medicale care va funcționa pe lingă Ministerul Sănătății. va permite concentrarea tuturo: forțelor științei medicale din tara noastră coordonarea eforturilor si evitarea paralelismelor în cercetare creșterea gradului de aplicabilitate practică a cercetărilor In vederea unei mai bune organizări a ocrotirii sănătății și adaptării rețelei

cialitate, creșterea eficienței spitalelor, îmbunătățirea activității medicului de întreprindere, a asistentei medicale de urgentă, a asistentei medicale balneo-climatice, o mai rațională utilizare a medicamentelor etc.în fata Ministermui Sănătății. Ministerului învătămîntului. a instituțiilor de învătămînt medica) de toate gradele. Directivele C.C, al P.C.R pun sarcini de mare răspundere privind formarea personalului medico-sanitar subliniind, în a- celași timp necesitatea unor măsuri hotărîte pentru utilizarea cît mai rațională a cadrelor medico-sanitare. pentru perfecționarea continuă a pregătirii lor.Prețuirea si grija cu care sînt înconjurate în statul nostru cadrele medicale cer din partea acestora să manifeste tot mai pregnant 'n activitatea cotidiană o înaltă conștiință și etică profesională, să ridice continuu prestigiul acestei nobile profesiuni — Ia aceasta trebuind să-și a- ducă o contribuție însemnată cole

că în cursul acestui an în cadrul aplicării noului sistem de salarizare se va asigura o corelare mai bună a salariilor personalului medico-sanitar cu cele ale altor categorii de personal cu pregătire similară.Directivele relevă necesitatea ca Ministerul Sănătății să-și perfecționeze structura organizatorică si metodele de muncă spre a-si putea exercita în cît mai bune condiții funcția de organ coordonator, de concepție, cunducere. îndrumare si control al tuturor activităților intere- sînd ocrotirea sănătății. Un sprijin de mare pr.et în exercitarea acestor multiple atribuții va primi Ministerul din partea Consiliului sanitar superior organism alcătuit din cele mai valoroase cadre medicale, care va avea menirea de a analiza aspectele generale ale ocrotirii sănătății de a elabora măsuri în principalele probleme ale activității medicale. De mare însemnătate pentru activitatea Tn acest domeniu va fi. de asemenea. elaborarea Legii privind ocro

tor. vizînd satisfacerea la nivel superior a cerințelor populației, valorificarea deplină a condițiilor materiale si umane de care dispune sectorul sanitar din tara noastră. Este o datorie de mare responsabilitate civică a lucrătorilor din conducerea și aparatul Ministerului Sănătății, a organelor locale de sănătate, a tuturor factorilor cărora le revin obligații. într-un fel sau altul. în aplicarea prevederilor cuprinse în Directive. să treacă cu notărîre si neîntîrziat la lucru. Renunțarea la practici care au limitat în trecut eficiența activității Ministerului Sănătății și a organelor sale subordonate, ta metode de muncă refuzate de dezvoltarea dinamică a acestui sector si de complexitatea problemelor sale, mobilizarea tuturor forțelor existente, valorificarea integrală a capacității si aptitudinilor tuturor cadrelor medicale, indiferent de locul lor de muncă, depunerea unor eforturi organizatorice susținute, bazate pe o profundă pă

trundere * spiritului Directivelor C.C. al partidului, vor trebui să determine o rapidă îmbunătățire a activității de asistență medicală. Fiecare lucrător din acest sector, indiferent de locul de muncă, își va îndeplini o îndatorire cetățenească și profesională militînd activ pentru traducerea în faptă a obiectivelor cuprinse în Directivele partidului.Organizațiile de partid din unitățile sanitare au sarcina de a pune în centrul activității lor întărirea muncii politice, în scopul perfecționării și ridicării calității asistentei medico-sanitare a populației, mobilizării cadrelor medico-sanitare la îndeplinirea nobilelor îndatoriri ce Ie revin. Comitetele județene, municipale și orășenești de partid, preo- cupindu-se permanent de buna desfășurare a activității în domeniul sanitar, de îndrumarea și mobilizarea la acțiunile de ocrotire a sănătății populației a tuturor organizațiilor de masă și obștești, sînt chemate, totodată, să vegheze îndeaproape la activitatea ce o vor desfășura în a- ceastă direcție consiliile populare județene, la modul cum acestea realizează organizarea, îndrumarea și controlul întregii activități de sănătate publică pe plan local, cum sprijină buna funcționare a unităților sanitare.„Medicina este într-adevăr o profesie — spunea tovarășul NICOLAE CEAUSESCU la Plenara din octombrie 1968 a C.C. al P.C.R. — dar nu este o profesie ca toate celelalte. Ea cere nu nnmai multă pricepere, ci si multă dragoste pentru om, multă omenie, pasiunea de a te dedica sănătății oamenilor".Sînt cuvinte de înaltă și caldă prețuire. care au fost primite cu mîndrie de către toti lucrătorii valorosului nostru corp medical. Obiectivele cuprinse în Directivele C.C. al P.C.R. creează cele mai bune condiții ca acestei înalte prețuiri să i se răspundă prin energice și consecvente eforturi destinate perfecționării asistentei medtcale a populației, înfloririi continue a medicinii românești. ocrotirii și păstrării celui mai de preț bun al omului — sănătatea și capacitatea de muncă, de creație, spre binele societății noastre socialiste, al înfloririi ei continue.
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AGRICULTURA
ni

DIN CRONICA MARILOR REALIZĂRI ALE SOCIALISMULUI

AVINT

ȚARANI, MUNCITORI, TEHNICIENI

(Din „Manifestul Frontului Unității Socialiste"!

I

în scopul aprovizionării tot mai abundente a populației cu legume și fructe, statul sprijină cooperativele agricole să extindă plantațiile pomi-viticole, să dezvolte legumicultura asigurind aplicarea unor tehnologii avansate pentru obținerea de producții mari. în ultimii ani s-a intensificat construcția de «ere și solarii care permit aprovizionarea populației cu legume proaspete o perioadă lungă de timp. Anul trecut, serele — aceste „grădini de iarnă" — ajunseseră să ocupe 367 hectare.

TABLOUL DE REALIZĂRI PE CARE IL ÎNFĂȚIȘEAZĂ

AGRICULTURA NOASTRĂ SOCIALISTA CONSTITUIE 0 FU

TERNICA ILUSTRARE A JUSTEȚEI POLITICII AGRARE MAR

XIST-LENINISTE A PARTIDULUI NOSTRU, DEMONSTREAZĂ

ÎN MOD CONVINGĂTOR REALISMUL MĂSURILOR ADOPTATE

DE PARTID Șl DE STAT, MĂSURI CARE CORESPUND PE

DEPLIN CONDIȚIILOR Șl POSIBILITĂȚILOR ȚÂRII NOASTRE,

NECESITĂȚII ASIGURĂRII AVÎNTULUI CONTINUU AL AGR!

CULTURII SOCIALISTE ÎN PAS CU DEZVOLTAREA GENE

RALA A PATRIEI

N1COLAE CEAUȘESCU

Cîtă deosebire între tabloul plin de vigoare pe 
care îl oferă privirilor agricultura românească 
contemporană și cel ce conturează coordonatele 
de la care s-a pornit .în urmă cu un pătrar de 
veac I Se înfăptuiește cu succes politica științifică 
a partidului nostru de dezvoltare intensivă și mul
tilaterală a agriculturii, de modernizare a acesteia, 
care asigură creșterea continuă a producției, ridi
carea bunăstării țărănimii, sporirea contribuției ei 
la dezvoltarea avuției naționale.

o Producția globală agricolă a țării în primii trei 
ani ai actualului cincinal a fost, în medie, cu circa 
24 la sută mai mare decît media anilor 1961—1965.

o Cele 13,3 milioane tone de cereale obținute 
în medie, anual, în perioada 1966—1963, depășesc 
cu 220 000 de tone prevederile planului pe acești 
ani și cu 2,4 milioane de tone realizările anuale 
din cei cinci ani anteriori.

e Față de 1965, anul trecut producția totală pe 
țară a crescut cu 18 la sută la carne, 19,8 la sută la 
lapte, 18,1 la sută la lînă, 14,8 la sută la ouă.

• în 1968 s-au obținut în plus față de media 
anuală realizată în perioada 1961—1965 cu 38,8 
la sută mai multe leaume, cu 40,6 la sută mai 
multi cartofi, cu 14,2 la sută mai multe fructe, cu 
30 la sută mai mulți struguri.

Agricultura a asigurat, astfel, în măsură tot mai 
mare, produsele agroalimentare necesare aprovi
zionării populației, acoperirii celorlalte nevoi ale 
economiei naționale.

Cooperativele agricole, care s-au dovedit forma 
cea mai potrivită de organizare a muncii unite a 
țărănimii, au obținut succese importante în dezvol
tarea și consolidarea lor economică. în perioada 
1963—1967 valoarea averii obștești a sporit cu 68 
la sută la fiecare o sută de hectare.

Pe această bază au sporit continuu veniturile 
cooperativelor agricole și, implicit, ale membrilor 
cooperatori. în perioada anilor 1963—1968, va
loarea totală a zilei-muncă a crescut cu 23 la sută, 
iar sumele plătite cooperatorilor, reprezentînd 
retribuția în bani — cu aproape 54 la sută. Pe 
această bază ca și prin vînzarea produselor către 
stat sau direct pe piață, țărănimea a realizat an

NO,S
SOCIALISTA

de an venituri sporite, asigurîndu-se astfel creș
terea continuă a nivelului său de trai.

Rezultate bune au dobîndit întreprinderile agri
cole de stat. în condițiile unui an cu condiții na
turale pu|in favorabile, cum a fost 1968, unitățile 
agricole de stat au obținut, în medie la hectar, 
peste 2 400 kg grîu, aproape 2900 kg porumb și 
mai bine de 6 300 kg struguri.

La temelia prefacerilor profunde care au avut 
loc în agricultura țării, ca urmare a aplicării poli
ticii agrare științifice o partidului nostru, o succe
selor înregistrate în creșterea producției agricole 
stau eforturile materiale mari făcute de stat pentru 
întărirea și dezvoltarea bazei tehnico-materiole a 
agriculturii, hărnicia și priceperea țărănimii, a 
tuturor celor ce muncesc la sate.

Tn 1968, numărul tractoarelor o crescut Io a- 
proape 100 000 față de 57 500 în 1962, iar al com
binelor de recoltat cereale la 50 000 față de 
28 400. Anul trecut, un tractor lucra în medie 
102 hectare. Cantitatea de îngrășăminte chimice 
folosite a ajuns la 490 000 tone substanță activă.

Pentru a asigura progresul continuu al agricul
turii, statul a făcut eforturi materiale deosebite, 
care se cifrează, anual, la multe miliarde de lei. 
Bunăoară, în perioada 1966—1968, numai pentru 
dezvoltarea industriei îngrășămintelor chimice s-au 
investit 4 miliarde 200 milioane lei. Miliarde de lei 
s-au cheltuit și pentru lucrări de îmbunătățiri fun
ciare și, în primul rînd, pentru irigații. Cooperati
vele agricole au beneficiat în perioada 1966—1968 
de credite pe termen lung pentru investiții în va
loare de peste 2 miliarde 200 milioane lei. în 1968 
s-au cheltuit de la bugetul statului pentru comba
terea dăunătorilor și epizootiilor, precum și pen
tru alte acțiuni agrozooveterinare 1 miliard 200 mi
lioane lei.

Sprijinul puternic pe care îl va primi și de aici 
înainte agricultura, eforturile proprii ce vor fi fă
cute, în continuare, de către țărănimea coopera
tistă, munca harnică o acesteia, a tuturor lucrăto
rilor de pe ogoare vor asigura creșterea pe mai 
departe a producției agricole, ridicarea bunăstării 
țărănimii, participarea și mai substanțială a aces
tei ramuri la dezvoltarea generală a patriei.

VENITURILOR
ȚĂRĂNIMII

Venituri bănești obținute 
din cooperativele agricole

1965 .... 5,4 miliarde lei
1968........6 miliarde lei

Venituri din vinzarea
produselor pe piață

Dezvoltarea zootehniei constituie una dintre principalele preocupări ale statului nostru. In acest context se înscrie crearea combinatelor industriale de creștere,a animalelor din întreprinderile agricole de stat care, pe baza unor tehnologii moderne și a gradului ridicat de mecanizare, asigură o înaltă productivitate a muncii, o eficientă economică sporită. Numai în 193X au fost date în folosință complexe de creștere și îngrășare a porcilor cu o capacitate dc 72 091) animale, îngrășătorii de taurine cu o capacitate de 12 000 capete, complexe avicole cu o capacitate de 400 000 locuri pui și 678 000 locV!-l găini

Folosiți tot mai bine pămîntul, toate 

mijloacele de producție de care dispuneți, 

promovați pe scară largă tehnica agricolă 

înaintată, puneți în valoare toate rezervele

în satele noastre, specialistul constituie astăzi o prezență firească, activă. Pregătiți temeinic șl multilateral, prin grija statului, repartizați în unitățile agricole de stat sau in cooperativele agricole pentru a organiza pe baze științifice, întreg procesul de producție, pentru a promova noul, cei peste 30 000 de specialiști care lucrează in aceste unități, din care 15 000 cu pregătire superioară, aduc un aport substanțial la progresul agriculturii noastre
4,35 miliarde lei
5,1 miliarde lei

din agricultură, pentru a obține recolte 

bogate, stabile, în interesul vostru și al 

întregii țări!

