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eficacitatea economică
a întreprinderilor
Convorbire cu tovarășul Radu MĂNESCUadjunct al ministrului finanțelor

Colective ale oamenilor muncii 
din întreaga tară, muncitori, 
țărani, intelectuali adresează 
calde felicitări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul 

realegerii în funcția de 
președinte al Consiliului de Stat

LA TRATATUL OE LA VARȘOVIA

Partidul nostru orientează ferm e- forturile în toate domeniile spre creșterea continuă a eficienței economice, subliniind că între gradul de eficiență a activității economice și progresul necontenit al țării este o legătură indisolubilă. Evidențiin- du-se din nou însemnătatea acestui obiectiv major în actuala etapă de dezvoltare și modernizare a economiei naționale, la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1968 s-a accentuat necesitatea de a se acorda întreaga atenție reducerii cheltuielilor materiale de producție, care sînt încă mari, folosirii cît mai judicioase a'mijloacelor materiale și financiare în toate unitățile ’economice. Intensificarea eforturilor pentru descoperirea și fructificarea rezervelor existente se impune deci cu deosebită acuitate în momentul de față. Tocmai a- ceasta își propune acțiunea care a început recent, inițiată de Ministerul Finanțelor, Banca Națională și băncile specializate, de analiză și verificare a planurilor financiare și de preț de cost pe 1969 intr-un mare numai’ de unități economice. Tir’ legătură cu scopul și modul de desfășurare a acestei acțiuni am avut convorbirea de față.
— Ce a determinat organiza

rea acestei acțiuni ?— Acțiunea se înscrie în sarcinile trasate de plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1968 cu privire la crește
La lucrările agricole

tâtit din nou. Ploile, care pe alocuri s-au transformat în lapoviță, au împiedicat efectuarea lucrărilor agricole în cîmp. în schimb, în Transilvania și Banat, pînă ieri vremea a fost bună. Ținîndu-se seama că timpul afectat campaniei agricole i de primăvară s-a scurtat foarte mult, se cere ca fiecare zi, fie
care ceas să fie folosite din plin Ia pregătirea terenului și semă
nat.în multe locuri, cooperatorii, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat și cele pentru mecanizarea agriculturii și-au organizat bine munca și, îri zilele bune de lucru, au semănat suprafețe însemnate de teren cu culturi din prima urgență, în județul Constanța, de exemplu, zilele favorabile din a doua parte a săptămînii trecute au fost folosite din plin. Cu sprijinul mecanizatorilor. cooperativele agricole din Mangalia, Tuzla, Amzacea și Agigea, în decurs de numai cîteva zile, au terminat de semănat culturile din prima urgență. Suprafețe mari cu mazăre și diferite culturi furajere au fost însămînțate și în cooperativele agricole Limanu, Techirghiol, Movilita, precum și în întreprinderile agricole de stat Albești, Agigea și altele. Așa se face că, pînă. duminică, în județul Constanța au fost însămînțate 10 000 hectare cu culturi de primăvară.Vești asemănătoare s-au primit din partea opusă a țării, din județele Bihor și Arad. La cooperativele agricole din Tămășeu, Curtuiușeni, Taracea și altele din județul Bihor, mecanizatorii de la I.M.A. Săcuieni lucrează ziua pe terenurile mai zvîntate, iar seara tractoarele sînt deplasate pe alte suprafețe unde nu se poate pregăti terenul decît noaptea, cînd îngheață pămîntul la suprafață. în urma măsurilor luate de a se lucra „în ferestre" s-a reușit ca, în județul Bihor, să se pregătească terenul pe o suprafață de peste 12 300 ha. în numeroase cooperative agricole din județul Arad se lucrează atît la cîmp, cît și în grădinile de legume.
(Continuare în pag. a III-a) 

rea rolului organelor financiar-banca- re în gospodărirea cît mai judicioasă a resurselor materiale și bănești ale economiei naționale. Prin această acțiune, organele Ministerului Finanțelor, ale Băncii Naționale, Băncii de Investiții și Băncii Agricole' și-au propus ca, împreună cu conducerile ministerelor și direcțiile generale de resort, pe baza a- nalizei planurilor financiare și de preț de cost pe acest an, să identifice și să mobilizeze în întreprinderi și organizații economice rezerve suplimentare, care să contribuie la creșterea producției și a acumulărilor. Este o acțiune care se va desfășura în etape, în primul semestru al acestui an, intr-un număr de circa 1 000 de întreprinderi și organizații din toate ramurile economiei. Sîntem încredințați că prin . această acțiune va spori aportul aparatului financiar-ban- car în folosirea mai bună a capacităților.. în îmbunătățirea aprovizionării si desfacerii. în asigurarea realizării acumulărilor. bănești.,
— Este 'deci vorbă de o ă'c- 

țiune complexă. In esență, care 
sînt principalele obiective ce

■ vor fi urmărite ?— Fără îndoială, nu ne-am propus să abordăm toate laturile activității economico-financiare a întreprinderilor, căci în felul acesta nu am reuși să atingem scopul acțiunii. De aceea, am socotit că este mai indicat să se urmărească în special proble- mele-cheie cu caracter economic ale unităților controlate. Evident, și pînă în prezent în întreprinderi s-a făcut remarcată preocuparea pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan. Totuși, nu se poate considera că au fost epuizate toate rezervele interne susceptibile a fi mobilizate în vederea creșterii gradului de eficiență economică a activității întreprinderilor. Ca un prim obiectiv, acțiunea vizează examinarea posibilităților și stabilirea de măsuri pentru reducerea suplimentară a cheltuielilor de producție, mai -ales prin revizuirea normelor de consum, folosirea rațională a forței de muncă, eliminarea cheltuielilor neproductive și neeconomicoase. Totodată, pe prim plan, între obiectivele urmărite, figurează readucerea în circuitul economic a stocurilor supranormative și de prisos, a utilajelor și instalațiilor care stau nefolosite. Tin să precizez că, în analiza pe care ne-am propus-o, nu am indicat o schemă șablon. Accentul va fi pus pe ceea ce este realmente util și important, în funcție de specificdl fiecărei unități. încît măsurile ce se vor stabili si aplica să aibă efecteConvorbire consemnată de 
Corneliu CÂRLAN

(Continuare în pag. a III-a)
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Vibrația lirica o simbolului 
istoric în arta moderna

..Înăuntrul făpturii mele
Se-adună-n fierbinte vălmășag 
Zilele istoriei trecute si ale celei 

viitoare". Versurile lui Walt Whitman mărturiseau febrila conștiință a . integrării poetului în mișcarea necontenită a istoriei. Tipul creatorului impasibil, care îsi ajunge siesi. trăind în afara timpului. în- tr-o lume a sa proprie, împietrită pe veci, închisă asemeni unei sfere care nu comunică în nici un fel cu universul oamenilor, a fost contestat de artiști dintre cei mai de seamă ai epocii modeme. Eroul unei povestiri a lui Graham Greene care. într-o bună dimineață, se suie pe bicicletă, vrînd să „iasă la aer curat" și, întîlnind într-una din periferiile muncitorești o demonstrație a greviștilor revendicîn- du-si drepturile, se întoarce indignat acasă și trage storurile, așezîndu-se Ia masa de lucru cu un album de fotografii colorate „înfățisînd fermecătoare colțuri de natură" reprezintă — firește — o mentalitate anacronică. osîndită de multă vreme. Sentimentul participării, despre care se vorbește ca despre o-componentă fundamentală a portretului moral al artistului- acestei vremi — de fapt ca și al atîtor mari creatori din arta