I

I

II 
i
I

în ultimii ani, în întreaga țară s-au desfășurat vaste lucrări de hidroameliorații, care asigură folosirea din ce în ce mai eficientă a pămîntului. In cadrul acestora, o mare amploare a cunoscut amenajarea terenurilor pentru irigat — cea mai eficace măsură de combatere a efectelor negative ale secetei, de sporire a recoltelor. Pentru a rezolva această problemă vitală a agriculturii noastre, în primii trei ani ai actualului cincinal, statul a investit în asemenea acțiuni, precum și în alte lucrări de îmbunătățiri funciare (îndiguiri, desecări, combaterea eroziunii) 4 miliarde 100 milioane de lei. I
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SUPORTUL DE CULTURĂ
AL PASIUNII

CINEMA TOGRAHCECinematograful, în ultimele decenii, a intrat în obișnuința poporului nostru ca lectura ziarului sau ca împrumutul unei cărți de la bibliotecă. Este un domeniu de preocupări care — avînd implicații multiple — ocupă un loc central în cultura contemporană, în procesul formării Ideologice, spirituale, etice a omului modern.Politica de repertoriu joacă un rol esențial în formarea publicului, este un argument puternic pentru promovarea criteriilor de valoare în importul de filme, criterii de conținut si de tinută artistică uneori încălcate 
cu multă ușurință. Succesul operelor cinematografice de calitate prezentate pe ecranele noastre infirmă prejudecățile privind disponibilitățile spectatorilor. Filmele bune sînt așteptate, gustate de cercuri tot mai largi. Este un rezultat al politicii statului nostru privind culturalizarea maselor, politică în cadrul căreia cinematograful se buctiră de o atenție aparte. Cifrele ilustrează ' elocvent această realitate : cei peste 203 milioane de spectatori intrati în. cursul anului trecut în cele peste 6 337 săli de cinematograf, fără a mai socoti spectatorii celor peste 20 de caravane cinematografice sau- spectatorii din sălile cinematografelor sindicale, militare sau ale Ministerului învățămîntului, ar justifica, ca să zic așa, noțiunea de „popor spectator".La noi s-a înțeles de mult că a merge la cinema nu este un simplu divertisment (sau cel puțin nu întotdeauna) că. dimpotrivă, înseamnă un minunat prilej de îmbogățire a culturii artistice, prilej de îmbogățire sufletească și educație etică. Opțiunea pentru operele de valoare, dis- cernămîntul artistic și ideologic al spectatorilor sînt în mod nemijlocit condiționate de nivelul lor de cultură cinematografică.Toate acestea ar pleda pentru pregătirea acestui public, pentru cultivarea receptivității sale. De altminteri, publicul însuși dorește să învețe cum să pătrundă și să aprecieze mai bine un film, cum să descifreze complet subtilitățile de limbaj, pentru a desprinde din întâmplările vii ale povestirii cinematografice sensurile profunde, ideile, frumusețile, mesajul autorilor. Or, în practică, cultura cinematografică ' rămîne în bună măsură un deziderat, e lăsată — în mod paradoxal — la voia întîmplării.Cărțile literare sînt însoțite de prefețe, în școli se predă literatura, muzica, artele plastice. Pentru cea mai populară, cea mai accesibilă, cea mai iubită dintre arte însă se face, metodio, mult prea puțin. E drept că se publică cronici de film, dar cîte din filmele prezentate într-o săptămînă găsesc loc în coloanele ziarelor ? Și dacă cronicile apar o dată cu prezentarea filmelor în București, spectatorul din provincie trebuie să răscolească colecțiile dacă vrea să se informeze eu competență. De asemenea, e drept că se editează și programe, pliante, că există o revistă „Cinema", că acum se tipăresc și cărți, dar problema complexă a culturii cinematografice rămîne totuși deschisă.Nu se poate imagina o temeinică cunoaștere a valorilor cinematografului, o grafică, bune 1), rară nu sau cea turi.Este evident progresul în activitatea editorială cinefililor și specialiștilor niul filmului. Au apărut teresante, originale sau Editura „Meridiane" a răspuns într-o măsură cerinței marelui public de cinema, unele lucrări din blioteca cinefilului" au avut coul scontat. Aici mai este foarte mult de făcut, mai sînt lacune serioase care pot fi împlinite nu prin biografii romanțate, ci prin cărți serioase, consacrate analizei fenomenului cinematografic, introducerii în teoria și estetica filmului. Lipsește îndeosebi cartea de autoritate consacrată filmului artistic românesc. Notăm că singura lucrare consistentă consacrată cinematografiei noastre artistice — „Experiență și speranță", de Florian Potra — a apărut în Editura pentru literatură. Pe cînd, așadar, studiile, sintezele așteptate de cinefilii români privind arta filmului la noi ? E de sperat că activitatea care a început să se desfășoare sub auspiciile Institutului de istoria artei al Academiei va determina un interes sporit față de aceste probleme și mult așteptata apariție a unor lucrări de tinută dedicate filmului autohton.Evident, formarea culturii cinematografice presupune acțiunea concertată a tuturor factorilor care au de spus un cuvînt în acest domeniu. Se impune, după părerea mea, a se examina cu toată atentia și seriozitatea posibilitatea introducerii cinematografului ca obiect de studiu în școli, respectiv (și deocamdată numai experimental 1) în licee și universități. S-a mai pledat pentru această idee, invocîndu-se ca argument experiența pozitivă a școlilor din alte țări. Locul artei filmului în viața contemporană. puterea ei de influențare justifică din plin considerarea cinematografului în planurile de învătămînt, cel puțin în egală măsură cu desenul, cu muzica — al căror rol în formarea umanistă a tinerei generații nu poate fi. desigur, contestat. Inițierea în estetica și teoria filmului. în istoria artei cinematografice

adevărată cultură cinemato- fără filme (desigur : filme după cum nici cultura lite- se formează „din auzite",' muzicală exclusiv din... lec-înregistrat consacrată din dome- lucrări in- traducerl.„bi- e- însă

de Geo SAIZESCU

— făcută competent — ar avea o mare eficientă educativă, cu consecințe multilaterale, ar contribui la dezvoltarea bunului gust, ar deschide orizonturi noi pentru asimilarea culturii în genere. Faptul că tineretul merge oricum la cinematograf justifică nu excluderea, ci, dimpotrivă, includerea filmului în preocupările școlii, ca element inseparabil al muncii educative delicate și complexe pe care partidul și statul o desfășoară în rîndurile tineretului. Oare filmul, ca artă de sinteză, are mal puțin această funcție, decît literatura, teatrul, muzica, artele plastice. socotite printr-o veche tradiție obiecte de studiu în școli ? România ocupă — conform statisticilor — un loc de frunte în ce privește frecventa și ponderea tinerilor la reprezentațiile cinematografice. Discernă- mîntul lor ideologic si artistic, re-
puncte de vedere

ceptivitatea lor se cer însă cultivate. Numai așa își cinematograful exercitîndu-și fluenta asupra _ lui, a sentimentelor spectatorului tînăr, înrîurindu-i concepțiile și puterea de înțelegere a artei. Cazurile, nu rare din păcate. în care unii tineri neformati se manifestă necivilizat, zgomotos în timpul rulării a- numitor filme a căror frumusețe și al căror mesaj nu le recepționează, sînt și ele argumente în sprijinul celor afirmate mai sus.Răsfoind mai deunăzi revista „Or- feu“, editată de Conservatorul de muzică „Ciprian Porumbescu" pentru studenții săi. cu mare bucurie am citit despre eforturile regizorului de cinema Nicolae Corjos. care a reușit (găsind la conducerea Conservatorului înțelegerea necesară) să transforme activitatea cineclubului existent acolo într-un curs auxiliar de cinematografie, axat în special pe problemele muzicii de film. E- xistă. așadar, un precedent. N-ar fi oare util de introdus un asemenea curs specializat, pe baza bineînțeles a unei analize atente a problemei, și în cadrul institutelor de artă plastică și al Institutului de arhitectură îUn alt aspect care se impune a- tehtiei vizează exigentele publicului cinefil, care a acumulat o anume cultură cinematografică. Mă refer la activitatea matografe de lor. Utilitatea artă" nu mai Cred însă că. cestei xistă, ceastă aspect r. __________  ___  . .de a se înfățișa ca un „templu al artei". Dar neajunsul nu e numai tehnic și exterior. Filmele prezentate pe ecranul sălii ..Central" — cele mai multe dintre ele — ar fi putut să ruleze (și uneori au si rulat) la oricare alt cinematograf din rețeaua comercială. în mod artificial s-a creat însă impresia că aici, la ..Central" rulează niște filme „mai speciale", destinate unui circuit limitat. Astfel se face că o mare parte a publicului este alcătuită fie din snobi, fie din oameni intrati întîmplător. Cinematograful de artă este insă cu totul altceva. Este o scoală de cultură cinematografică. care implică un repertoriu de tinută. menit să difuzeze o- pere reprezentative pentru diferiți creatori sau curente care se impun pe plan mondial, un cinematograf prin excelență de actualitate și deschis oricui dorește să-si lărgească orizontal de cultură în acest domeniu. De aceea, pe lîngă selecția riguroasă a filmelor, cred că ar fi nimerit dacă. într-un mod atractiv si cu competenta corespunzătoare. proiecțiile ar fi însoțite de anumite explicații (moti- vîndu-se astfel si alegerea filmului prezentat), dacă operele respective ar fi încadrate istoricește si din punct de vedere artistic în contextul artei cinematografice contemporane. dacă uneori s-ar organiza schimburi de Păreri, discuții clarificatoare, necesare pentru aprecierea critică a unor filme sau tendințe de pe pozițiile esteticii marxiste. N-ar fi posibil ca pînă la organizarea ,unor activități de propagandă cinematografică mai evoluată. să se împartă programe de sală cu comentarii anume pregătite, ca — înainte de fiecare proiecție — să se difuzeze, imprimată ne bandă de magnetofon, opinia unui specialist (autor sau critic) cu autoritate ? Poate că ar trebui luată considerație și necesitatea țării în mai multe orașe rii a unor cinematografe zate. (neglijarea unor tografe ca „Timpuri noi", consacrat documentarelor, sau ..Doina" consacrat filmelor pentru eonii este simptomatică).în ce privește Cinemateca, profilul acestei instituții de cultură ci-

va putea îndeplini funcția sa socială, în mod Pozitiv in- gîndirii, a caracteru-

așa-numitelor cine- artă și a cinemateci- „cinematografului de trebuie demonstrată, la noi. înțelegerea este încă neclară, o sală cu a- E- a- canoțiuniîn Capitală, titulatură. — o sală care.si ca instalații, este departe

nematografică obligă, după părerea mea. la o activitate care să depășească cadrul vizionărilor propriu- zise. completîndu-1 pe linia tocmai a informării de specialitate si a e- ducației estetice prin film. O asemenea activitate a existat la începutul funcționării Cinematecii; mici prezentări biofilmografice. încadrarea filmelor respective în scara valorică a cinematografiei mondiale sau naționale, „disecția" artistică. profesională a unor filme au suscitat interesul și au contribuit la îmbogățirea cunoștințelor unui public numeros. Poate că această activitate ar fi putut îi îmbunătățită calitativ, dar s-a preferat o altă soluție : s-a renunțat total și nejustificat la orice comentariu, analize sau discuții. Mi se pare imperios necesară reluarea acestei tradiții. Nu cred că există vreun autentic iubitor al filmului care __ obiecta dacă în prețul biletului (un preț rezonabil) ar intra și costul materialului de studiu difuzat. îngrijit prezentată, această „colecție", redactată de specialiști din cadrul Arhivei naționale de filme, ar face posibil ca fiecare abonat al Cinematecii să-și întocmească o mică, dar utilă, bibliotecă cinefilă.Programele Cinematecii ar trebui să se deosebească de cele din rețeaua comercială. E vorba în primul rînd despre ce fel de filme prezentăm aici, dar și despre modul cum le prezentăm, de cultivarea în cadrul acestei instituții a pasiunii pentru cultură, de organizarea unor schimburi de idei. Ar fi multe de făcut pentru transformarea cinematecii într-un veritabil focar de educație cinematografică. într-un eficient al formării unui public receptiv și cultivat.Una din instituțiile care de ani de zile promovează cu consecventă cultura popular-cinematografică, cu rezultate îmbucurătoare și este UniversitateaBucurești. Condus cu pasiune și competență de criticul D. I. Suchianu, cursul de „Arta filmului" deși (datorită unor condiții obiective) nu epuizează posibilitățile reale ale desfășurării sale, este totuși incomparabil superior cursurilor de același gen care se desfășoară în cadrul universităților populare din provincie. Beneficiind și de colaborarea cu ACIN-ul (Comisia de cinecluburi), a- vînd o programă analitică judicios întocmită, conferențiari de profesie bine selecționați, o ilustrare corespunzătoare, cursul își dovedește e- ficacitatea și datorită faptului că studenții care îl frecventează păstrează continuitatea. Subliniez acest lucru pentru că un serios bagaj de cunoștințe se acumulează numai printr-o frecventă corespunzătoare.Consider că dacă la cursurile de cultură cinematografică din diferite județe ale țării întocmirea programelor. lecțiile, dezbaterile vor fi concepute și realizate de către profesioniști și nu de către amatori (oricît de bine intenționați ar fi), ele nu ar avea decît de cîștigat. Aș vrea să remarc că adeseori, nedispu- nînd de specialiști locali (iar deplasarea unor conferențiari de la centru fiind destul de anevoioasă) în aceste cursuri și-au făcut loc confuzii nedorite, improvizația, într-un cuvînt diletantismul. Or, cu totul alta ar fi situația dacă aceste cursuri ar fi coordonate pe plan central. Practic, s-ar putea stabili încă de la început conferențiarii și, în strînsă colaborare cu ANF și cu DRCDF, filmele necesare exemplificărilor. O problemă delicată, dar rezolvabilă, după părerea mea, este prezența conferențiarului animator venit de la centru în mijlocul cinefililor. Posibilă cînd planificarea se face din timp, ea ar putea fi și suplinită în multe cazuri, dacă lecțiile, selecționate și revizuite de conferențiari, ar fi difuzate și în provincie sau imprimate pe bandă de magnetofon. în plus, n-ar putea fi utilă tipărirea și publicarea lor chiar în broșuri ? S-ar umple în felul acesta un gol tematic încă existent în publicistica noastră și resimțit nu numai de studenții universităților populare, de membrii cine- cluburilor. ci și de ceilalți cinefili.Rezolvarea unor asemenea cerințe ar corespunde însemnătății actuale a culturii cinematografice, ale cărei implicații le-am relevat numai parțial în prezentul articol.
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(Urmare din pag. I)

în înfiin- ale tă- snecîali- cinema-

10,30 — TV. pentru specialiști — 
Medicină. Consultații pentru me- 

. dici. Adenoamigdalectomia (relua
re), 11,00 — Pentru elevi. Con
sultații la fizică (clasa a VIII-a). 
Tema : „Curentul alternativ" (re
luare). 11,30 — Limba rusă — lec
ția 42 (reluare). 12.00 — Limba 
spaniolă — lecția 46. 12,30 — în
chiderea emisiunii de dimineață, 