în cursul zilei de ieri au continuat să sosească pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român telegrame și scrisori din partea colectivelor de întreprinderi și instituții, comitetelor de partid, consiliilor populare de pe-întreg cuprinsul țării, prin care sînt adresate calde felicitări tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul realegerii sale în funcția de președinte al Consiliului de Stat. Exprimînd încredere nețărmurită în politica partidului, sentimente de înaltă prețuire față de secretarul general al Comitetului său Central, făcîndu-se ecoul celor mai fierbinți năzuințe ale poporului român, telegramele dau glas hotărîrii ferme a milioanelor de cetățeni ai României socialiste de a sprijini înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru prin succese ,tot mai mari în toate domeniile de activitate.în telegrama trimisă de Comitetul municipal al P.C.R. și Consiliul popular al municipiului București se arată : „Poporul nostru vede în activitatea dumneavoastră un exemplu de dăruire pasionată pentru progresul continuu al României socialiste. Oamenii muncii cunosc și admiră din tot sufletul rolul important pe carel-ați  avut în elaborarea grandiosului program al desăvîrșirii construcției socialiste adoptat la Congresul al IX-lea al partidului, munca asiduă pe cape o desfășurati. în fruntea Comitetului Central, pentru perfecționarea continuă a organizării și (Continuare in pag. a V-a)

Dan GRIGORESCU

tuturor vremurilor — respinge, implicit, ideea acreditată de o anume gîndire neokantiană conform căreia „numai raportul estetic permite depășirea cotidianului. înălțarea către idei purificatoare".Dar acest cotidian, „fierbintele vălmășag" al existentei prezente, seopinii
constituie ca o realitate complexă pentru a cărei înțelegere nu este suficientă o participare sentimentală : dorința mistuitoare de a te cufunda în fremătătoarea viată zilnică nu poate înlocui înțelegerea lucidă a ideilor care se desprind din existenta oamenilor, din năzuințele lor înaintate. din visurile lor.

conducerii întregii vieți sociale, dezvoltarea democrației socialiste, pentru progresul științei, învățămîntului, culturii și artei, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului. Ne este bine cunoscut atașamentul dumneavoastră ferm față de h cauza întăririi socialismului în lume, g față de nobilul ideal al înțelegerii, g colaborării și păcii între toate națiu- H nile. Reafirmăm și de această dată |j deplina noastră adeziune Ia politica H externă a partidului și guvernului S îndreptată statornic spre întărirea | prieteniei și colaborării cu toate sta- t| tele socialiste, spre restabilirea unității și coeziunii mișcării comuniste ■și muncitorești internaționale, spre dezvoltarea unor relații de încredere și cooperare cu toate popoarele lumii, care să slujească tot mai de- j plin măreața cauză a păcii și pro- I greșului omenirii. fîn aceste zile de efervescență I. creatoare a întregii noastre națiuni g socialiste, oamenii muncii din Bucu- B rești șe angajează să dobîndească în | toate domeniile de activitate reali- I zări tot măi remarcabile, să îhtîm- I pine mărețul eveniment din viața s întregului popor — a 25-a aniversare I a eliberării patriei — cu noi înfăptuiri în dezvoltarea economică și so- cial-culturală a Capitalei, sărși .sporească contribuția la îndeplinirea și depășirea planului pe 1969, a angajamentelor asumate în întrecere".

Personalitatea artistului, personalitatea noastră a tuturor oamenilor șcestei epoci se constituie si prin a- cumularea necontenită a ecourilor ne care spiritualitatea unor vremuri trecute le prelungește, succesiv, înspre noi. Cu foarte rare excepții, curentele artistice ale secolului XX (ca, de altminteri, mișcările artistice ale tuturor veacurilor) au încercat să se justifice, căutîndu-și „părinți spirituali" în arta epocilor precedente. E, în aceasta, dovada convingătoare a nevoii de a legitima un sentiment al continuității. Arta românească modernă s-a afirmat ca, o modalitate specifică de asimilare a unor tradiții străve.chi, urcînd din străfunduri, o asimilare înfăptuită întotdeauna din perspectiva idealurilor epocii prezente. Marea creație a lumii întregi a aflat în această artă creată pe pămîntul' nostru un răsunet specific, ea a fost prelucrată în sensul acordului suprem cu spiritualitatea poporului român.Sensul integrării istoriei în creația noastră modernă nu este, bineînțeles. acela al ilustrării placide a unor subiecte desprinse din paginile cronicilor trecutului. Oricît de emoțio-
(Continuare în pag. a IV-a)

BUDAPESTA 17. — De la tri
mișii noștri speciali-: în ziua de 17 
martie, în clădirea parlamentului 
din capitala R. P. Ungare s-au des
fășurat lucrările Consfătuirii Co
mitetului Politic Consultativ al 
Statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

La consfătuire au luat parte se
cretarii generali și primii secretari 
ai Comitetelor Centrale ale parti
delor, șefii de guverne, miniștrii 
de externe și miniștrii apărării din 
Republica Populară Bulgaria, Re
publica Socialistă. Cehoslovacă, Re
publica Democrată Germană, Re
publica Populară Polonă, Repu
blica-Socialistă România, Republica 
Populară Ungară și Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Din partea țării noastre au par

Delegația română în timpul semnării Apelului (Telefoto : M.T.I.-Agerpres)

COMUNICATUL
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participante la Tratatul
La 1? martie 1969, la Budapesta 

a avut loc Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia de prietenie, colaborare și 
ajutor reciproc.

La consfătuire au participat:
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria — Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulga
ria, șeful delegației; Jivko Jivk’ov, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri; Ivan Bașev, ministrul 
afacerilor externe ; Atanas Semer- 
giev, prim-locțiitor al ministrului 
apărării populare ; Vasil Bogdanov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria în R. P. 
Ungară ;

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, șeful 
delegației; Ludvik Svoboda, pre
ședintele R. S. Cehoslovace; 01- 
drich Cernik, președintele guver
nului R. S. Cehoslovace; Jan Marko, 
ministrul afacerilor externe ; gene
ral-colonel Martin Dzur, ministrul 
apărării naționale ;

Din partea Republicii Democrate 
Germane — Walter Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., șeful 
delegației; Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. ; 
Erich Honecker, membru al Birou- 

APELUL 
statelor participante la Tratatul 

de la Varșovia 
către toate statele europene

Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslovacă, 
Republica Democrată Germană, 
Republica Populară Polonă, Re
publica Socialistă România, Repu
blica Populară Ungară și Uniu
nea Republicilor Sovietice Socia
liste — state membre ale Tra
tatului de la Varșovia — partici
pante Ia Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ, exprimînd nă
zuințele popoarelor lor de a trăi 
în pace și bună vecinătate cu 
celelalte popoare europene și ho- 
tărîrea lor fermă de a conlucra la 
statornicirea unui climat de secu
ritate și cooperare pe continen
tul nostru, adresează tuturor sta
telor europene următorul apel 
pentru intensificarea eforturilor 
îndreptate spre întărirea păcii și 
securității în Europa.

ticipat tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Cornelitr Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor ar
mate.