în agricultură. 17.50 — Actualitatea17,30 — Telex TV. 17,35 — Actualitatea
în industrie. 18,05 — Limba spaniolă — lecția 46 (reluare). 18.30 — La porțile 
cunoașterii — emisiune pentru tineret. „Atomul sfărîmat". 19,00 — Telejur
nalul de seară. 19,30 — 2 Martie 1969. Din carnetul scriitorului. 19.40 — In 
direct... Transmisie de la Centrul electronic de calcul al C.F.K.-ului. 
20,00 — Cîntece șl jocuri populare românești. 20.15 — Teleglob — emisiune 
de călătorii geografice. India—Delhi. 20.45 - Contrapunct - emisiune mu
zicală. 21,20 — Reflector. 21,35 — Film artistic „Cu dragostea nu-i de glumit"
— producție a studiourilor franceze. 23,00 — Telejurnalul de noapte. 23,15
— închiderea emisiunii.

cinema

15.30 ;

; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 
FESTIVAL — 8,15 ;

lor. un asemenea muncitor era nevoit să plece în altă întreprindere sau în altă ramură de activitate, calificarea sa profesională nu era recunoscută. Pentru a fi încadrat corespunzător, era obligat să repete — a- desea de formă — cursul de calificare, cu o nouă cheltuială.Nu afirmăm un lucru inedit: cerința fundamentală, caracteristica principală a învățămîntului profesional modern, este îmbinarea organică a teoriei cu practica, bineînțeles avînd permanent ca etalon cerințele economiei, gradul de dotare tehnică al întreprinderilor pentru care se pregătesc, de fapt, elevii, ritmul în care se dezvoltă diferitele ramuri Or, tate 7 nale ale producției materiale, ce se constată în . reali- Vizitînd școlile profesio- și tehnice ale unor mari întreprinderi economice, din Capitală. de exemplu, înzestrate cu o tehnică modernă, constati că pregătirea cadrelor se face încă în condiții... meșteșugărești. La Grupul școlar „Grivița Roșie", circa 1750 de elevi au la dispoziție pentru studiu doar cîteva săli de clasă, 2 cabinete de desen și un cabinet tehnic, cu o dotatie modestă. în atelierul școală pentru practica elevilor din anul I instruirea se face pe mașini pe care uzina le-a scos din uz și propus spre casare, și acestea obținute de conducerea școlii după multe intervenții și apeluri la „înțelegerea" uzinei sau a ministerului. Cît privește instruirea practică în uzină, așa-zisul ate- lier-școală este mutat din loc în loc, elevii fac practică la întîmplare. Din păcate, acest exemplu nu este singular. L-am întîlnit și Grupul școlar „23 August", cuvine menționat că ambele nităti școlare au aprobate fonduri pentru dezvoltare și modernizare, dar în cazul celei dintîi se tărăgănează alcătuirea documentației necesare, iar în al celei de-a doua
Ia Se u-

• Rio Bravo : PATRIA — 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 
9 ; 12,15 ; 16,30 ; 20, MODERN — 
8,30 ; 11,15 ;■ 14,30 ; 17,30 ; 20,30. 
© Bună ziua, contesă : REPU
BLICA — 9 ...............* ----
18.45 ; 21,15,
10.45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,30 ; 20, FE
ROVIAR — 8,30—16 în continua
re ; 18,30 j ” --------------
9.45 ; 12,15 ;

21, EXCELSIOR — 
, 14,45 ; 17,15 ; 19,45.

• Planele mecanice ■ LUCEAFĂ
RUL • — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18,30 ; 21, SALA PALATULUI —
17.15 (seria de bilete — 2 765) ;
20.15 (seria de bilete — 2 757).
• Pensiune pentru holtei t VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Un om pentru eternitate t
CENTRAL — 9,15 ; 11,45 ; 14,15, 
MELODIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21.
• Cuțitul în apa i CENTRAL —
16.45 ; 19 ; 21.
• Winnetou (seria a IlI-a) : LU
MINA — 9—16,15 în continuare î
18.45 ; 20,45.
• Becket : DOINA — 11 ; 14 |
17 ; 20, ARTA — 8,30—14 în con
tinuare ; 17 ; 20.
• Program pentru copil : DOI
NA — 9 ; 10.
• Strigătul t UNION -
18 ; 20,30.
• Necunoscuta din taxi : CINE
MATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ;
16,30.
• Un mare program de propă
șire economică ; Mirceștli în pas
tel ; Nicolae Lablș ; George 
Coșbuc ; Pași spre Brâncuși : 
TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
• Marianna, agentul o 555 : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
18

Cînd tu nu ești : BUZEȘTI — 
; 20,30.
Clovni pe pereți : BUZEȘTI 
15,30.
Astă seară mă distrez : DACIA 
8,30—20,45 în continuare.
Aventurile lui Tom Sawyer ;•Moartea Iui Joe Indianul : RA

HOVA — 15,30 ; 19.
• Columna : UNIREA — 15.30 ; 
19, PACEA — 16 ; 19.
• Un delict aproape perfect: 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20.30. PRO
GRESUL — 18 ; 20,30.
• Acuzatul : PROGRESUL —
15.30.
• Căderea Imperiului Roman s 
FERENTARI — 15,30 ; 19.
• Profesioniștii : GIULEȘTI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
® Expresul colonelului von 
Ryan : VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
• Viva Maria: CRINGAȘI — 
15,30 ; 13 ; 20,15.
• Hombre : VIITORUL — 18 ;
20.30.
• Marele șarpe : GLORIA — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• împușcături sub splnzurătoa- 
re : POPULAR — 18 ; 20,30.
• Eu te-am iubit: POPULAR —
15.30.
• Haiducii ; Răzbunarea haidu
cilor : MUNCA — 15,30 ; 19.
• Judoka, agent secret : COS
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.

t a t r
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Ateneului) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor: 
Stanislas Wlslockl (R.P. Polonă). 
Soliști : Ștefan Gheorghiu (vioa
ră), Ilea Cătălin (violoncel).
• Opera Română : Giselle — 
19,30.
• Teatrul de Operetă : Voievo
dul țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național „I.L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Enigma 
Otiliel — 19,30 ; (sala Studio) : 
Orașul nostru — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nlcnlc 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanuj : D-ale carnavalului — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Photo Finish — 20.
• Teatrul „C.I. Nottara* (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile 
de sassafras — 19,30 ; (sala Stu
dio) : Femei singure — 20.
• Teatrul Mic : Ofițerul recru- 
tor — 20.
• Teatrul 
Manoie —
• Teatrul 
chetaril...
• Teatrul 
Botoșani (la sala din Calea Vic
toriei nr. 174 a teatrului „C. Tă
nase") : Inșir-te mărgărite — 
16 ; Opinia publică — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-PIum — 17 ; (sala din str. 
Academiei) : A fugit un tren — 
17.
• Teatrul muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Cafeaua cu lapte 
de adio — 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu" : De la Bach la Tom 
Jones — 20.

Gluleștl : Meșterul
19,30.
„Ion Creangă" : Muș- 
măgăriel sale — 15,30. 
„Mihal Eminescu" din

se amînă începerea șl respectiv realizarea planului de construcție a noului local. „Pregătirea practică, hotă- rîtoare în formarea viitorului muncitor calificat — declara tov. Ion Doca, inginer șef al sectorului de concepție la Combinatul chimic Craiova, corespondentului județean al „Scînteii" — nu este întotdeauna privită o» tot simțul de răspundere de către colectivele de muncă ale secțiilor în care fac practică elevii. Se întîlnesc cazuri cînd elevii practicant! mai sînt puși prea mult să facă practică

„Un autor dramatic nu este decît o jumătate de autor dramatic, cealaltă jumătate fiind publicul", spunea Armand Salacrou. Și oricît ni s-ar părea de paradoxale cuvintele marelui dramaturg, o privire asupra acestei arte milenare nu face decît să-i confirme afirmația. Pentru că întîlnirea dintre autorul de teatru și public reprezintă cea mai directă confruntare ce se realizează nu numai seară de seară, nu numai act de act, nu numai scenă de scenă, ci aș spune replică de replică. De cînd s-a ridicat întîla oară cortina, autorul dramatic se află fată în față cu sute de ochi care îl privesc, cu sute de minți care îl judecă, cu sute de inimi care vibrează sau nu. A exclude factorul publio nu numai din sociologia teatrului, dar chiar din aprecierea estetică a piesei mi se pare un non-sens, deoarece valoarea unei piese nu poate fi socotită în absolut ci în raport cu toti factorii care i-au creat o anume configurație și structură.La toate acestea mă gîn- deam în seara cînd ne-am reîntîlnit datorită comediei Aurel Ba- Teatruluî București, nu este de come-excelentă, el numai un cult comedia con- o ati-

„Travesti" cu ranga pe scena Național din Aurel Baranga numai autor die prin nu are al genului, stituie pentru el tudine civică, posibilitatea denunțării a ceea ce este vetust, a ceea ce urîțește și deformează viața. Comedia lui este directă, adeseori sarcastică si mai ales se ține departe de zone rarefiate. De aceea, piesele lui au stîrnit discuții și controverse și cele mai multe au avut succes. Dar succesul creează uneori și o stare de suspiciune din partea criticii, care fără să întrebe de ce cutare autor cucerește sufragiile publicului, îl trece pripit în domeniile exterioare artei.De ce, de pildă, săptă- mîna trecută, într-o sală populată cu un număr deloc neglijabil de cronicari și ziariști, asupra cărora (în mod preventiv sau poate în amintirea controverselor trecute, Aurel Baranga a aruncat în piesă cîteva săgeți) reacția a fost instantanee, s-a rîs din toată inima, s-a aplaudat cu voioșie. Cu mai mult cu cît data aceasta Aurel ranga n-a scris priu-zis o comedie, piesă care îmbină planuri : primul, care aflăm vîna că de o neistovită îndreptată _ ________tarelor de caracter, a lașității, a meschinăriei sufletești, a lichelismului. Acest filon al piesei constituie desigur una din permanentele dramaturgiei sale îndreptată cu iscoditoare consecvență spre relevarea a tot ceea ce este anacronic în conștiința omului de tăzi.Dar spectatorul care cordă girul prezenței aplauzelor sale la mediile lui Aurel ranga și vine să le vadă uneori fără să tină seama de critica dramatică și alteori — de ce să nu recunoaștem chiar dacă pentru noi nu e prea măgulitor — în pofida ei — o face deoarece știe că pe scenă va rîde de metehne ale celor întîlniți acasă, pe stradă, la slujbă, de fapte care nu o dată l-au prejudiciat moral. I-au ofensat, au dat naștere u- nor confuzii de valori, au încurcat ite și în orice caz au ultragiat bunul simț. Succesul comediilor lui Baranga — și „Travesti" ne-o rezidă talarea lor sau bajului. De fapt, ca și înaintașii săi Sebastian, G. M.-Zamfirescu, Victor Ion Popa, Baranga are o înclinație deosebită pentru personajele candide, naive, pure sufletește ce devin la

atît deBa- pro- ci o două cel în satiri- vervă spre relevarea

as-a- și co- Ba-

confirmă — nu nicidecum în e- vulgarității situații- a trivialității lim- De fapt, săi

un moment dat victima bunătății lor funciare. Și aici aș vrea să relev al doilea plan al piesei bine articulat cu primul, drama ce rezultă din considerarea unilaterală a vieții, din opacitate fată de propria ființă, față de familie, în- cît aproape fără voie se a- junge la un deznodămînt ce poate căpăta note tragice. De aceea „Travesti", îmbi- nînd armonios drama și comedia, reprezintă o piesă de autentică emoție sufletească. Rîsul constituie aici aspirația spre de frumusețe nie sădit în cestor oameni, sul bun al „Travesti" este o prelungire a mai prin această împletire între hohotul de rîs și lacrimă. între sarcasm si tandrețe. Dacă o raportăm la creația lui Baranga vom

un ideal și armo- inima a- în sen- cuvîntului, într-un fel vieții toc-

riguroase. Nu spun acestea în apărarea lui Aurel Baranga. ci a ideii de comedie însăși care n-a fost, nu poate fi și nu va fi decît de actualitate. Altfel nici nu-și are rostul, altfel nici nu s-ar putea concepe menirea ei. A imputa autorului că își bazează succesul pe replici care vizează stări de lucruri din realitatea înconjurătoare ce îi preocupă îndeosebi pe spectatori sau că „fragmente întregi ale piesei par a părăsi, de altfel, teritoriul dramaturgiei, plasîn- du-se în plină publicistică", așa cum se spunea într-o cronică recentă, mi se pare cu totul neavenit. Pentru că în „Travesti" viața teatrului reprezintă doar cadrul acțiunii, spectatorul recunoscînd moravuri ce nu se circumscriu acestui perimetru, ci vizează obiceiuri asupra cărora stig-
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artistică de calitate datorită'unui dramaturg care are darul să ne facă să rî- dem și să nu știm cînd au trecut două ore șl jumătate.
★

A.

Direcția de scenă semnată de Aurel Baranga șl Victor Moldovanu s-a remarcat prin fidelitate fată de text, asigurînd spectacolului omogenitate si ritm susținut. Sîntem în general neîncrezători în dramaturgii care „se amestecă" în montarea pieselor scrise de ei (cîte pagini nu ne-au lăsat, de pildă, Camil Petrescu și George Mihail- Zamfirescu despre această stare de beligerantă), sîntem și mai neîncrezători în dramaturgii care își pun în scenă propriile lor piese. Să nu uităm însă că un om pentru care teatrul a reprezentat unul din sensurile vieții — mă refer la Albert Camus — a spus : „Cred în spectacolul total, conceput, inspirat și condus de același spirit, scris și nă de același îi permite să tatea de ton. ritm care sînt atuurile e- sentiale ale unui spectacol".Or, Aurel Baranga a montat un spectacol în care cele două coarde ale personalității sale dramatice : satira și lirismul vibrează la unison, discret, fără distonante si. mai a- les, fără extravagante. Rolul cel mai dificil l-a avut Marcela Rusu. Una din cele mai înzestrate actrițe ale teatrului nostru a unit verva comică, dinamismul directoarei cu duioșia mamei și a soției regăsită tardiv, dar cu atît mai vibrant. Portretul unui om energic dedicat cu pasiune profesiunii sale, cu o dăruire uneori fără limite dar care trăiește la un moment dat o adevărată dramă din pricina lipsei de înțelegere a vieții în întreg complexul ei. a fost reliefat cu rafinament, cu treceri subtile de la un moment la altul, fără nici o -disonantă. Toate aceste trepte si game ne-au fost înfățișate cu 1 lete, cu simț al nei, cu arta de a prin mijloace de calitate aplauzele meritate ale sălii. ______ca i-a fost dată în limitele bunului gust, ale sobrietății și aderării latext de Const. Bărbu- lescu într-unul din rolurile sale de care ne vom aminti. întîmplarea face să scriu la un scurt interval de timp despre Dem. Rădu- lescu. Chiar dacă rămîne valabilă pentru viitorul său artistic problema reconsiderării și îmbogățirii mijloacelor sale artistice, de data aceasta actorul a fost sensibil altul, discret, aflînd tonalitatea potrivită rolului, siibliniind cu măsură cîteva replici memorabile. Este evident că Dem. Rădulescu poate fi șjlUlW, este cu. adevărat actor a- tunci cînd își reprimă pornirile revuistice. de estradă, căutînd mijloace sobre de reliefare a comicului. Alături de ei aș vrea să remarc pe Rodica Popescu si Draga Olteanu, fiecare în două apariții d, un umor irezistibil, punînd . în valoare două personaje ce completează admirabil sensurile comediei. Nicolae Brancomir, excelent în rolul dramaturgului, surprinzînd cu a- plomb automatismul verbal și oportunismul personajului, N. Gr. Bălănescu, Victor Moldovanu, Matei Alexandru, Gr. Nagacevski au împlinit acest spectacol. Spectacolul, la rîndul său, a pus în valoare arta unui dramaturg care și-a cucerit, pe drept, aprecierea călduroasă a publicului. De aceea și de data aceasta Aurel Earanga a izbutit să reunească cele două componente ale adevăratului autor dramatic despre care vorbea Salacrou.

pus în sce- om. ceea ce obțină uni- de stil, de

matul comic se îndreaptă eficient : de la profilul tinerei candidate la concurs pînă la mahalagismul cînd slugarnic, cînd agresiv al soției contabilului, relevate din cîteva schimburi de replici și adeseori dintr-o replică.Succesul lui Baranga se datorește șl faptului că știe să construiască să. să factorul losească tru, pe spectatorul nesolicitat.E drept, spre deosebire de alte comedii ale sale, aici ai cîteodată sentimentul că virtuozitatea replicii se întoarce uneori asupra autorului, „fu- rîndu-i“ atentia de la construcția propriu-zisă. Sînt anume fisuri mai ales în final cînd după hotărîrile energice ale Alexandrei Dan, care își dă seama de metehnele colaboratorilor săi. te-ai aștepta ca revenirea acestora să provoace o anume reacție sarcastică din partea unei femei caracterizată printr-o deosebită fermitate și intransigență morală. Incisivitatea caustică se pulverizează, parcă, și o privire mai atentă asupra finalului, nu

spune că fenomenul e reversibil și comediile lui își prelungesc existenta în existenta noastră si aici aflăm nu numai prima cauză a succesului, dar și situarea lui Baranga în linia fertilă a tradiției românești a genului.Fără îndoială personajul cheie cel mai bine dramaturgie este dra Dan, o femeie valențe resurse tuale și morale, complex și energic, de o mare robustețe spirituală. Si ceea ce mi se pare semnificativ e faptul că acest personaj de o reală vitalitate, de o sănătate morală tonică, izbutește să cucerească simpatia publicului, ceea ce infirmă încă o dată părerile celor ce cred că numai cazurile ciudate, stranii, maladive, chinuite pînă la dezagregare, au astăzi sorti de izbîndă. Piesa e structurată pe ideea răspunderii complexe a în ,r care mai mul mul teresată a atitudinii după situația favorabilă sau nu a celui de lîngă tine. _______ _______  ___________Sj, deși virulența co- în sensul unor concluzii mică nu atinge totdeauna nivelul din „Opinia publică", recunoaștem că Baranga vădește o a- devărată măiestrie în surprinderea lașității, a mizeriei morale, a fripturismu- lui, a comodității, interesului meschin, a lipsei de principii. Odată mobilul declanșat, personajele își dau arama pe față și autorul pune. mărește cu mică toate fecte ce trec observate. Unele cronici și articole i-au reproșat lui Aurel Baranga această transfuzie de viață autentică. dar cine urmărește istoria comediei românești, de la cele dintîi manifestări ale sale, oricine confruntă tot ce s-a scris pe acest tărîm cu evenimentele va vedea că subiectele, conflictele, tipurile pieselor „pluteau în atmosferă", erau ale epocii pînă în- tr-atît îneît de cele mai multe ori contemporanii s-au recunoscut, iar istoricii au stabilit identificări

împlinit Alexan- cu poli- intelec- un tip aibă în surpriză, lovitura scurt să
o pie- vedere să de nu fo- tea- lase naturali1 sce- capta bună bine-Repli-

omului. Și .Travesti" revin idei îl obsedează pe autor de mult: în pri- rînd cameleonis- această oscilare in

sub lupă și virulență co- „micile" de- aparent ne-

didactice, rigide, ci al unei întregiri a profilului eroinei în noua situație, pe de o parte dramatică, dar în același timp și comică, ar fi dat piesei mai multă substanță.în nici un caz nu putem fi de rea însăși piese ce reprezintă în peisajul dramaturgiei noastre o creație vădind încă o dată talentul și resursele unui autor ce urmărește cu luciditate viața și o surprinde cu spirit critic și acuitate în dialectica ei înfățișare.Noua piesă a Iul Baranga, mi se pare deci prețioasă din două puncte de vedere: mai întîi pentru că într-o formă agreabilă, vioaie, spirituală ne invită să medităm asupra răspunderii fată de noi și de cei din jur și apoi pentru că autorul vădește aceeași penetrație în surprinderea ridicolului și, în general, a unor apucături ce nu se înscriu în cadrul e- tic al vieții noastre. „Travesti" și-a aflat o

acord cu nega- a valorii acestei

expresie Valeriu RÂPEANU

dotare se mainoastre cu mașini. Această poate face și pe seama unei chibzuite gospodăriri a mașinilor din producție, pe seama celor care — din păcate — zac luni în șir nefolosite prin diferite secții și întreprinderi. De exemplu, la Conferința comitetului de partid al Sectorului 3 s-a semnalat că peste 600 de mașini stăteau la acea dată fără întrebuințare. Dacă numai un sfert din ele ne-ar fi fost repartizate am fi fost foarte mulțumiți".— Nu e de mirare că în asemenea

elevii intrati în a-care-1 vor avea ceste școli. Evident însă că nu putem aștepta cu brațele încrucișate prima promoție și lăsa la voia întîmplării actuala desfășurare a procesului de învătămînt. ,.E drept, în toamna trecută au fost difuzate o serie de noi planuri și programe de învătămînt care au marcat pași înainte în promovarea tehnicii și tehnologiei moderne — menționează ing. Edith Goldstein, de la Școala profesională a Fabricii de confecții și tricotaje București. Dar nu toate mă
Dezvoltarea școlii profesionale

pe tema... asigurării curățeniei la locul de muncă și se manifestă prea puțin interes în legătură cu însușirea cunoștințelor lor. Nu-i mai puțin a- devărat că și unui maistru îndrumător din cadrul școlii i se repartizează un număr prea mare de elevi și locuri de muncă, din care cauză nu are răgazul să-i controleze și îndrume atent".— De multe ori, atunci cînd punem problema că tinerii nu pot învăța cum trebuie meserie pe mașini cu o mare uzură morală și fizică — relatează ing. Iile Nicula, directorul Grupului școlar .,23 August" — ni se replică, și nu fără un oarecare temei, că mașinile noi sînt costisitoare, că de ele este nevoie în uzină ș.a.m.d. Toate acestea sînt adevărate. Dar să nu uităm că elevii noștri de azi sînt muncitorii și tehnicienii de mîine ai uzinei, că așa cum îi pregătim, așa vor ști să lucreze. As vrea să precizez însă că nu e vorba exclusiv de investiții pentru dotarea școlilor

condiții — relevă ing. V. Mărginean, directorul Grupului școlar „Grivița Roșie" — în procesul de învă- țămînt se face exces de verbalism. Socotesc binevenită recomandarea pe care programa o face profesorului de a pune pe elev la curent cu tot ce este nou în tehnica meseriei pe care o învață, cu utilajele și procesele tehnologice noL De altminteri aceasta e o obligație elementară a inginerului, a profesorului, a maistrului de a cunoaște concret, aprofundat — nu în general — tehnica modernă cu care sînt înzestrate tot mai intens întreprinderile pentru care sînt pregătiți elevii lor. Dar indicația amintită nu poate suplini măsura de mult «șteptată a definitivării programelor și manualelor corespunzător cerințelor pregătirii cadrelor de muncitoriDesigur, generalizarea învătămîn- tului de 10 ani va necesita o restructurare a întregului sistem de învătămînt în școlile profesionale tinînd seama de plusul de cunoștințe pe

surile ml se par judicioase. în cadrul tehnologiei meseriei, de exemplu, au fost comasate 4 discipline — studiul materialelor, organe de mașini, organizarea și planificarea producției. tehnologie (tot aici putea foarte bine să intre și partea de fizică tehnică referitoare la rezistenta materialelor, dacă vrem să fim consecvenți.) Ce a rezultat ? O programă foarte încărcată, dificil de realizat de profesor. După părerea mea, tehnologia meseriei trebuie să fie o disciplină unitară, cu profil și conținut bine definite, care să constituie cu adevărat pentru elevi fundamentul teoretic al meseriei pe care și-o însușesc. Aceste deziderate se pun și în fata manualului, care deocamdată nu a fost elaborat".— Așa cum s-a subliniat și la Conferința națională a cadrelor didactice, manualele sînt o problemă deschisă, deosebit de acută — adaugă și ing. Firița Tănase, de la aceeași școală. Deși s-au alcătuit programe noi, cărțile au rămas tot cele

vechi, dar sînt acum folosite fractional. pe capitole, după necesități;Situația este cît se poate de nefirească și obligă forurile de resort la traducerea mai rapidă în viață a importantelor prevederi incluse în Directivele conducerii partidului și în Legea învățămîntului. în final consemnăm încă o observație a mai multor interlocutori : actualul sistem de coordonare și îndrumare a activității unităților din această ramură de învătămînt — împărțite între Ministerul învățămîntului, ministerul economic de resort și întreprinderea tutelară — este greoi și complicat, șl lasă o portiță deschisă lipsei de preocupare și de spirit de răspundere pentru rezolvarea cerințelor cesului instructiv-educativ. mai departe decît cu cîteva în urmă, cînd mă aflam Grupul școlar .Grivița Roșie", rectorul școlii primea o adresă „operativă" de la Ministerul învătămîn- tului, prin ministerul de resort. în care se recomanda Includerea unor teme în programul orelor de diri- gentie de pe... trimestrul II (aflat mal aproape de sfîrșitul decît de începutul lui). în acest context, s-a sugerat să se studieze posibilitatea ca, de exemplu, Ministerul Muncii, organ care deține balanța forței da muncă calificate din întreaga eco-< nomie, să primească responsabilități mai directe de coordonare a întregii activități de pregătire a noilor promoții de muncitori și tehnicieni.Discuția a relevat că problemele perfecționării și modernizării învătă- mîntului profesional și tehnic preocupă tot mai evident pe specialiștii și cadrele didactice din acest domeniu. că nu lipsesc părerile, propunerile și experiențele interesante, care studiate operativ și puse în aplicare de către forurile răspunzătoare pot determina o reală îmbunătățire și ancorare în realitatea tehnică și e- conomică a țării a unităților școlare din acest sector de învătămînt.

pro- (Nu zile la di-



SC1NTEIA - vherî 21 februarie 1969 PAGINA 5

pe Întreg între 26 august și 4 sept.

A.

CUPRINSUL PATRIEI
VIE ACTIVITATE ELECTORALĂ

Intilniri
(Urmare din pag, I) lor pentru realizarea sugestiilor formulate.

au părăsit CapitalaJoi dimineața, mareșalul Uniunii Sovietice. I. I. Iakubovski, comandantul suprem al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, și V. V. Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., au părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.
La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, generalcolonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, și alte persoane oficiale.A fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)

Semnarea Protocolului româno-bulgar 
de colaborare tehnico-științifică

®nl în orașul Tîrnăveni șl în între
gul județ. In cuvîntul său, candidatul 
s-a ocupat de măsurile ce trebuie luate pentru realizarea unor noi lucrări de interes general, pentru rezolvarea cu larga participare a mamelor a tuturor problemelor obștești.