Consfătuirea a fost deschisă de 
tovarășul Jânos Kâdâr, prim-se
cretar al C.C. al P.M.S.U., care a 
adresat delegațiilor un salut cor
dial din partea partidului și gu
vernului ungar. Lucrările consfă
tuirii au fost prezidate de tova
rășul Alexander Dubcek, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia.

de la Varșovia
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., se
cretar al C.C. ; Hermann Axen, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., secretar al C.C. ; Otto 
Winzer, ministrul afacerilor exter
ne ; general-colonel Heinz Kessler, 
prim-loctiitor al ministrului apără
rii naționale ;

Din partea Republicii Populare
■ Polone — Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, șeful 
delegației; Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone ; Zenon Kliszko, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.U.P. ; Stefan 
Jedrychowski, ministrul afacerilor 
externe ; general de blindate Woj
ciech Jaruzelski, ministrul apărării 
naționale; Adam Kruczkowski, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne ; general de divizie Boleslaw 
Chocha,. adjunct al ministrului a- 
părării naționale, șeful Statului 
major general;

Din partea Republicii Socialiste 
România — Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, șeful delega
ției ; Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului ■ de 
Miniștri; Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe ; general
colonel Ion Ioniță, ministrul forțe
lor armate ;

Prezentul și viitorul popoareloi 
Europei sînt indisolubil legate de 
menținerea și consolidarea păcii 
pe continentul nostru. O secu
ritate autentică și o pace trai
nică pot fi asigurate dacă gîn- 
durile, faptele și energia statelor 
europene vor fi îndreptate spre 
telurile destinderii, Spre soluțio
narea problemelor internaționale 
arzătoare, ținîndu-se seama de 
realități, spre organizarea colabo
rării multilaterale pe plan gene
ral european.

Calea spre bună vecinătate, în
credere și înțelegere reciprocă de
pinde de voința și eforturile po
poarelor și guvernelor tuturor ță
rilor europene. Europa contem
porană, așa cum a ieșit din cel 
de-al doilea război mondial, în
seamnă mai bine de 30 de state,

Reprezentanții statelor partici
pante au adoptat documente pri
vind perfecționarea structurii și or
ganelor de conducere ale organi
zației defensive a Tratatului de la 
Varșovia.

în cadrul consfătuirii a fost a- 
doptat și semnat apelul către toate 
statele din Europa cu privire la 
pregătirea și ținerea unei conferin
țe europene în problemele secu
rității și colaborării pe continentul 
nostru. în numele Republicii So
cialiste România, apelul a fost 
semnat de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer.

în seară aceleiași zile, C.C. al 
P.M.S.U. și guvernul ungar au ofe
rit un dineu în onoarea delegațiilor 
participante la consfătuire.

Dineul s-a desfășurat într-o at- 
•mosferă cordială, tovărășească.

Din partea Republicii Populara 
Ungare — Jânos Kâdâr, prim-se
cretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, șeful de
legației ; Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționai- Munci- 
toresc-Țărănesc Ungar; ZoltanKo- 
mocsin, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.S.U., secretar al 
C.C. ; general-colonel Lajos Czi- 
nege, ministrul apărării; Frigyes 
Puja, prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe.

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — L. I. Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, șeful delegației ; A. N. 
Kosîghin, nreședintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. ; K. F. Ka- 
tușev, secretar al C.C. al P.C.U.S.; 
A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe ; mareșalul Uniunii So
vietice A. A. Greciko, ministrul 
apărării ; K. Rusakov, șef de secție 
la C.C. al P.C.U.S.

La lucrările consfătuirii a luat, 
de asemenea, parte comandantul 
suprem al forțelor armate unite 
ale statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, mareșalul Uni
unii Sovietice I. I. Iakubovski.

Comitetul Politic Consultativ a 
ascultat raportul comandantului 
suprem al forțelor armate unite 
despre măsurile elaborate de mi
niștrii apărării cu aprobarea gu-

(Continuare în pag. a Vl-a)

mari și mici, care se deosebesc 
prin orînduirea lor socială, pozi
ție geografică, interese. Prin voin
ța istoriei le-a fost însă dat să 
trăiască alături, iar acest fapt nu 
poate fi schimbat de nimeni.

Tot mai multe guverne, parla
mente, partide, personalități ale 
vieții politice și Sociale capătă 
conștiința răspunderii ce le revine 
în fața generațiilor de azi și a 
celor viitoare în ceea ce privește 
împiedicarea unui nou conflict mi
litar în Europa. în Europa con
tinuă însă să acționeze forțe care 
pun la activul evoluției europe
ne nu reglementarea litigiilor și 
acordurilor de pace, ci noi divi
zii și rachete, noi programe mi
litare întocmite pentru decenii.

(Continuare îh pag. a Vl-a)
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FAPTUL
DIMS
Vine, vine
primăvaraCu toate că starea timpului 
ne contrazice, o spunem des
chis : Primăvara a sosit! Ne-am 
convins încă o dată cu ocazia 
vizitei pe care am făcut-o la 
serele municipiului Pitești. Pes
te 1 500 000 de fire de flori, (pe
tunii, begonii, salvii, flori de 
mozaic) așteaptă răbdătoare vre
mea cînd vor fi mutate în cele 
peste 100 de hectare de spații 
verzi care vor împodobi noile 
cartiere ale orașului. O mare 
de flori oferite piteștenilor de 
harnicii grădinari. Munca lor 
merită răsplătită cu-., un buchet 
de cuvinte calde.

Visul
si cabanele> făcea că munții Vrancei plini de turiști. Se mai că cele trei cabane : TisaSe erau făcea_______  ___(Panciu). Lepsuleț (comuna Tulnic;) și Zboina (Soveja) erau înțesate de lume. (Numai cabana Lepșulet a costat, cu mobilier cu tot, peste 600 000 lei !). Și se mai făcea că... Dar nu vă bucurați zadarnic. Totul n-a fost (vorba cîntecului) decît un vis. Un ’ vis frumos. Chiar prea frumos... Cabanele sînt folosite doar de partici- panții nătoare ce se organizează (din cînd în cînd 1). precum și de salariați ai Ministerului Economiei Forestiere ce trec ocazional pe acolo. Amatorii de drumeție în munții amintiți nu pot fi cazați în cabanele de mai sus. care au lacăte la ușă. Se resimte în Vrancea lipșa u- nor locuri de popas pentru iubitorii muntelui. Cu toate a- cestea este semnificativ că în tot anul trecut valoarea încasărilor realizate de cele trei cabane amintite n-a depășit... 1 000 lei (neacoperind nici măcar salariul pădurarului care le administrează). Beneficiarul (inspectoratul silvic al iudetului Vrancea), ce-o fi făcînd ? Mersi, bine. Calculează... veniturile.

la acțiunile de vî-

Ghiciți în
9.

cafea ?
Consumul excesiv de cafea 

este dăunător — afirmă medicii. 
Sfatul nu este lipsit de temei. 
Dar, este oare și urmat ? O su
mară statistică ne arată că nu 
prea!- In numai cîțiva ani (din 
1961 pînă in 1968) consumul de 
cafea în țară a crescut de peste 
zece ori, cifrîndu-se (anul tre
cut) la o cantitate impresionantă 
— 3484 tone ! Toate convertibile 
în hipertensiune, stări alergice, 
insomnii... V-am mai da și alte 
amănunte, dar nu-i timp de 
stat la..- cafele. Ne-am rezumat 
doar la... caimac. La zaț să a- 
jungă cine o vrea. II privește l

Fara
mănusi!