★Pînă la 10 februarie, în orașele șl satele județului Mureș au avut loc 3 500 de intilniri ale candida- ților cu alegătorii, la care au participat peste 195 900 de oameni al muncii români, maghiari și germani. In discuțiile purtate au fost făcute circa 7 500 de propuneri de interes edilitar și gospodăresc.
★întîlnirea cetățenilor din circumscripția electorală nr. I Sibiu-sud cu tov. Aldca Militam, C.C. al P.C.R., șef de al P.C.R., candidat în tru Marea Adunare constituit un rodnic resc care a abordat multiple- probleme ale dezvoltării economiei, ale înfloririi orașului. Tov. Aldea Militaru a avut, de asemenea, o întîlnire cu muncitori, ingineri și tehnicieni de Ia uzinele „Balanța" I.R.U.M. Cu îndreptățită participanții la întîlniri li£—marile înfăptuiri de poporul nostru în strucției socialiste. Vorbitorii au subliniat că politica de industrializare a țării, promovată cu consecvență neabătută de partid. își arată pretutindeni rezultatele. în cele două întreprinderi sibiene se execută în prezent importante lucrări de investiții pentru dezvoltarea capacităților de producție și modernizarea procesului tehnologic. Candidatul a expus alegătorilor săi problemele actuale ale politicii interne și internaționale a partidului, reliefînd dinamismul insuflat economiei și întregii vieți sociale de hotărîrile luate de partid la Congresul al IX-lea.
★Sculptorul Vida Geza, artist poporului, candidat în alegerile deputați pentru Marea Adunare Națională, s-a întîinit cu locuitorii co1- munelor maramureșene din circumscripția în care candidează. Alegătorii și-au întîmpinat candidatul cu multă însuflețire, întîlnirea transfor- mîndu-se într-o vie manifestare a profundului atașament față de politica înțeleaptă a partidului și statului nostru. Numeroase sugestii și propuneri formulate de alegători cu privire la activitatea edilitară, deservirea populației și alte domenii alerJ" jspodăriei locale, spiritul critic cov uctiv și exigența manifestată cu _^îst prilej — a subliniat candidatul în cuvîntul rostit în adunare — ilustrează o înaltă responsabilitate civică, oferind un cadru optim pentru exercitarea rodnică a atribuțiilor ce-i revin.

membru al secție la C.C. alegerile pen- Națională, a sfat gospodă-
și de Ia mîndrie, au re- obținute anii con-

de
al de

★Întîlnirea alegătorilor din comuna Joseni, județul Harghita, cu tovarășul Ludovic Fazekaș, prim secretar al comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean provizoriu, candidat în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională, a ilustrat comunitatea indestructibilă de țeluri a marii familii a României socialiste. Dezbaterile au subliniat preocuparea alegătorilor pentru dezvoltarea intensivă a agriculturii socialiste, valorificarea tuturor rezervelor producției agricole, obținerea unor recolte bogate — condiție dintre cele mai importante pentru bunul mers înainte al întregii economii, pentru ridicarea social-econo- mică a satelor și creșterea nivelului de trai al țărănimii. Printre alții, Ko- loman Szekeres. președintele cooperativei agricole din Joseni, a arătat că pentru continua dezvoltare a șep- telului de animale este necesară regularizarea cursului Mureșului. Candidatul a vorbit pe larg despre perspectivele ce se deschid în fața a- griculturil județului.
★în județul Harghita, pînă Ia data de 20 februarie, au avut loc 2138 de intilniri între candidați și alegători, la care au luat parte 117 541 cetățeni ; au luat cuvîntul 8 416 .................. “

4 436 de unele se zolvare. cetățeni și s-au făcut propuneri, dintre care află in stadiu de re-
★Procesul continuu de urbanizare a «•tulul Teiș din județul Dîmbovița constituie o parte integrantă a marilor transformări petrecute pe pământul patriei noastre în cele două decenii și jumătate care au trecut de la eliberarea ei. Acest tablou a fost evocat în cuvîntul lor de locuitorii din Teiș la întîlnirea cu tov. Ion Nedelca, președintele Consiliului județean al sindicatelor Dîmbovița, candidat în alegeri pentru consiliul popular județean. Subliniind marile realizări obținute de oamenii muncii în domeniul industriei și agriculturii sub conducerea partidului, vorbitorii au relevat numeroasele realizări edili tar-gospodărești înfăptuite în satul Teiș și în comuna de reședință Șo- tînga. Minerul Gheorghe Bucur, petrolistul Ion Preda și alți alegători au cerut candidatului să inițieze noi acțiuni pe tărîmul obștesc pentru continua înfrumusețare a comunei, în cuvîntul său, tov. Nedelea a solicitat entuziastul sprijin al cetățeni-

Timptrt probabil pentru zileleTimpt»! probabil pentru zilele de 22, 23 și 24 februarie a.c. In țară : Vremea continuă să se încălzească în toate regiunile țărji, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipi-

★Un rodnic dialog privind perspectivele de dezvoltare a localităților lor a prilejuit și întîlnirea alegătorilor din comunele Vîlcele și Balta Albă, județul Buzău, cu tov. Brăduț Co- valiu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, candidat în circumscripția electorală nr. 4 in alegerile de de- putați pentru Marea Adunare Națională. Locuitorii din Vîlcele și-au propus ca, în cursul acestui an. să termine construcția unui dispensar u- man înainte de data stabilită și să adauge la zestrea edilitară a comunei alți 2 000 metri pătrați de trotuare. Alegătorii Toma Sterpu. primar In comuna Vîlcele, inginerul agronom Radu Custură, Nicolae Co- jocaru șl alții au sugerat măsuri pentru dezvoltarea exemplară a comunelor, precum șl pentru folosirea judicioasă a fondului funciar existent. Cu multă atenție a fost ascultat cuvîntul tov. Brăduț Covaliu, care a subliniat importanța inițiativei cetățenești în rezolvarea problemelor gospodărești.
★Problemele privitoare la gospodărirea și întreținerea fondului locativ, crearea de zone verzi șl sistematizarea cartierelor mărginașe din Focșani au fost larg discutate la întîlnirea cu profesoara Aurora Sta- vrache, directoarea liceului Al. I. Cuza din localitate, candidată în alegerile de deputat? pentru Marea. A- dunare Națională. Alegătorii și-au exprimat hotărîrea de a contribui la acțiunea organelor administrației locale pentru ca orașul lor să-și mențină locul fruntaș pe țară ocupat în întrecerea patriotică desfășurată în 1968.
★în ultimii trei ani. la Hunedoara s-au construit din fondurile statului 2 080 de apartamente, iar în anul în curs se vor construi alte 1 035. Acestea sînt doar cîteva cifre care marchează progresul multilateral al orașului Hunedoara. Perspectivele sale de viitor au făcut obiectul dezbaterilor prilejuite de întîlnirea alegătorilor cu maistrul oțelar Teodor Malancea, candidat în alegerile pentru consiliul popular municipal.Adunarea s-a desfășurat într-o atmosferă de lucru. Numeroși alegători au cerut să se întreprindă acțiuni pentru pavarea unor străzi, transformarea -unor locuri virane în parcuri si au sesizat unele aspecte negative în activitatea organelor locale răspunzătoare de gospodăria comunală. Alegătorii și-au exprimat hotărîrea de a contribui la acțiunile obștești pentru continua înfrumusețare a noilor cartiere.
★sfat gospodăresc a a- prileiul întîlnirii ale-Un fructuos vut loc și cu _______gătorilor din comunele Doiceștl, So- tînga și Brănești. din județul Dîmbovița. cu tov. Nicolae Tăbtrcă, prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R., președintele consiliului popular județean, candidat în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională. Candidatul și« alegătorii au discutat pe larg despre tărîm economic care însemnate schimbări cestor așezări de pe _____  _______țel. în cadrul întîlnirii, candidatul a făgăduit sprijin deplin menite să contribuie la înfăptuirii unor social-culturale.

realizările pe au determinat în peisajul a- Valea Ialomi-
lucrări măsurilor urgentarea edilitare și
*comunele Urzica.Locuitorli dinVădastra și Vădăstrița din circumscripția electorală nr. 7 Bucinișu, județul Olt, s-au întîinit cu tov. Ion Mărgineauu, redactor-șef al ziarului „România liberă", candidat în alegerile pentru Marea Adunare Națională. Dezbaterile rodnice, mulțimea propunerilor făcute dovedesc spiritul de buni gospodari nilor.1 hotărîrea lor fermă spori eforturile pentru dezvoltare a cooperativelor din aceste așezări. S-au propus, printre altele, terminarea electrificării comunei Urzica si montarea unui vait de grîu la moara din satul Stă- varu. Cetățenii Oprea Florescu, Ef- timie Stoican din Vădastra au ridicat unele probleme de gospodărie comunală, printre care amenajarea islazului, terminarea electrificării în satul Vișina Nouă, crearea unui depozit de combustibil în gara Vișina, construirea a două magazine sătești. Cuvîntul candidatului a reflectat preocuparea pentru rezolvarea operativă și eficientă a problemelor ridicate.
★„Comuna noastră a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare fără precedent. Dispensarul uman, cele 5 școli, căminul cultural, biblioteca, magazinele, noile locuințe construite de țăranii cooperatori sînt o dovadă grăitoare a ceea ce pot înfăptui oamenii muncii prin efortul lor colectiv atunci cînd sînt însuflețiți de convingerea că muncesc pentru binele lor". — a spus brigadierul Ion Hurbă la întîlnirea alegătorilor din comuna Sagna, județul Neamț, cu muncitorul Grigore Lupeș, de la uzina de țevi din Roman, candidat în circumscripția e- lectorală nr 11 pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională.Numeroși alegători, printre care profesorul Aurel Zmeu, gospodina

al săte- de a-si continua agricole

tații temporare, mai ales sub formă de ploaie. Vînt potrivit cu intensificări în Cîmpia Dunării. Minimele vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, iar maximele între 2 și 12 grade. Local mai ridicate. Ceață dimineața și seara. în București : Vremea continuă să se încălzească. Cerul va fi mai mult noros, favorabil ploii slabe. Vînt potrivit. Temperatura în creștere.

Aurica Iliuță, brigadierul zootehnist Nicolae Ciobanu și-au exprimat deplina lor adeziune fată de politica înțeleaptă a partidului și hotărîrea lor fermă de a sprijini activitatea candidatului pentru buna gospodărire a comunei.
★La Alba Iulia, numeroși cetățeni s-au întîinit într-o însuflețită adunare cu tov. Maria Fekete, lucrătoare în comerț, candidată în circumscripția electorală nr. 3 pentru alegerile de deputați în consiliul popular județean. Vorbitorii au relevat transformările înnoitoare care au schimbat fața județului și a municipiului Alba Iulia.„Constatăm cu mîndrie că în orașul nostru apar noi obiective industriale și social-culturale — a arătat Ana Berța, funcționară. Cu încrederea deplină că aceste realizări vor spori în viitor, voi acorda votul meu candidatului Frontului Unității Socia-. liste". Alți vorbitori au arătat că nivelul de trai al oamenilor muncii a înregistrat în ultimii ani o curbă ascendentă. S-au făcut sugestii prețioase privind extinderea procedeelor moderne de bună deservire, ameliorarea gospodăriei comunale.

Tovarășul Gheorghe Paloș, prim- secretar al comitetului județean Gorj al P.C.R., președintele consiliului popular județean, candidat în circumscripția nr. 4 Tg. Cărbunești pentru alegerile de deputați în Marea A- dunare Națională, s-a întîinit cu locuitorii comunelor din circumscripția sa. Peste tot, în cadrul întîlnirilor, alegătorii și-au manifestat adeziunea deplină față de programul cuprins în Manifestul Frontului Unității Socialiste. Evidențiind realizările ob-; ținute în dezvoltarea economică și socială a localităților respective, candidatul a subliniat maturitatea și realismul numeroaselor propuneri privind sporirea producției, buna gospodărire a localităților etc., anga- jîndu-se să dea tot ajutorul pentru înfăptuirea lor. *In județul Gorj au avut loc pînă acum 3 835 întîlniri între candidați și alegători, la care au participat 214 590 cetățeni. Cei 7 670 de alegători care au luat cuvîntul au abordat numeroase aspecte ale vieții economice, gos- podărești-edilitare și sociale a județului, făcînd peste 3 000 de propuneri.
Semnificația majoră

a ascensiunii noastre
(Urmare din pag. I)material al statului, ajungindu-sa chiar din acest an la realizai ea a 25 000 de locuințe proprietate personală.E un tablou de o supremă elocventă, deoarece în liniile sale stă înscris nu numai avîntul constructiv al u- nei țări întregi, răscolite pînă în adîncuri de ritmurile spectaculoase ale erei socialiste, dar și noul destin al unei mari mulțimi de oameni antrenați pe făgașul de civilizație al vieții moderne. Fenomenul ce caracterizează cel mai grăitor acest proces este urbanizarea, cu toate ' . ” cațiile și repercusiunile ei în planul vieții individuale și sociale.Ne străduim — și realizăm cît ne permit condițiile în stadiul actual de dezvoltare a societății noastre — ca absolut toate așezările noastre, orașe ori sate, să devină, cu timpul, „urbane". Aceasta se face, firește. în primul rînd prin traducerea în viață a proiectelor de sistematizare, prin ridicarea gradului de civilizație al localităților, prin intensul efort constructiv sus-amintit Dar nu trebuie scăpat din vedere nici faptul că fenomenul este indisolubil legat și de ideca culturii, a educației. „Urbanul" nu reprezintă numai o noțiune de arhitectură sau de geografie economică, ci și una de ordin spiritual și, aș spune chiar, etic. El presupune nu adaptarea mecanică la unele înlesniri și comodități specifice vieții orașelor, ci mult mai mult — asimilarea unui stil de comportare, de conviețuire între oameni impregnat de bună cuviință, echilibru

impli-

și armonie interioară, respectul a- proapelui. Cu alte cuvinte, urbanizarea presupune urbanitate. Un vast teren de muncă educativă se află pe acest tărîm în fața forțelor politice și sociale reunite în Frontul Unității Socialiste.Sînt ferm convins că vom realiza la fel de spornic ca și pînă acum tot ceea ce plănuim. Atît pe tărîmul progresului material, cît și pe acela, infinit de fecund, al creșterilor spirituale. încrederea noastră își are obîrșia nu în cine știe ce visuri u- topice, ci în realitățile prezentului. în programul cu care Frontul Unității Socialiste se prezintă în fața poporului, program ce oglindește integral politica partidului și care , are ca tel suprem îmbunătățirea condițiilor de trai materiale și spirituale ale poporului, făurirea bunăstării sale. Căci, așa cum se arată în Manifest, „tot ceea ce înfăptuim azi, tot ce ne propunem pentru viitor este destinat omului, fericirii lui“.Chezășia înfăptuirii acestui program rezidă în adîncirea continuă a unității și coeziunii noastre. Actuala etapă a istoriei contemporane ne găsește pe toți cetățenii României socialiste fără deosebire de naționalitate, înmănuncheați într-un singur Front — cel al unității socialiste — conștienți și siguri de noi înșine, de forța noastră unită, de marile virtuți constructive ale poporului nostru, angrenat într-o însuflețită operă de creație în slujba progresului. Pe a- cest temei durabil avem convingerea fermă că, perfecționînd mereu societatea noastră de azi. o făurim, în același timp, pe cea de mîine.
(Urmare din pag. I)

§

producție în vederea creșterii în ritm susținut a producției materiale — factorul hotărîtor al sporirii avuției naționale — investițiile au fost tot mai pregnant orientate spre sfera productivă. în perioada 1966—1968, investițiile în sfera producției materiale reprezintă peste 86 la sută din totalul fondurilor de investiții alocate de stat, fată de 83,7 la sută în anii 1956—1960.Ținînd seama de rolul hotărîtor pe care îl are industria în asigurarea avintului întregii economii, în valorificarea bogățiilor țării, în creșterea avuției naționale și ridicarea bunăstării poporului, cea mai mare parte a fondurilor de investiții au fost repartizate de stat pentru accelerarea dezvoltării industriei și creșterea ei calitativă. Este semnificativ în acest sens că ponderea investițiilor alocate industriei, în totalul investițiilor centralizate ale statului, a crescut de la 53,2 la sută în perioada 1961—1965 la peste 56 la sută în primii trei ani ai cincinalului în curs. Pe suportul solid al investițiilor, producția industrială a țării a crescut în perioada 1966—1968 într-un ritm mediu anual de 12,3 la sută, față de 10,7 la sută cît a fost prevăzut. în ritm înalt a crescut și volumul investițiilor realizate în agricultură, construcții, transporturi și circulația mărfurilor.Efortul de investiții tul și poporul nostru ani ai cincinalului s-a punerea în funcțiune uzine, fabrici și secții tehnică modernă. Amplasarea noilor obiective de investiții, intrate în funcțiune sau aflate în construcție, cu prioritate în județele cu o slabă dezvoltare industrială, oglindește elocvent preocuparea stăruitoare partidului și statului pentru îmbunătățirea repartizării forțelor de ducție pe teritoriul țării.în acest an, hotărîtor pentru făptuirea obiectivelor actualului cinai și pentru asigurarea bazei materiale în vederea trecerii la cincinalul următor, continuă în ritm înalt realizarea programului de investiții stabilit de Congresul al IX-lea al partidului. Volumul de investiții de 63,3 miliarde lei planificat să se realizeze in 1969 depășește cu 3,1 miliarde Iei prevederile cincinalului pe acest an și este superior cu peste 9 Ia sută realizărilor din 1968. Repartizarea investițiilor anului 1969 pe principalele ramuri productive evidențiază că, în continuare, eforturile sînt îndreptate și

mai accentuat .spre dezvoltarea puternică și modernizarea industriei, a agriculturii și transporturilor. Din totalul investițiilor, 57 la sută s-au atribuit industriei, 12 la sută agriculturii și 11,8 la sută transporturilor și telecomunicațiilor.în cadrul industriei, accentul se pune în continuare pe creșterea potențialului ramurilor hotărîtoare pentru dezvoltarea de ansamblu a economiei : energia electrică, extracția de cărbune și minereuri, metalurgia, construcția de mașini, chimia. Totodată, ca și în anii precedenți ai cincinalului, fonduri importante de investiții sînt destinate accentuării

făcut de stain primii trei concretizat în a circa 700 noi, dotate cu
apro-în- cin-

dezvoltării producției în Industria bunurilor de consum, în scopul satisfacerii în condiții tot mai bune a cerințelor crescînde ale populației.Dar ceea ce caracterizează planul de investiții pe acest an nu sînt numai sporurile și deplasările cantitative, ci mai ales elementele sale calitative, care converg spre obținerea unei înalte eficiente economice de pe urma fiecărui leu investit.După cum este cunoscut, condiția primordială a eficienței investițiilor o constituie intrarea lor cît mai grabnică în circuitul economic, respectarea strictă și scurtarea termenelor de punere în funcțiune. în total, sînt prevăzute să intre în funcțiune în acest an 770 capacități și obiective importante. Nu sînt necesare prea multe argumente pentru a demonstra că darea lor în exploatare la datele planificate va rezolva probleme majore ale dezvoltării economice a țării. Așa, de exemplu, în metalurgie obținerea producție principal ducție ce țiune în 1969 la Combinatul siderurgic din Galați. Este, de asemenea, deosebit de importantă intrarea la timp în producție a noilor capacități pentru producția de ciment, geamuri etc., destinate să satisfacă mai deplin cererile de materiale de construcții pentru realizarea volumului sporit de investiții și solicitările la export.

însemnatelor sporuri de prevăzute se bazează în pe noile capacități de pro- urmează să intre în func-

între 18 și 20 februarie 1969 a avut loc la București sesiunea a 19-a a Comisiei de colaborare teh- nico-știintifică dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria. Cu această ocazie s-a examinat îndeplinirea prevederilor protocolului sesiunii precedente a comisiei și a fost convenit programul de colaborare tehnico-stiintifi- că pentru perioada următoare. în baza protocolului semnat cu această ocazie, cele două părți își vor transmite reciproc documentația și vor delega specialiștii pentru noașterea ințifice, în special în domeniul in. --------- -------- cu-realizărilor tehnico-ști-Cronica
TELEGRAMAMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare lui Gaston Thorn, cu ocazia numirii acestuia în funcția de ministru al afacerilor externe al Marelui Ducat de Luxemburg.

★Joi seara, la Casa Centrală a Armatei, a avut loc o adunare consacrată celei de a 51-a aniversări a Forțelor Armate ale U.R.S.S., la care au participat generali și ofițeri din garnizoana militară București.Au fost de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Deschizînd adunarea, general-maior Constantin Opriță, secretar adjunct al Consiliului Politic Superior al Ar-

dustriei construcțiilor de mașini, construcțiilor, chimiei, economiei forestiere, agriculturii, industriei a- limentare și industriei ușoare.Protocolul încheiat cu acest prilej a fost semnat de Nicolae Sîrbu, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, și de Nikola Videnov. vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Știință și Progres Tehnic.Cu prilejul sesiunii, delegația bulgară a vizitat o serie de obiective industriale din România. Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-un spirit de prietenie și procă. înțelegere reci- (Agerpres)

importanța anl-matei, a subliniat versării.Despre drumul de luptă străbătut de Armata Sovietică a vorbit apoi colonel G. S. Voronin, atașat militar aero și naval al U.R.S.S. la București.în încheierea adunării a fost prezentat un film documentar militar. Participanții la festivitate au vizionat o fotoexpoziție înfățișînd aspecte din viața și activitatea militarilor sovietici.
★Joi la amiază au părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, prof. dr. A. V. S. Kobben, decanul Facultății de științe sociale a Universității din Amsterdam, și prof. dr. Louise Ker- ling, de la catedra de a aceleiași universități, vizitat țara la invitația din București.Știri sportive

ECHIPA DE FOTBAL RAPID 
BUCUREȘTI și-a început turneul în Liban jucînd la Beirut cu echipa locală „Nejmeh". Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 4—1 (2-1).

IN SEMIFINALELE-TURNEU ALE 
CAMPIONATELOR REPUBLICANE 
DE TENIS PE TEREN ACOPERIT, care au loc în sala clubului sportiv „Steaua", au fost înregistrate următoarele rezultate tehnice : Ovici- Hutter 6—4, 6—3 ; Kerekes-Aszta-loszi 6—2, 6—3 ; Popovici-Dumi-trescu 6—4, 6—3. în turneul feminin a fost înregistrată o surpriză : tînăra jucătoare din Brașov Felicia Bucur a dispus cu 1—6, 6—2, 6—4 de Ju- lieta Namian-Boboc.

ASEARA LA BERLIN, ș-a disputat a doua întîlnire internațională de hochei pe gheață dintre selecționatele orașelor București și Berlin. Gazdele au obținut victoria cu scorul de 6—2 (1—0, 1—2, 4—0).
JOI A ÎNCEPUT LA MOSCOVA 

UN TURNEU INTERNAȚIONAL DE 
TENIS DE MASĂ. în competiția feminină echipa Poloniei a învins cu

Din punctul de vedere al dezvoltării exportului capătă totodată o mare însemnătate respectarea strictă a termenelor de intrare în funcțiune a noilor capacități din industria chimică, avîndu-se în vedere că producția lor pe o singură zi reprezintă peste 2 milioane lei valută.Tocmai ținînd seama de astfel de considerente primordiale, de necesitatea de a se finaliza și fructifica cît mai rapid fondurile investite, conducerea partidului a trasat factorilor de răspundere din domeniul investiții- construcții sarcini de mare însemnătate privind grăbirea ritmului de e- xecuție a lucrărilor îu continuare.

concentrarea resurselor materiale șl financiare pentru reducerea duratei de execuție și scurtarea termenelor de intrare în funcțiune a acestor investiții. In acest scop, aproape 60 la sută din totalul investițiilor pe anul 1969 sînt repartizate pentru execuția în ritm susținut și darea în funcțiune a lucrărilor în continuare. Concomitent, s-au prevăzut fonduri însemnate pentru începerea unor noi obiective și capacități de producție, pentru devansarea din 1970 a lucrărilor la un șir de obiective importante.Sînt, totodată, deosebit de importante indicațiile date de conducerea partidului cu privire la generalizarea experienței pozitive a numeroase întreprinderi în realizarea în timp scurt a parametrilor proiectați după darea în funcțiune a noilor capacități, montarea grabnică și folosirea integrală a utilajelor și mașinilor achiziționate. lichidarea în acest an a neajunsurilor ce mai persistă în folosirea eficientă a fondurilor fixe. Acestei sarcini îi răspunde si noua reglementare a amortizării fondurilor fixe, care va determina folosirea mai intensă a „zestrei" tehnice a întreprinderilor, accelerarea rotației mijloacelor de producție.Amploarea efortului a resurselor materiale fără precedent alocatezarea obiectivelor prevăzute în acest an determină în mod necesar preo-
de investiții, si financiare pentru reali-

fitopatologie care ne-au Universității(Agerpres)
scorul de 3—2 echipa de tineret a României. Selecționata R. D. Germane a dispus cu 3—1 de echipa Iugoslaviei. La masculin, Polonia a învins cu 5—1 o selecționată de tineret din România.

ECHIPELE BENFICA LISABONA 
ȘI AJAX AMSTERDAM vor disputa un al treilea joc pentru calificarea în semifinalele „Cupei campionilor europeni" la fotbal.Spre surprinderea generală, echipa olandeză învinsă cu 3—1 pe teren propriu a cîștigat în deplasare cu a- celași scor, obligîndu-i pe campionii Portugaliei la un meci de baraj ce va avea loc la Paris în prima jumătate a lunii martie.

LA BIRMINGHAM s-a returul meciului dintre West Bromwich Albion și Dunfermline, contînd pentru sferturile de finală ale „Cupei Cupelor" la fotbal. Victoria a revenit fotbaliștilor scoțieni cu scorul de 1—0Deoarece în primul joc cele două echipe terminaseră la egalitate (0—0), formația Athletic Dunfermline calificat pentru semifinalele titiei.

disputat echipele Athletic
s-a compe-

ldentifi- a rezer-cupări mult sporite pentru carea și punerea în valoare velor existente pentru reducerea costului investițiilor. Una din cele mai importante căi în acest sens o constituie reducerea ponderii cheltuielilor de construcții în totalul investițiilor. Rezultatele înregistrate pînă acum în această privință îndreptățesc convingerea că indicația dată la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1968 de a se reduce aceste cheltuieli cu 10—15 la sută va fiadusă la îndeplinire. Numai în ultimul trimestru al anului trecut. în urma analizelor efectuate de ministere în colaborare cu organele C.S.P.,

C.S.C.A.S. și Băncii de Investiții, s-au stabilit la un număr de 15 ministere reduceri de circa 2.2 miliarde lei la instalații caracter noi rezerve, eliminarea supradimensionărilor, a exceselor arhitectonice în construcții, a lucrărilor neecono- micoase sau inutile din documentațiile tehnico-economice vor determina, pe lîngă scurtarea duratelor de dare în funcțiune a noilor capacități, realizarea de importante economii de fonduri, de materiale și de forță de muncă, ce vor putea fi folosite în alte sectoare de activitate.Este în interesul miei naționale, al să se acționeze cu înfăptuirea tuturor de prim ordin documente de partid și de stat în domeniul investițiilor și construcțiilor — obiective care converg spre realizarea unei rate înalte a eficienței fondurilor de investiții — pentru că numai astfel putem obține roadele maxime de pe urma resurselor materiale și financiare alocate de stat, rezultatele pe care le dorim în dezvoltarea societății noastre socialiste.Constatăm cu deplină satisfacție că realizarea pas cu pas a programului umplu de investiții stabilit de Congresul al IX-lea al partidului și-a vădit de pe acum. în mod incontes-

lucrările de construcții și aferente investițiilor cu industrial. Identificarea de

major al econo- întregului popor fermitate pentru acestor obiective trasate de ultimele

Incepînd din acest an. o nouă manifestare artistică de prestigiu vine să sublinieze universalitatea artei noastre. Este vorba de primul festival și concurs internațional de folclor'"„România — 1969“ — organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. Cu o periodicitate trienală. festivalul își propune să contribuie la cunoașterea și promovarea folclorului. Ia dezvoltarea creației populare tradiționale și contemporane ca mijloc de manifestare a spiritualității popoarelor, la stimularea cercetării științifice în domeniul folcloristicii, la dezvoltarea sentimentelor de prietenie si prețuire reciprocă între popoare.Manifestarea va avea un caracter complex incluzînd. în afara festivalului si concursului, o expoziție internațională de artă populară, un tîrg de artă populară românească, cu vînzare de obiecte, discuri, publicații. o paradă a costumului popular și o sesiune de comunicări științifice pe probleme de specialitate.La concurs și festival au fost invitate formații din 23 de țări, la care se vor adăuga din partea tării noastre mai multe ansambluri și grupuri folclorice, reprezentative pentru bogăția artei populare românești. Festivalul, deschis și altor echipe artistice de amatori din întreaga lume, va fi inaugurat prin- tr-un mare spectacol popular, pe unul din stadioanele Capitalei. în continuare, atît în București cît si în stațiunile de pe litoral sau în alte orașe (Ploiești. Pitești. Brașov. Sinaia. Predeal), spectacolele folclorice se vor împleti cu zile speciale dedicate cîntecului popular românesc. folclorului nostru, cu vizite ale ansamblurilor folclorice străine în comune avînd o creație artistică populară dezvoltată, urmate de spectacole comune prezentate sauO lui. internațională de artă populară, care va rămîne deschisă pînă la 1 octombrie. Ea va prezenta creații de artă decorativă și plastică cu caracter popular tradițional, făurite de artiști populari sau artizani în viată. creatori individuali sau ne echipe, indiferent dacă țările respective participă sau nu la festival cu ansambluri sau grupuri folclorice.Retine atenția, de asemenea, modul de desfășurare a paradei costumelor populare. în cadrul căreia, pentru cucerirea premiilor instituite. se vor întrece toate formațiile participante la concurs și festival. Tara noastră va fi reprezentată de grupuri apartinînd tuturor zonelor etnografice ale României, unele dintre ele ilustrînd diverse datini, ceremonii. ocupații. Parada va culmina cu un mare alai folcloric care va străbate bulevardele principale ale Capitalei.Sesiunea de comunicări științifice își va axa discuțiile pe probleme legate de creația populară în condițiile vieții contemporane și va cuprinde, în afara ședințelor plenare, dezbateri în patru secții (etnografie. folclor, artă populară și muzeologie), precum și o masă rotundă cu participarea specialiștilor români și străini, referitoare la folclorul național în contextul culturii universale și la profilul și rolul festivalurilor internaționale de folclor în condițiile contemporane.