9 cadrul Di- aprovizio- (Ministerul NichitaȘef de serviciu în rectiei generale de nare si desfacere Industriei Chimice). Garbur cunoaște bine dispozițiile în vigoare privind folosirea și manipularea documentelor cu caracter strict secret. Deși instrucțiunile prevăd că nimeni nu are voie să scoată din incinta instituției acte cil caracter intern, el si-a umplut doldora o servietă cu hîr- tii ce priveau probleme ma.iore ale economiei naționale si... a plecat la plimbare. în aceeași zi. în autobuzul nr. 302 de pe linia 33 șoferul a găsit servieta cu pricina. Relatăm cele de mai sus pentru că este vorba de o încălcare flagrantă a normelor în vigoare, privind a- tributiile de serviciu ale unui funcționai- cu muncă de pundere. Fiind vorba de pundere sperăm că ea îi reveni în întregime. răs- răs- va
Un băiat,
de aur ges-Deși deținea funcția de 
tionar la depozitul de textile din 
cadrul Uniunii județene a co
operativelor , de consum Buzău, 
Dumitru Dragu nu era mulțu
mit cu cîștigul ce-l realiza, l-a 
venit în gînd să-și mărească 
veniturile prin achiziționarea 
de bijuterii de aur, din surse nu
mai de el cunoscute, în scopul 
de a le revinde cu preț de spe
culă. In anul care a trecut și-a 
făcut un stoc de peste 1 kg aur 
pentru care a plătit frumușica 
sumă de... 94 427 lei. Cînd urma 
să pornească comerțul pe cont 
propriu, au-pornit și cercetările 
organelor de anchetă penală. 
Dacă pînă acum tremura, gîn- 
dindu-se la prețiosul metal de 
sub saltea, acum nu mai tre
mură. S-a liniștit. Dai un ban, 
dar stai în față... la instanță.

Rubricd redactată de
Stefan ZÎDARITÂ
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
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bunuri de se stabi- doar un

Prețul tergiversărilor

în industria producătoare de bunuri de consum. unde produsele noi sînt numeroase, dosarele consacrate stabilirii preturilor sînt și ele numeroase. întocmirea lor „înghite" cantități apreciabile de hîrtie și mai ales de timp — incit unele dosare ajung să fie disproporționat de mari în comparație cu însăși valoarea produsului și . cu cantitatea ce urmează să se producă. Iată ce piese trebuie să conțină documentația pentru stabilirea prețului la o... bombonieră din porțelan : cererea de preț, un memoriu justificativ, fișa documentară, fișa tehnologică a antecalculului, cal— culația produsului de corelare, fișa tehnologică a produsului de corelare, norma internă. Nemai vorbind de timpul și eforturile necesare întocmirii acestor calcule, arătăm că toate a- cestea însumează 11 pagini bătute la mașină, fiecare în 5 exemplare. în total 55 de file care poartă 35 de semnături ale directorului și 41 ale inginerului șef. Asta însă doar pentru început și numai în prima etapă ; documentația are un drum lung de parcurs pentru obținerea diferitelor avize, pe diferite trepte ierarhice. Am avut curiozitatea să răsfoim un asemenea dosar, acela al unei mulinete, cunoscuta unealtă a pescarilor. Am constatat că piesele care-1 „umflă" sînt două : lista de materiale și manopera. Din desfășurătorul de materiale aflăm o sumedenie de amănunte: că la fabricarea unei mulinete se folosesc 0,140 gr. tablă de alamă, un gram de stea- rină, 0,9 gr. parafină și altele*  99 de poziții, în a- celeași cantități farmaceutice. Manopera este ilustrată pe larg de 62 de fișe tehnologice, fiecare fișă cuprinzînd între 5 și 15 operații. De menționat că la fel ■ de amănunțit este reprezentat în- dosar și produsul de corelare, acela cu care urmează să fie comparat. Te gîndești : ce muncă este înmagazinată în toate acestea și cîți funcționari trebuie.-să consume tirnp pentru întocmi- ' rea lor ! ■■Am pus mai multor interlocutori din diferite direcții generale- industriale ale M.I.U. întrebarea dacă această cantitate' apreciabilă de documente este intr-adevăr necesară, dacă ea contribuie efectiv la evaluarea justă a produsului. Răspunsurile primite au fost destul de. ev.azive. Desigur, consumurile indicate de întreprindere se iau în seamă dar. cum este cazul mulinetei. nu există noslbilitatea verificării lor. Incit, pînă la urmă, se recurge la comparația cu un produs similar.— Documentația s-ar putea mult simplifica, era de părere tovarășul Siga- las, șeful serviciului tehnic din Direcția generală a articolelor de uz casnic din M.I.U. Pentru specialiștii din direcția noastră ar însemna o economie de timp considerabilă. Gîndiți-vă' că, numai în 1968, s-au introdus în fabricație circa 700 de produse noi. Deci tot atîtea documentații au ■■ trebuit să fie analizate, refăcute uneori de la capăt, tn unele sectoare ale industriei ușoare acționează cu succes haremurile, un fel de tabele pe baza cărora întreprinderile își stabilesc singure preturile la anumite produse, în raport

cu consumul de materiale, în sectorul nostru de activitate. în care produsele se numără cu miile, există un singur- barem, la fermoare.Comunicăm această propunere tovarășului Alfred Ștefaniu, șeful- secției metodologie din Comitetul pentru prețuri. Dînsul ne răspunde că o asemenea simplificare este posibilă. La propunerea ministerului producător se pot introduce haremuri sau normative de calcul la toate acele produse care permit acest lucru. Operațiunea ar fi foarte nimerită întrucît, după cum sîntem informați, s-a creat , o situație oarecum paradoxală. Producătorii din industria locală și din cooperația meșteșugărească, prin H.C.M. 593 și 491 din 1968, au dreptul să-și stabilească preturile la articolele mărunte. Ia învoială cu beneficiarul. Poate că ar fi bine să se acorde și întreprinderilor republicane care produc aceeași categorie de articole, aceeași competentă.Volumele impresionante ale documentațiilor de preț care, așa cum am arătat, ocupă o parte însemnată din timpul specialiștilor din întreprinderi, ajungînd în ministere cronofage. sînt puși mulțirile pentru zul. Filiera pe adunările da ayi- care o parcurg aceste dosare este intr-adevăr foarte încîlcită.E obositoare însăși înșiruirea numeroaselor „popasuri" pentru obținerea tot ațitor avize. Așa se explică de ce la direcția generală a industriei bumbacului, de pildă, se lucrează cu o ..rezervă" de timp de 6 luni. Credem că acest circuit prin diferitele compartimente — servicii, direcții generale — din chiar interiorul M.I.U. poate să fie serios simplificat.La Comitetul pentru prețuri aflăm că. totuși, în industria bumbacu- ■ lui acționează o serie de normative de calcul care’ scurtează această filieră, mai ales; la. articolele supuse schimbărilor modei, aorobarea-' prețurilor fă- cîndu-se la nivelul ministerelor. După părerea conducerii acestei direcții generale introducerea normativelor a ușurat doar munca Comitetului pentru prețuri. în ce privește întreprinderile respective și cele ministere interesate, mul de muncă necesar întocmirii, analizării si verificării documentațiilor de preț nu a fost cu nimic diminuat. Este vorba de 3—400 de astfel de dosare semestrial. Articolele de modă sînt produsele mai cu seamă a două întreprinderi — ..Bumbacul" — Timișoara și „Aurora" — București. De aceea, .se propune ca aplicarea, măcar experimentală, a parametrilor elaborați de Comitetul pentru preturi să se/ facă chiar de către aceste două întreprinderi. Aceasta ar însemna, de fapt, ducerea pînă la capăt a simplificării concepute.în discuții ni s-a sugerat că ar mai cale de lucrurilor. _ ______ ___cele , peste 20 000 de prețuri pentru consum, cite lese anual, sfert se contractează și se produc. Restul, adică joritatea.

șe în mod artificial cataloagele. Pentru fiecare din aceste douăzeci de mii de produse se elaborează cite un ordin al ministrului comerțului, care este trimis tuturor întreprinderilor industriale și comerciale din țară. Cei din întreprinderi și din minister își bat capul să găsească pînă și denumiri unor produse care... nu se vor vinde niciodată. „Am epuizat pădurea și cîmpul. Ne-a secat și fantezia", ne spunea, mai în glumă, mai în serios, un specialist șoară.Tot acest consum enorm de hîrtie și de energie u- mană s-ar putea reduce la proporțiile necesare, cal- culîndu-se prețul numai pentru acele articole care se introduc în fabricație.Nenumăratele schimbări pe care piața le impune industriei ușoare, necesitatea. creării condițiilor materiale pentru ca acestea să se poată face rapid, au dus, printre altele, și la unele îmbunătățiri ale metodologiei de stabilire prețurilor, sută din prețuri fixate • pe unor haremuri ; mintea din i de piele, tricotajele, artl- • colele de galanterie și altele beneficiază de normative de calcul. Alte măsuri de simplificare sînt în lucru la Comitetul pentru prețuri. După cum se vede însă, mai sînt încă destul de multe produse, chiar sî dintre cele mai mărunte, al căror sistem de stabilire a prețurilor este încă nee- conomicos și complicat. Cele mai multe produse ale industriei ușoare se fabrică în serii mici pentru obținerea acelei varietăți cerute de cumpărător și adeseori timpul necesar producției întregii cantități contractate este cu mult mai scurt decît acela cerut de cerea prin cele aproximativ 10 etape și foruri a documentației de preț. Nu ar fi lipsit de interes ca forurile competente examineze posibilitățile e- xistente de elaborare și plicare a unor măsuri menite să' reducă la strictul țile preturilor, mai cele produse de schimbări, serie scurtă precum și la simplificarea care acestea Asemenea măsuri ar avea multiple consecințe pozitive : produsele noi ar ajunge mai repede pe piață, diversitatea ar fi mai mare, iar o serie de întreprinderi,- direcții de. minister ar fi< ‘...eliberate de o serie de efor- ■ turî intitile. consum de timp, muncă și materiale■ — care, în cele din urmă, se repercutează asupra s insuși prețului de cost. Iar prețul — ridicat — al stabilirii preturilor ÎI plătește societatea.

„Marca

sub autoritatea zilelor de duminică și

a Peste 90 la confecții au baza ; încălță- înlocuitori

Rodica ȘERBAN

Clujul nu face parte dintre acele orașe ale patriei noastre, care — așa cum e cazul Sucevei, Hunedoarei sau Piteștiului — au suferit în ultimele două decenii schimbări structurale, explozive, de natură să ie modifice complet fizionomia. Cu toate acestea, împlinirile pe care le-a cunoscut, mai puțin spectaculoase poate. în raport cu orașele amintite, împliniri însumate de-a lungiri anilor, oferă privirilor imaginea tonică a unui arbore atins de freamătul primăverii, cu ramuri încărcate de podoaba mugurilor și a lăstarilor, întinerit. Rod al politicii chibzuite a partidului comunist și a statului nostru socialist de înflorire a tuturor localităților și a întregii întinderi a țării, primăvara la care ne referim a inscris destule crestături pe răbojul deschis între Feleac si Cetățuie pentru ca un reportaj al Clujului contemporan să-și justifice rostul. L-au întreprins însă, alții. înaintea noastră și. de altfel, nu aceasta va fi ținta rîndurilor de față. Ele își propun să retină atenția asupra aportului, adeseori puțin observat, al proiectantilor la înnoirile orașului de pe malurile Someșului: par- curgîndu-i străzile, străbătîndu-i cartierele noi, vom căuta să deslușim cîteva trăsături ale profesiunii de arhitect, ale obștei arhitectilor clujeni, așa cum se recomandă ele privitorilor prin opera o dată cu care au fost consacrate.Ne aflam cu cîteva zile in urmă la poalele dealului Cetățuii) acolo de unde purcede încîntătorul aranjament de scări și rampe, de alei, chioșcuri si pergole de pe a căror cunună se desfășoară larg o neîntrecută panoramă a orașului.. Tn urmă cu două milenii, grecii âr fi construit pe această acropolă temple de marmură ; feudalii transilvăneni s-au mulțumit să o însemne cu o redută, de unde i se trage și numele de Cetățuie. Astăzi, de-a lungul străzii Dragalina, malul învecinat-al rîului e străjuit .de un .șir de elegante blocuri, atît de firesc înscrise

în mediul lor, incit par a «ta aici de cînd lumea, crescute de-a dreptul din abruptul colinei. Cu zece ani în urmă, nici edificiile alb oglindite în apele' Someșului, nici aleile, scările ori feeria iluminatului nocturn nu existau decît în abstracția unor linii desenate pe caic. Odinioară. Dragalina, Strada Scărilor, purtau un cu totul alt renume, de cartier mizer și insalubru, cartier al celor

De peste opt luni, o nouă lege a mărcilor a intrat în vigoare în țara noastră.Noua lege introduce, pe lingă mărcile de fabrică și de comerț, mărcile de serviciu (menite să individualizeze prestările de servicii și executările de lucrări), adaugă la marca individuală mărcile colective (prin care o organizație, grupînd mai multe întreprinderi, garantează originea, natura și calitatea produselor) și admite, alături de rnărcile grafice, și mărcile sonore. Pentru a înlătura din circulație pe cele necorespunzătoare, noua lege condiționează protecția lor de efectuarea unui examen prealabil de fond și de formă, introducînd totodată marca de fabrică obligatorie pentru produsele destinate consumului intern, în preocuparea de a da consumatorilor posibilitatea să deosebească proveniența produselor similare sau identice, fabricate de întreprinderi diferite.Rostul mărcii este de a introduce un element de diferențiere între produsele de același fel aflate pelpiață, o diferențiere al cărei efect este atragerea cererii în favoarea produselor. Pentru a putea exercita această acțiune asupra cererii, marca trebuie să introducă un element de încredere, să constituie o garanție efectivă împotriva insecurității legate de cumpărarea produselor anonime și, în același timp, să aibă personalitate, să poată fi ușor reținută și deosebită de altele prin efectul pe care forma ei de prezentare il produce asupra cumpărătorilor.Pornind de la aceste coordonate, ce constatări se pot face după aproximativ opt luni de aplicare a noii legi ? Cu toată activitatea de stimulare a înregistrărilor, de mărci, desfășurată de Oficiul de stat pentru invenții, nu s-au depus pînă în prezent decît 1 141 cereri de înregistrare de mărci noi și 1 270 cereri de reînnoire a unora dobîndite anterior intrării în vigoare a noii legi. Deși este evident că interesul pentru mărci este în creștere, situația nu poate fi considerată satisfăcătoare, atît pentru că cele folosite destul de larg, în cazul bunurilor de consum, sînt încă insuficient folosite pentru mijloacele de producție, cit mai ales pentru că, în foarte multe cazuri, o întreprindere înregistrează o singură marcă. Or, aceasta este în contradicție cu însuși rostul său, ea neputîndu-și îndeplini funcția de stimulare a ridicării calității produselor și nici pe aceea de a atrage cererea spre produsele cele mai reușite ale unei anumite întreprinderi.Cit privește reînnoirea vechilor mărci, ea nu s-a făcut întotdeauna cu suficient dis- cernămînt. Deficiențe s-au putut constata și la unele mărci noi depuse spre înregistrare, care nu sînt de natură a exercita o acțiune psihologică puternică asupra cumpărătorilor.Ceea ce se cere astăzi întreprinderilor este să nu se conformeze numai formal dispozițiilor legale, ci să o facă cu înțelegerea importantei acestui element dinamic și cu preocuparea de a impune propria marcă ca o marcă de calitate superioară, indisolubil legată1 de prestigiul întreprinderii. îri a- celașl .timp, ministerele, sînt chemate nu numai să veghere la aplicarea prevederilor legii, ci și să intervină activ pentru ca mărcile românești, dintre care multe se bucură de o binemeritată notorietate, să se impună cu tot prestigiul atît în interiorul tării cît și pe piața externă.