pe scenele căminelor culturale ale caselor de cultură.dată cu deschiderea festivaluse va inaugura si o expoziție

tabil. efectele pozitive asupra dezvoltării în ritm susținut a economiei naționale, are repercusiuni directe asupra vieții prezente a poporului nostru. Creșterea producției de bunuri materiale în proporții superioare celor prevăzute în planul cincinal, plusprodusul noilor obiective economice construite au creat, pe o scară tot mai lărgită, posibilitatea sporirii avuției naționale și creșterii, pe această bază, a nivelului do trai al populației. în perioada 1966— 1968, venitul național a crescut cu peste 26 la sută față de 1965. Creșterea venitului național a asigurat, o dată cu sporirea fondului de acumulare. și mărirea sistematică a fondului de consum ; ca urmare, au crescut veniturile individuale ale oamenilor muncii și fondurile sociale de consum. în această perioadă, au fost majorate cu un an mai devreme fată de prevederile cincinalului salariile mici la peste un milion salariați, au fost sporite salariile unor categorii de oameni ai muncii, a avut loc majorarea generală a pensiilor, s-a înfăptuit tot mai accelerat vastul program al construcției de locuințe, a sporit volumul desfacerilor de mărfuri, precum și baza tehnică-materială a științei, culturii, învătămîntului și ocrotirii sănătății, corespunzător cu gradul sporit de civilizație al societății noastre.Chiar și numai din această lapidară și incompletă enumerare se desprinde clar că tot ceea ce investim pentru dezvoltarea potențialului economic al țării are efecte pozitive asupra existenței tuturor categoriilor de oameni ai muncii, se repercutează direct în creșterea bunăstării generale a societății noastre socialiste de azi. Se poate afirma, deci, cu deplin temei că politica de dezvoltare a acumulărilor, de realizare a unui ritm susținut al investițiilor a constituit și va constitui în continuare un puternic factor de dinamizare, un veritabil propulsor al avintului economiei, al creșterii avuției naționale, sursa sigură și trainică a ridicării continue a nivelului de trai al celor ce muncesc.înfăptuirea mai departe a amplului program de investiții elaborat de Congresul al IX-lea al partidului, conjugată cu preocupările intense de obținere a eficienței scontate la toate capacitățile noi intrate în funcțiune. de mai bună și completă folosire a utilajelor si mașinilor, va a- sigura ascensiunea și mai rapidă a României socialiste pe drumul progresului și civilizației, pe care îl conduce cu înțelepciune și mînă sigură partidul nostru comunist-



viața internaționalăCONFERINȚA DE LA PARIS I
IIN PROBLEMA VIETNAMEZA |V

Confruntările continuă ©

CORESPONDENȚA DE LA AL. GHEORGHIU9>La peste o lună de la deschiderea conferinței cvadripartite pentru Vietnam de la Paris, pozițiile părților participante au rămas neschimbate. Aceasta a reieșit și la cea de-a cincea ședință a conferinței de joi, 20 februarie, la capătul căreia, — cum constată observatorii de aci — nu s-a înregistrat vreun progres în găsirea unei soluții problemei aflate în discuție.După cum se știe, la ședința anterioară, șeful delegației S.U.A., Cabot Lodge, a evitat să răspundă direct întrebărilor puse de reprezentantul F.N.E. din Vietnamul de sud asupra fondului problemei, în intervenția sa de joi, șeful delegației F.N.E., Tran Buu Kiem, care a luat primul cuvîntul, a dezvăluit din nou esența negativă a așa-numitei propuneri concrete făcute de delegația americană și administrația de la Saigon în legătură cu necesitatea ca participanții să-și „concentreze" întreaga atenție asupra „restabilirii zonei demilitarizate". El a reafirmat că propunerea în chestiune nu are alt scop decît acela de a camufla politica de agresiune a S.U.A., de a menține actuala administrație de la Saigon ca instrument al politicii S.U.A. și de a perpetua diviziunea Vietnamului. TraA Buu Kiem a arătat că lupta patriotică a populației sud-vietnameze este de aceeași natură ca și cea dusă o- dinioară de poporul american împotriva colonialiștilor englezi, pentru cucerirea independenței. în încheiere Tran Buu Kiem a spus : Pînă acum actele S.U.A. în Vietnamul de sud au fost în totală o- poziție cu declarațiile lor. A sosit vremea ca S.U.A. să treacă de la declarații la fapte, la retragerea necondiționată a tuturor trupelor lor de pe teritoriul sud-vietnamez.La rîndul său, Xuan Thuy, șeful delegației R. D. Vietnam, care a luat cuvîntul în continuare, a declarat că pînă în prezent S.U.A. nu au dovedit că doresc să meargă în întîmpinarea speranțelor opiniei publice ajungă politică mului.Vorbitorul a reafirmat că baza sigură a reglementării problemei vietnameza o constituie programul in patru puncte al guvernului R. D. Vietnam și cel în cinci puncte al F.N.E. din Vieinamul de sud. El s-a pronunțat, de asemenea, pentru retragerea totală și necondiționată a trupelor americane din Vietnamul de sud, arătînd că atîta timp cît S.U.A. refuză să reglementeze problema vietnameză pe baza recunoașterii drepturilor naționale fundamentale ale poporului vietnamez, acesta este hotărît să lupte pînă cînd vor fi realizate drepturile sale sacre șl imprescriptibile, recunoscute prin acordurile de la Geneva din 1954 asupra Vietnamului : independență, suveranitate, unitate, integritate teritorială. Xuan Thuy a spus : „Poporul vietnamez este unul. Vietnamul este unul. A pretinde că Vietnamul de nord atacă Vietnamul de sud este ca și cum s-ar Washingtonului ui".Henry Cabot

din nou în examinării anterioare,gației S.U.A., a insistat cuvîntul său asupra propunerilor americane în special privind restabilirea zonei demilitarizate. Vorbitorul, cu toate că a recunoscut „importanța cheie a retragerii forțelor militare străine’ din Vietnamul de sud, a încercat să treacă această cerință majoră a opiniei publice internaționale pe un plan secundar.în ce privește șeful delegației administrației saigoneze, Pham Dang Lam, acesta s-a făcut din nou ecoul propunerilor americane; totodată el s-a lansat în perorații anticomuniste.Următoarea ședință a fost fixată pentru joia viitoare.

mondiale, care cere să se cit mai rapid la o soluție justă în problema Vietna-

spune că locuitorii ataca New York-Lodge, șeiul dele-
Cartea Albă"

britanică
W V

in problemele apărăriiLONDRA 20 (Agerpres). — „Cartea Albă" în problemele apărării, dată publicității joi la Londra, reafirmă principiile politicii britanice in domeniul militar, definite în cursul anului trecut. Documentul se referă la concentrarea bazelor- britanice în Europa occidentală, la renunțarea de către Anglia la rolul său de putere mondială, prin lichidarea bazelor militare la est de Suez, și la o reducere minimă a bugetului militar global.Abordînd relațiile dintre Organizația tratatului Atlanticului de nord și Tratatul de la Varșovia, documentul propune reducerea, prin înțelegere mutuală, a forței militare a celor două blocuri militare. Pe de altă parte, este reafirmat atașamentul guvernului britanic față de N.A.T.O.Arestărila Barcelona
MADRID 20 (Agerpres). — Din 

Barcelona se anunță că 70 de per
soane au fost arestate sub învinui
rea că fac parte din partidul co
munist, care este interzis de au
torități. t

Tot la Barcelona, cîteva persoa
ne au fost 
tenența la

arestate pentru apar- 
Partidul socialist unit.

ORIENTUL
APROPIAT

Precizări la Londra privind problema unor 
vînzări de armament către Israel
Noi execuții la BagdadLONDRA. — Ministrul de externe al Marii Britanii, Michael Stewart, a dezmințit joi în mod oficial, în fața grupului parlamentar al Partidului laburist, zvonurile potrivit cărora guvernul englez ar fi hotărît să efectueze noi livrări de tancuri „Centurion" și de alte tipuri de armament către Israel. Declarația lui Stewart a fost confirmată ulterior de către ministrul apărării, Denis Healey, în cursul unei conferințe de presă, pe care a- cesta a organizat-o cu ocazia publicării „Cărții Albe" britanice în problemele apărării. Denis Healey a precizat, însă, în continuare că, în ce privește angajamentele deja asumate, Anglia nu poate să nu le onoreze. „Marea Britanie — a adăugat el — și-a

asumat obligații cu privire la contractele pe care le-a încheiat, obligații pe care, contrar anumitor țări, ea înțelege să Ie respecte".
BAGDAD. — Șapte irakieni — 

3 militari și 4 civili — condamnați 
la moarte de tribunalul revoluțio
nar din Bagdad sub învinuirea de 
spionaj, au fost executați joi dimi
neața. Postul de radio Bagdad a 
precizat că militarii au fost împuș- 
cați la Basman, iar persoanele ci
vile au fost spînzurate la închi
soarea centrală din Bagdad. 
Corpurile celor executați au fost 
expuse în piața Tahrir din Bagdad.

Șefii delegațiilor R. D. Vietnam si F.N.E. sosind la clădirea de pe Avenue 
Kleber, unde au loc lucrările conferinței îr. problema vietnamezăO. N. U

LUCRĂRILE
PENTRU DEZVOLTARE SOCIALĂNEW YORK 20 (Agerpres). — Comisia O.N.U. pentru dezvoltare socială, care își desfășoară lucrările la sediul Națiunilor Unite din New York, a luat in dezbatere raportul UNESCO privind „Rolul educației în dezvoltarea economică și socială". La acest punct de pe ordinea de zi au luat cuvîntul mai mulți reprezentanți, printre care cei ai Indiei, Tunisiei, Uniunii Sovietice Angliei, Franței, Mauritaniei, României, S.U.A., Cubei, precum și reprezentantul UNESCO.Reprezentantul țării noastre, conf. univ. dr. -Ovidiu Bădina, a subliniat importanta acestei probleme puse în discuția comisiei într-o etapă cînd în lumea contemporana eforturile și preocupările pentru dezvoltarea economică și socială sînt considerabile. El s-a oprit pe larg asupra experienței dobîndite de România în ultimele

două decenii, în domeniul instrucției și educației, a subliniat grija deosebită pe care statul român o acordă educației și formării tinerei generații, chemate să participe activ la creșterea nivelului economic și tării.Analizînd apoi raportul de UNESCO, vorbitorul a rolul deosebit de important care revine UNESCO în perfecționarea modalităților de activitate și obținere a unor rezultate valoroase în acest domeniu. Printre observațiile și sugestiile în legătură cu viitor a UNESCO, român a amintit că se studieze și să se buri de experiență state sau organisme problemele în discuție, pentru o mai rodnică activitate de informare și cooperare internațională.

social alpx-ezentat subliniat
activitatea de reprezentantul este oportun să realizeze schim- între diferite specializate pe

americani continuă greva
In ciuda, acordului 

intervenit între doche
rii new-yorkezi și pa
tronat. greva care de 
la 20 decembrie para
lizează porturile de pe 
coasta răsăriteană a 
Statelor Unite continuă 
în celelalte orașe — 
Philadelphia. Boston, 
New Orleans, deoarece 
aproximativ 50 000 de 
membri ai sindicatului 
docherilor nu au apro
bat încă noul contract 
colectiv. Din Maine 
pînă în Texas 400 de 
nave așteaptă să fie 
descărcate. Mărfuri în 
valoare de. 2 miliar
de de dolari sînt blo
cate. Pierderile de 

' pînă acum se cifrează, 
potrivit estimărilor, la 
aproape I miliard de 
dolari. Ziarele ameri
cane subliniază că a- 
ceasta este cea mai lun
gă acțiune revendicati
vă din istoria trans
porturilor maritime a- 
mericane. Administra
ția a fost nevoită să 
facă apel la forțele ar
mate pentru a descăr
ca vasele si a evita, 
astfel, o situație ce 
menința să devină 
mai critică.

Ce a determinat 
ceasta grevă ? Încă
la sfîrșitul lunii sep
tembrie a anului tre
cut a expirat contrac
tul colectiv încheiat 
între „Asociația inter
națională a docherilor"

a- 
tota- 
de

Semnarea

programului

româno-afgerian

de schimburi

cultural-științifice

schimburi cultural-științi- 
anii 1969 și 1970 între Re- 
Socialistă România și Re- 
Algeriană Democratică și

In drum spre patrie, venind din Italia

DELEGAȚIA P.C.R.
S-A OPRIT LA BUDAPESTA

BUDAPESTA 20. — Corespon
dentul Agerpres Al. Pintea trans
mite : în drum spre țară, delega
ția Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care a participat la lucrările Con
gresului al XII-lea al P.C. Italian,

s-a oprit la Budapesta. Delegația a 
fost întîmpinată de Nemes Dezso, 
membru al Biroului Politic al C.C, 
al P.M.S.U., și de Garai Robert, 
șef-adjunct al secției extern» a 
C.C. al P.M.S.U.

Au fost de față membri ai am
basadei României la Budapesta,. 
Cu acest prilej a avut loc o discu
ție prietenească.

Sesiunea parlamentară a U.E.0

CAIRO. — Ziarul „Al Ahram" publică un articol în care arată că mai multe țări arabe se pronunță în prezent pentru o reuniune la nivelul miniștrilor afacerilor externe pentru a studia ultimele aspecte ale orizei din Orientul Mijlociu. Reuniunea ar urma să aibă loc, scrie ziarul, înainte sau după sesiunea ordinară a Ligii Arabe, prevăzută pentru 10 martie.
DJEDDAH. — Ministrul afacerilor externe al Republicii Arabe Unite, Mahmud Riad, care a sosit în capitala Arabiei Saudite, a fost primit de regele Feisal. Potrivit postului de ra- Djeddah, Mahmud Riad a înmî- șefului statului saudit un mesaj partea președintelui R.A.U. Deși s-a făcut nici o precizare oficială în legătură cu conținutul convorbirilor dintre șeful diplomației egiptene și regele Feisal, se crede că „a fost trecută in revistă criza israelo-arabă". Riad urinează să părăsească la 21 februarie Arabia Șaudită pentru o nouă etapă a călătoriei sale diplomatice: Iordania. Pînă acum, ministrul afacerilor externe al R.A.U. a vizitat capitalele Siriei, Libanului și Irakului.