In cursul 
luni s-au desfășurat în alte zece 
județe ale țării sesiunile de con
stituire a consiliilor populare, pri
lej pentru deputății împuterniciți 
la 2 martie prin vdtul unanim al 
oamenilor muncii să-și exercite 
atribuțiile de înaltă răspundere cu 
care au fost învestiți.

Precedate de plenare ale consi
liilor Frontului Unității Socialiste, 
în cadrul cărora au fost făcute 
expuneri asupra desfășurării cam
paniei electorale, sesiunile au abor
dat probleme de actualitate pentru 
dezvoltarea economic^, social-cul- 
turală a localităților urbane și 
rurale din zona județelor respecti
ve, pentru înfrumusețarea și buna 
gospodărire a orașelor și comune
lor.

In sesiuni a fost puternic subli
niată ideea că succesul întregii ac
tivități a noilor aleși în organele 
locale ale puterii de stat depinde 
de modul în care aceștia vor ști să 
se bizuie pe aportul larg al mase
lor de cetățeni, pe inițiativa și pri
ceperea acestora, de receptivitatea 
la propunerile și sugestiile făcute, 
de consecvența cu care, alături de 
alegători,- deputății vor milita pen
tru soluționarea diverselor proble
me de interes cetățenesc.

De asemenea, în sesiunile care 
au avut loc a fost exprimată con
vingerea unanimă a parțicipanților 
că chezășia ancorării muncii con
siliilor populare în probleme fun
damentale, de: major interes se 
află în conducerea de către partid 
a organelor locale ale puterii de 
stat, în spiritul de răspundere cu 
care acestea se preocupă de tradu
cerea în viață a sarcinilor mobili
zatoare stabilite de partid.

In sesiunile care au avut loc du
minică și luni. au fost alese 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene, comisiile per
manente, președinții tribunalelor, 
procurorii șefi, conducătorii orga
nelor județene de miliție ; au fost, 
de asemenea, desemnați secretarii 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare.

Ca președinți ai comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare ju
dețene . au fost aleși tovarășii: 
IOAN ICHIM (Bacău), GHEOR
GHE PETRESCU (Dolj), MIU DO- 
BRESCU (Iași), CONSTANTIN 
DRAGOESCU (Mehedinți), EMIL 
BOBU (Suceava), MIHAI TELES - 
CU (Timiș), SIMION DOBROVICI 
(Vrancea), TEODOR HAȘ (Arad), 
IOACHIM MOGA (Hunedoara). 
LAURIAN TULAI (Sălaj).

CTIG

Or. docent Yolanda EMINESCU

prin tradiție, în două chipuri deosebite. Intîi pentru că o confruntare cu istoria seculară a orașului, consemnată în prestigioase monumente, pretinde criterii de valoare extrem de exigente, pretinde respect și rnăsură. îndeamnă la cumpătare, trezește urmașilor breslei o sfiiciune ușor de înțeles. Apoi, pentru că pilda predecesorilor e covîr- șitoare : sînt foarte puține edificii

discretă a unor cartiere insalubre (Dragalina, Intre Ape), completarea fcîtorva piețe (Mihai Viteazul, Păcii, Abatorului), în general ezitarea în a tulbura armonia centrului istoricește constituit. Grija firească pentru confortul concetățenilor, pentru condițiile lor de locuit — amintim că numai în ultimii patru ani au fost construite aici aproape 6 000 de apartamente — si-a găsit expresia in cti-

CARTIERELE DE IERI
Șl DE AZI ALE CLUJULUI
surghiuniți de sărăcie dintre zidurile „cetății"-Un panou și cîteva inscripții prezintă într-o semnificativă antiteză faima veche și faima nouă a locului. Ne-a atras atenția în mod deosebit o frază înscrisă în piatră, prin care este imortalizat numele întreprinderii executante a lucrărilor. Nici un cuvînt despre proiectanți, despre colectivul de arhitecti si ingineri de la Direcția de sistematizare, arhitectură și proiectarea construcțiilor — Cluj. întîii autori ai izbutitului ansamblu arhitectural de astăzi. Ani reținut acest amănunt deoarece el reușește să definească o trăsătură particulară a profesiunii cercetate : anonimatul. Anonimatul, propriu creației populare, se impune arhitectului clujean mai ales

Cronică
de arhitectură

ale Clujului care să poarte semnătura vreunui autor și dacă există cumva asemenea inscripții — căci noi n-am întilnit — ele aparțin probabil unor lucrări insignifiante.Atenție și respect pentru personalitatea urbei dovedesc multe realizări ale oroiectantilor localnici refacerea străzii Horia în spiritul In care fusese concepută, asanarea

toria de cartiere noi, care evită orice suprapunere stridentă, sau alterarea unor binecunoscute siluete. Este cazul cartierelor Grigorescu si Gheorghieni, al noului cartier Mă- năștur, aflat încă în proiectare.Considerația pentru tradiție a arhitectilor din Cluj nu se limitează Insă la aspectul ei pasiv, de conservare a unor valori recunoscute ale zestrei monumentale, a orașului. Este de netăgăduit faptul că, în efortul de a contribui Ia o mai prosperă viață a urbei, specialiștii de aici dezvoltă valorile latente, preschimbă neajunsurile în avantaje, desfășu- rînd o creație veritabilă, vădind imaginație și talent. Ne vom referi spre exemplificare la pasiunea clujeanului pentru natură. Excursia de sfîrșit de săptămînă — la Horia.

Aspiratorul, principalele aparate tehnice moderne realizate de industrie, este menit să ușureze munca gospodinei, să ridice gradul de civilizație și confort al vieții noastre cotidiene.Datorită construcției sale a- decvate, aspiratorul „Practic", produs al uzinei „Electromo-

dintre electro/ toi" din Timișoara, este indicat la curățirea eficace, fără efort și în timp record a co- voarelor, mobilelor, hainelor, precum și a pereților.Funcționează cu un consum de energie foarte mic ; motorul electric este prevăzut cu condensatoare pentru asigurarea protecției radiorecepției.

PE CALEA UNDELORniu, difuzor pormanent dinamic de<3 W. .. . așRadioreceptorul „Istria*  arePosesorii aparatelor de radio au avantajul că, pe calea'undelor,'.-se 'pbt informa . în ..cele' : mai diverse domenii'. încorporată în-cutie o antenă Pentru a ușura alegerea unui radioreceptor din magazine, sugerăm celor interesați să-și procure aparatul „Istria" cu4 lungimi de undă, 4 tuburi electronice, redresor cu sele-
dipol pentru recepția emisiunilor în gama U.U.S. Dispune și de o claviatură pentru conectarea gamelor de unde.Un aparat costă 935 lei. vinde șl cu plata în rate.

Făget sau chiar mai departe, la Cheile Turzii, la Vlădeasa ori spre obîrșia Someșului — constituie un vechi obicei al localnicilor, iar grădina botanică și grădina publică se numără printre mîndriile lor. Totuși, pădurile învecinate erau complet neamenajate iar suprafața parcurilor orășenești destul de restrînsă. înce- pînd de anul trecut, se desfășoară însă lucrările de amenajare a unui parc de 100 ha pe terenuri degradate, aflate în preajma cartierului Gheorghieni, parc ce va include un lac de 40 ha. destinat practicării de sporturi nautice. Pădurea Hoia va căpăta caracterul de pădure-parc, la fel ca și o parte din pădurea Făget, unde va continua echiparea cu cabane, camping, motel șl se va rezerva spațiul necesar unei viitoare grădini zoologice.Creația arhitectilor din bătrîna cetate a Clujului a ieșit de mult din umbra zidurilor acesteia. Ea se a- firrtiă tot mai mult ca o valoare de sine stătătoare. A vedea numai latura pozitivă a anonimatului la care ne refeream înseamnă a simplifica, a schematiza realitatea. Exercitarea profesiunii de arhitect într-un oraș multisecular presupune căutări, eforturi, renunțări și nici măcar nu izbutește de fiecare dată. înfruntarea monumentelor poate fi uneori decisivă, căci edificiile noi nu pot exista decit în armonie cu orașul, valoarea lor arhitecturală nu se realizează decît printr-o măiestrită înscriere într-un cadru-, dat. O asemenea înfruntare nu oferă sorti de izbîndă decît creatorului decis să lupte de la egal la egal și această îndrăzneală nu mai poate fi compatibilă cu modestia, cu anonimatul. Chiar dacă numele arhitectului nu se va afla înscris pe fațadă, temerara sa faptă va înflori pe buzele tuturor. în vorbe de laudă sau de-contestare.Nu e. întîmplător că mai toate edificiile cu adevărat contemporane și avînd o notă de originalitate sînt amplasate departe de centrul istoric. evitînd confruntarea nemijlocită

cu monumentele orașului. Casa Radio, Spitalul oncologic, Facultatea de medicină veterinară, noul Hotel turistic, Sala sporturilor, Bazinul de înot — toate, clădiri care rețin a- tentia — se află în afara perimetrului- central, dincolo de porțile cetății medievale. Este o primă și timidă încă tentativă de ieșire din a- nonimat. în această situație contradicția este totuși pur și simplu ocolită, spfecificul locului este mai mult sau mai puțin ignorat. Altfel se prezintă lucrurile în cazul centralei telefonice. amplasate fortuit în imediata vecinătate a edificiului poștei, în cel mai vechi teritoriu al cetății. Decis să primească lupta, autorul a susținut-o cu mult curaj. Nu vom analiza aici în detaliu construcția centralei telefonice și nici nu vom încerca să apreciem dacă autorul ei, arhitectul Vasile Mitrea, a învins sau a fost învins. într*-o  confruntare care, la drept vorbind, abia acum începe. Subliniem numai că anonimatul a fost desttămat. Chiar dacă primul semn care ne-a parvenit despre clădirea amintită a fost o... anonimă sosită în urmă cu un an pe adresa redacției — anonimă scrisă sub forma unui S.O.S. — chiar dacă, discutînd cu cîțiva tineri intelectuali localnici am surprins, in expresii mai puțin vehemente, aceeași notă critică, important ne pare faptul în sine că se discută, că s-a stîrnit interesul public. Desigur, nimănui nu-i poate fi indiferentă opinia publicului, judecata celor pentru care creează; Tocmai de aceea, este necesar ca ieșirea din anonimat a arhitectilor clujeni să se soldeze cu noi realizări, care. înfruntînd veacurile, să poată stă cu cinste alături de cele mai izbutite opere ale înaintașilor, continuindu-le bunul renume.începutul anuntat de siluetele noilor cartiere, de construcțiile public*  amintite este doar o promisiune : e» se cere onorată.
Arh. Gh. SASARMANI
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Neglijențele titularilor 
de investiții anemiază

CHEIA BUNELOR REZULTATE

IN COOPERATIVELE AGRICOLE CONTRASTS
Ka intra cineva 

la apă ?

Volumul de investiții din fondurile statului care urmează să se realizeze In acest Bacău și miliarde destinată serie de precedenți, iar altă parte construirii de noi capacități de producție, dezvoltării și modernizării unor întreprinderi existente. Intre obiectivele mai importante care se vor înălța in acest an în zona centrală a Moldovei se disting laminorul de 6 țoii de la Uzina de țevi din Roman, fabrica, de armături industriale de fontă din Bacău, instalația de rețele cord și melana III din cadrul Uzinei de fire și fibre sintetice din Săvinești.Realizarea volumului de investiții planificat, desfășurarea în ritm susținut, conform graficelor, a lucrărilor pe șantierele respective strîns legate de îndeplinirea condiții esențiale : asigurarea timp, complet și la nivelul calitativ prescris a documentației tehnice, ca și livrarea la termene corespunzătoare a utilajelor tehnologice. Cum rezolvă beneficiarii și titularii de investiții aceste probleme și ce mai frînează — din punctul de vedere ăi documentațiilor tehnice și a) utilajelor tehnologice — accelerarea ritmului de lucru pe unele șantiere de investiții ? 'Dacă în județul Neamț, pînă la începutul lunii martie se asigurase doar 85 la sută din documentația tehnică necesară, în județul Bacău situația era mult mai dificilă. Iată ce ne-a spus în legătură cu restanțele în acest domeniu ing. T. Hofman, membru al comisiei economice a Comitetului județean de partid Bacău :— Singura documentație care satisface cerințele este cea elaborată pe plan local de către DSAPC. Institutele centrale de proiectare au rămas în urmă cu predarea documentației. De pildă, în .planul pe-a- cest an se prevederea-la. Combinat ui chimic Borzești să intre în funcțiune, la sfîrșitul primului semestru, instalația de toxafen. Pînă la ora actuală — în căzui instalației amintite — nu există, documentația. Tot la acest combinat trebuie să înceapă construcția unei instalații de alchi- lamine pentru care s-a trimis abia spre avizare studiul tehnico-economic respectiv. O situație Ia fel de nesatis- f'lătoare este și în cazul lucrării de d. rvoltare a fabricii de șuruburi din 'Bacău, al cărei termen de pu
nere în funcțiune este sfîrșitul acestui an. In • cazul acestei investiții documentația tehnică era în curs de... contractare la Institutul de proiectări pentru construcția de mașini. Adăugind la timpul necesar elaborării proiectelor și cel care se va consuma cu obținerea avizelor și aprobărilor legale este limpede că termenul de punere în funcțiune a lucrărilor va fi cu mult amînat.Situații de acest gen am întîlhit si în cazul altor șantiere de construcții din cele două județe. La Combinatul de îngrășăminte cu azot din Piatra Neamț, bunăoară,, este prevăzut să se realizeze noi capacități de producție la fabricile de amoniac și uree. Volumul investițiilor din acest an — 30 milioane lei.— Șantierul trebuie deschis la începutul lunii aprilie, dar pînă acum nu avem nici o „foaie" de proiect — ne-a relatat ing. E. Rosenthal, șeful serviciului de investiții al combinatului. Se duc tratative de vreo 10 luni și tot nu s-a definitivat situația dificilă a dezvoltării fabricii de amoniac. Există propunerea să realizăm mai întîi construcția fabyicii de uree, și apoi a celei|de amoniac, dar aceasta este, după părerea, mea, o soluție inacceptabilă : este exact ca și cum ai începe să construiești un bloc de la acoperiș și apoi să-i torni fundația. Procedînd așa ăr însemna ca multă vreme fabrica de uree, să nu producă nimic, pentru că nu i se poate asigura materia primă — amoniacul.Mai lipsește documentația și în cazul șantierelor de dezvoltare și re- amplasare a întreprinderii mecanice din Piatra Neamț, al fabricii, de lapte praf și al dezvoltării fabricii de hîrtie „Reconstrucția" din același oraș, ca și o bună parte din proiectele necesare șantierului de construcție a fabricii de armături din fontă de la Bacău. Starea de lucruri care s-a creat pune în adevărata lumină slabul interes și gradul scăzut de răspundere al titularilor de investiții pentru bunul mers al lucrărilor pe șantierele amintite.Imaginea „responsabilității" unor factori de conducere din Ministerul Industriei Chimice față de soarta planului de investiții se poate completa și cu situația întilnită la Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul Gheor- ghe Gheorghiu-Dej. Aici . se află în construcție noi capacități de producție la secția stiren și polisti- ren. Ing. Petre Bunea, director- general al combinatului, ne spunea că, datorită experienței constructorului și capacității acestuia de lucru, se poate asigura realizarea acestor o- hiective în numai trei luni de zile, în loc să asigure fructificarea acestor posibilități, prin planul de investiții se prevede ca noile capacități să fie date în folosință abia la sfîrșitul anului, adică într-o perioadă de 6 ori mal mare.Greu de justificat si de înțeles este și un alt fapt. Utilajele din import necesare pentru cele două instalații au sosit în totalitate pe șantiere încă de la jumătatea anului trecut. Montarea lor nu poate începe, însă, , din cauză că lipsesc o seamă de utilaje comandate unor întreprinderi ale in