ALGER 20 — Corespondentul A- 
gerpres C. Benga transmite : La 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Algeriei a fost semnat joi progra
mul de 
fice pe 
publica 
publica
Populară. Programul, care se în
scrie în cadrul Acordului româno- 
algerian de colaborare cultu
rală încheiat la 7 iulie 1964, a fost 
semnat de Nicolae Șipoș, ambasa- 
dorul Republicii Socialiste' Româ
nia la Alger, și de ambasadorul 
Layachi Yaker, directorul direc
ției culturale și științifice din Mi
nisterul Afacerilor Externe al Al
geriei.

REPREZENTANȚII FRANCEZI PARTICIPĂ LA LUCRĂRI
PARIS 20 (Agerpres). — Joi s-a 

deschis la Paris sesiunea adună
rii Uniunii Europei Occidentale, 
care grupează parlamentari din 
cele șapte țări, membre ale a- 
cestei organizații. Hotărîrea gu
vernului francez de a suspenda 
participarea sa la activitățile

ACTUALE W P. S. ITALIAN

U.E.O. nil se aplică în acest can, 
parlamentarii francezi (din grupă
rile politice ale majorității guver
namentale) fiind prezenji Ia se
siunea adunării.

în cuvîntarea sa inaugurală, 
Vittorio Badini Cont’alioneri, pre
ședintele adunării, a evocat cri
za existentă în relațiile dintre 
membrii U.E.O. „Succesiunea pro
testelor și contestărilor nu se ex
plică decît prin amploarea neîn
crederii care domnește între gu
vernele noastre", a spus președin
tele. El a propus inițierea .«rot1 
„discuții directe, sincere și 
fundate" între Franța și Mfarea 
Britanie, cu concursul celorlalt» 
state interesate.ROMA 20. — Corespondentul Agerpres N. Puicea transmite : Miercuri noaptea a luat sfîrșit la Roma ședința Direcțiunii Partidului socialist italian. Intr-un raport prezentat de secretarul national. Mauro Ferri, se arată că, în momentul de față, chestiunile ce își așteaptă rezolvarea și cărora guvernul intenționează să le dea prioritate sînt : aprobarea de către parlament a legii pensiilor, realizarea reformei sistemului de în- vățămînt, democratizarea funcționării instituțiilor statului. în legătură cu problemele politicii economice și sociale, Ferri a subliniat necesitatea „unor soluții cu caracter general menite să asigure muncitorilor locuri de muncă". Referindu-se la situația

din cadrul P.S.I., vorbitorul a relevat că a sosit poate momentul de a se confrunta pozițiile politice ale diferitelor curente nu numai în ceea ce privește problemele referitoare la guvern, ci și asupra conținutului acțiunilor P.S.I. în cadrul întreprinderilor de gestiune locală, regională și provincială și a relațiilor cu P.C.I., „în scopul căutării unei mai largi convergente de vederi".Participanții la discuții s-au pronunțat cu acest prilej în favoarea unei platforme politice care, să nu se refere numai la participarea P.S.I. la guvernul de centru-stînga. ci „să cuprindă perspectivele întregii mișcări muncitorești", ținîndu-se seama de Congresul P.C.I. de la Bologna.

Si patronat. în urma 
tratativelor care au a- 
vut loc atunci, nu s-a 
obținut nici un rezul
tat și greva urma să 
înceapă în octombrie. 
Declanșînd însă meca
nismul cunoscutei legi 
antimuncitorești Taft- 
Hartley. fostul preșe
dinte Johnson a ordo
nat amînarea grevei pe 
o durată de 80 de zi
le. sperind că in acest 
răstimp se va putea a- 
junge la o înțelegere 
între patronat, si do
cheri. Dar înăsprirea 
poziției patronilor, re
fuzul de a accepta li
nele din revendicările 
majore ale muncitori
lor portuari au dus la 
izbucnirea actualului 
conflict de muncă. Gre
viștii cer mărirea sa
lariilor. îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, 
reglementarea proble
mei pensiilor și asigu
rări împotriva conce
dierilor — deziderate 
care, așa cum au 
rut în repetate 
duri conducătorii 
vistilor. urmează
fie înscrise în noile 
contracte colective.

Ing-liorati de aceas
tă situație, reprezen
tanții companiilor ma
ritime au intervenit pe 
lingă Congres, cerînd 
adoptarea urgentă a ri
nei ..legislații excep
ționale". care să pună

ce- 
rîn- 
ore- 

să

capăt grevei. Senato
rul republican Jacob 
Javits, din partea sta
tului New York, se nu
mără printre susțină
torii acestei idei. Presa 
americană relevă că 
astfel de „legislații ex
cepționale" au mai fost 
folosite de două ori în 
ultimii G ani împotriva 
greviștilor feroviari. In 
același timp, unii re
prezentanți ai patrona
tului ar dori o înăspri
re a prevederilor ac
tualei legi Taft-Hart- 
'■ey. prin care grevele 
să poată fi aminate la 
infinit. O astfel de pre
vedere, arată ziarele, 
ar echivala practic cu 
interzicerea dreptului 
la grevă.

In ciuda faptului că, 
așa cum arată acordul 
de la New York, pa
tronatul a fost nevoit 
să facă unele concesii 
care vin în întîmpina
rea revendicărilor gre
viștilor. în ciuda efor
turilor depuse de me
diatorul federal, David 
Cole, cercuri din Wa
shington sînt de pă
rere că nu se întreve
de încă perspectiva u- 
nei reglementări glo
bale. Conducătorii gre
viștilor au declarat că 
docherii sînt hotăriți 
să-și continue acțiunea 
pînă la deplina satisfa
cere a revendicărilor 
lor legitime.

Ș. B.

în problema

agențiile de presă transmit

17 782 răniți, 1915 per- 
spitalizate, în timp ce ar- 
principale ale orașului au 
presărate de automobilele

între cerce- de sti- și Ro-
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Italia. Bârci acoperite de un strat gros de zâpadă pe o plaja lîngâ Genova
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Ministrul de externe austriac, 
Kurt Waldheim, a i
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Comitetul O.N.U. de su
praveghere a sancțiunilor 
decretate împotriva Rhode- 
SÎeî 3 ^ost ses'zat de o nouă violare a embargoului instituit de Consiliul de Securitate asupra comerțului cu Rhodesia. Surse ale O.N.U. au indicat că cargobotul „Blue Sky“, sub pavilion grec, a părăsit în luna ianuarie portul Laurenco Marques (Mozambic), avînd la bord o încărcătură de minereu de crom provenit din Rhodesia, cu destinația Franța. O altă navă, sub pavilion olandez, a transportat minereu de crom rhodesian spre porturi asiatice.

Președintele Richard 
Nixon a adresat Congresului un mesaj in care expune propunerile de reorganizare a „Programului de luptă împotriva sărăciei în S.U.A.", elaborat de fosta administrație Johnson. Mesajul subliniază că în Statele Unite sărăcia afectează în special pe oamenii de culoare, care reprezintă aproximativ 12 la sută din totalul populației.

Un protocol cu privire la 
schimbul de mărfuri dintre 
Bulgaria și Italia Pe anul 1969 a fost semnat la Sofia. Volumul schimburilor comerciale cu Italia va spori în acest au cu 20 la sută în raport cu anul precedent. în 1968, valoarea schimburilor comerciale dintre cele două țări s-a cifrat la 100 milioane dolari, Italia ocupînd locul doi în comerțul Bulgariei cu țările vest-euro- pene.

Populația Olandei. Potrivit datelor furnizate de Biroul central de statistică din Haga, la sfîrșitul anului 1968 populația Olandei 12 798 000 de locuitori.
După carnavalul de 

la RÎO. Afiercuri dimineața, 
Rio de Janeiro a intrat într-o fază 
de calm și refacere, după cele 
patru zile ale tradiționalului car
naval brazilian. Prilej de petre
cere și veselie, acest carnaval, 
însoțit de o temperatură care a 
depășit zi și noapte plus 40 de 
"rade, s-a soldat cu 68 morți 
identificați, 109 morți neidenti
ficați, 
soane 
terele 
rămas
și autobuzele accidentate. Majo
ritatea victimelor au căzut pradă 
accidentelor rutiere, bolilor car
diace etc.

Sacretariatul Federației Sindicale Mondiale a dat pu
blicității 0 declarație ™ care condamnă hotărîrea guvernului de la Bon» de a organiza în Berlinul occidental alegerea președintelui Republicii Federale a Germaniei. F.S.M. subliniază necesitatea de a înlătura în primul rînd toate cauzele care generează fricțiuni și conflicte și de a .contribui la promovarea unei politici îndreptate spre stabilirea colaborării între toate țările de pe continentul european.

Camera inferioară a parlamentului indian a respins 
o moțiune de neîncredere introdusă împotriva guvernului de către partidele de opoziție. Moțiunea a fost prezentată ca urmare a incidentelor produse în urmă cu două săptămîni la Bombay și alte orașe indiene, în cursul cărora 50 de persoane și-au pierdut viața, și a pierderilor suferite de partidul de guvernămînt în recentele alegeri parlamentare parțiale.

Cu prilejul Conferinței anuale a organizațiilor, internaționale guvernamentale si neguvernamentale. care are loc la Paris, delegația pentru cercetarea științifică de pe lingă președinția Consiliului de Miniștri al Franței a organizat la sediul său permanent

o conferință festivă la care a fost invitat și prof. V. Harnaj (România). președinte al Comisiei internaționale de fluide polifazate. După cum anunță coresponden- tul Agerpres din Paris. prof. Escande, consilier științific pe lingă primul minis-

tru. a subliniat la a- ceastă conferință succesele remarcabile obținute de România in cercetarea științifică. El și-a exm-imat dorința de a se aprofunda colaborarea institutele de țări si oamenii ință din Franța mânia.
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La Fanmunjon a avut Ioc 
0 nouă ședință “ Comisiei militare de armistițiu din Coreea — a- nunță Agenția Centrală Telegrafică Coreeană. Potrivit declarației reprezentantului părții coreene, în perioada 20 ianuarie—4 februarie, partea americană a introdus în mod ilegal în zona demilitarizată peste 350 de arme grele și automate de diverse tipuri, strecu- rînd în această zonă mai multe grupuri înarmate. Totodată, au fost repetate cazurile în care s-a deschis focul împotrivă părții coreene. Reprezentantul părții coreene a cerut retragerea imediată a tuturor armelor grele și automate introduse în mod ilegal în zona demilitarizată și încetarea tuturor acțiunilor ostile față de partea coreeană.

Președintele Libanului, 
Charles Helou,a Primit 20 fe- 
bruarie în palatul de la Baabda pe 
componența echipei de fotbal Rapid 
București, care se află în turneu în a- 
ceastă țară. La întrevedere a fost de 
față ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Liban, dr. Iacob lonașcu. 
întrevederea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Reprezentanța permanen îă a Cambodgiei Pe lînsă °-N-u- a adresat președintelui Consiliului de Securitate două scrisori iu care informează despre o serie de atacuri ale trupelor tailandeze împotriva Cambod- giei. Guvernul cambodgian cere să se pună capăt tuturor actelor provocatoare împotriva granițelor sale.

Palatul Elysie de președinți'. 
Franței, de Gaulle. In cursul 
vizitei, oaspetele va avea con
vorbiri cu colegul său francez, 
Michel Debre, axate în special 
pe probleme ale relațiilor Aus
triei cu Piața comună.

Dificultățile pe care le întîm- 
pină exporturile austriece în 
cele sase țări ale Pieței co
mune, din cauza barierelor va
male. preocupă oficialitățile de 
la Viena de mai multă vreme și 
au prilejuit pe plan intern nu
meroase dezbateri. Intr-o pri
mă fază s-au înfruntat două 
tendințe : prima includea pe 
cei care vedeau în realizarea 
unui acord cu C.E.E. soluția di
ficultăților economice ale Aus
triei și diminuau importanta 
relațiilor comerciale cu statele 
din alte zone geografice, inclu
siv cu A.E.L.S., din care Aus
tria face parte ; a doua era re
prezentată de cei care averti
zează asupra pericolelor ce ar 
putea decurge pentru indepen-, 
dența economică a țării de pe 
urma unor legături prea strînse 
cu Piața comună si preconizează 
Schimburi largi cu toate țările. 
Treptat, această din urmă al
ternativă a cistigat tot 
multi adepți.

Chiar și acele cercuri 
nomice care s-au numărat 
tre susținătorii activi ai unui a- 
cord cu C.E.E. procedează în 
prezent la o reevaluare a po
ziției lor de pînă acum.

Semnificative pentru starea 
de spirit a unor cercuri econo
mice tot mai largi sînt conclu
ziile unei lucrări intitulate su
gestiv „Criza integrării", al că
rei autor este Friedrich Wlat- 
nip și care consideră 
movarea unei politici 
ce de grup nu poate 
dițiile favorabile unei 
multilaterale a exportului și 
că interesele economiei națio
nale cer înlăturarea limitării — 
sub forme instltuționalizate, —- 
a raporturilor de schimb. Pe o 
poziție similară se situează jtl 
cercurile, politice. Șeful grupu
lui parlamentar al Partidului 
socialist. Bruno Pittermann. a 
enunțat ideea creării unei mari 
zone europene a liberului 
schimb, subliniind lipsa de via
bilitate a oricărei comunități e- 
conomice restrinse concepută ca 
„o cazarmă în care toți trebuie 
să poarte aceeași uniformă" și 
în care partenerii mai puter
nici folosesc un ton de coman
dă. de care ceilalți trebuie să 
asculte.

Acestea sint condițiile in care 
au loc convorbirile ministru
lui de externe austriac la Pa
ris si care coincid cu părerile 
că faza îndelungată de stagnare 
a negocierilor Austriei cu C.E.E 
ar putea fi depășită dacă, in 
loc să se discute cu această 
grupare ci un tot, se vor iniția 
convorbiri bilaterale cu fiecare 
din statele membra in parte.
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