dustriei constructoare de mașini. U- tilajele respective au ca termen de livrare trimestrul III 1969. Se pune întrebarea : de ce nu s-a impulsionat livrarea utilajelor tehnologice <le către întreprinderile amintite, pentru ca cele aduse din import să nu mai zacă pe șantiere de aproape uu an de zile ?Iată, deci, că în cazul investițiilor înfățișate, forurile de resort și conducerea Ministerului Industriei Chimice au o mare răspundere. Poate cineva să acopere consecințele tărăgănării punerii în funcțiune la termen sau chiar mai repede a noilor obiective industriale ? întrebarea vizează. în egală măsură, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini — prin situația care s-a creat și pe alte șantiere. De pildă, economistul Glieorghe Branche, directorul Sucursalei județene Bacău a Băncii de Investiții,. ne spunea că stația de transformare din Roman nu va fi dată în exploatare în acest trimestru, conform prevederilor planului. întrucît „EÎectropulere" din Craiova va fabrica întrerupătorii necesari și reductorul abia în trimestrul III ; iar instalația de drojdie furajeră de la fabrica „Lelea" din Bacău nu va putea să producă mult timp, deoarece Uzina de pompe din Capitală tot amînă livrarea celor 24 de pompe speciale, contractate încă din anul trecut. De asemenea, deși s-au făcut numeroase intervenții, nu s-a asigurat pînă acum repartiția pentru cele 6 poduri rulante Fabricii de armături industriale de fontă de la Bacău.De fapt, aprovizionarea șantierelor cu utilaje tehnologice din tară constituie o problemă mult mai dificilă decît achiziționarea celor din import si în cazul unor șantiere din județul Neamț.— Trebuie să spunem. ;că, ,,din punctul de vedere al stadiului, .construcțiilor și al livrării utilajelor din import, s-au creat condiții să se pună în funcțiune cu două-tr'ei luni înainte de termen toate obiectivele in-

dustriale programate atît în acest an cît și pentru anul viitor — ne-a relatat ing. Mihai Popovlci, din comisia economică a Comitetului județean de partid Neamț. Aceste condiții nu pot fi însă valorificate tocmai din cauza lipsei unor utilaje din țară. Inițial, ca să dăm un exemplu, laminorul de 6 țoii de la Uzina de țevi din Roman avea termen de punere în funcțiune trimestrul II al acestui an. Dar pentru că uzinele constructoare de mașini din țară nu au livrat și nu pot să livreze la vreme utilajele, a trebuit să se amine darea în exploatare a acestuia în trimestrul I 1970. Nici acest termen nu este definitiv din cauză că uzina constructoare de mașini din Reșița, care s-a angajat să realizeze utilajele necesare, a cerut o nouă decalare a contractului cu cel puțin un trimestru. Totodată, nu s-a găsit pînă acum nici un furnizor care să producă panourile electrice de comandă.Consecințele sînt evidente pentru construcții. Lipsa documentației și a utilajelor tehnologice a dus la o eșalonare necorespunzătoare a volumului de lucrări, prevăzîndu-se pentru primul trimestru sarcini destul de mici, dacă avem în vedere termenul de punere în funcțiune a obiectivelor. Dacă în luna decembrie a anului trecut s-au executat în județul Neamț lucrări de construcții- moniaj în valoare de 35 milioane lei, în ianuarie 1969 s-a planificat realizarea unui volum de investiții de 17 milioane lei.Este clar, deci, că titularii investițiilor din județele Bacău și Neamț au de înlăturat încă multe obstacole care stau în calea realizării la termen a construcțiilor industriale. Ministerelor respective le revine îndatorirea șă ia măsuri hotărîte și imediate pentru asigurarea în întregime a documentației tehnice și livrarea Ia timp, conform graficelor de montaj, a tuturor utilajelor tehnologice.
Gheorghe BALTA corespohdentul „Scînteii”■ ’ \

Cooperativa noastră dispune de mai bine de 2200 ha de pămînt răspîndite în perimetrul a 7 sate. Cu toate că bună parte din acest teren are o fertilitate mai scăzută, producțiile au crescut de la an la an, ceea ce a condus la consolidarea economică a cooperativei, la sporirea veniturilor membrilor cooperatori. Anul trecut, bunăoară, în . condițiile unei primăveri secetoase și ale unei toamne cu multe ploi, am obținut recolte bune. La grîu am realizat o producție medie de 2100 kg — cu 500 kg mai mult decît anul precedent, Ia porumb 2 400 kg — 1 400 kg mai mult decît în 1967, la sfecla . zahăr 29 000 kg — aproape dublu față recolta anului anterior etc.Aceste realizări _ se-datoresc-sprijinului primit din partea statului in mijloace mecanizate, îngrășăminte, semințe, asistență tehnică etc., participării active a cooperatorilor la rezolvarea treburilor • ■ - • —bule spus insă că nu tuațiile toți cooperatorii depun eforturi pentru sporirea recoltei, rea de seamă prezentată. de în fața adunării generale am semnat faptul că la întreținerea griului au participat, în egală măsură, toți cooperatorii. La recoltat însă am avut unele greutăți. In timp ce brigăzile din Agrișuri, Cris- tur și Coasta au executat recoltatul în 10—12 zile, brigăzile din Șieu Odorhei au întîrziat strînsul griului și, în consecință, producția a fost diminuată. Neajunsuri asemănătoare s-au semnalat și la cultura sfeclei de zahăr. Participarea inegală la muncă în cooperativa agricolă a-adus prejudicii mai ales în sectorul zootehnic. Planul de producție în ferma de vaci cu lapte și îngrășătorie nu a fost realizat datorită și modului superficial cum au'lucrat unii îngrijitori din brigada de la Coasta.Am arătat modul diferit de participare la dezvoltarea și consolidarea cooperativei noastre pentru a se vedea mai clar că și în condițiile cînd dispunem de forță de muncă, neparticiparea la vreme și cu randament la efectuarea unor lucrări, .aduce ..prejudicii, cooperativei, fiecărui membrii al ei. în parte.O deosebită importantă pentru consolidarea cooperativei prezintă participarea activă a unui număr cît mai mare de cooperatori la conducerea treburilor obștești. De aceea.

obștești. Tre- în toate si- aceleași în da- curînd con-

Bune rezultate, în această privință, au cooperatorii din Sîntana, Și- mand, Semlac etc. Pînă sîmbătă, în județul- Arad se însămînțaseră 2 000 ha cu ovăz, mazăre, trifoi, lucerna și alte plante agricole,în tot cursul zilei de duminică pe ogoarele județului Mureș s-a lucrat'din plin. încă din zorii zilei, Ia cooperativa agricolă din Acățari, 5 tractoare lucrau la arat, iar altele 4 la grăpat. S-a pregătit terenul necesar ca a doua zi să se însămânțeze 20 ha cu mazăre. Și în județul Mureș se depun eforturi pentru , ca timpul de lucru să fie cît mai bine folosit. Astfel, la cooperativele agricole din Corunca,. Acățari, Păstră- veni și numeroase altele tracto-
c

riștii au lucrat în cursul nopții la arat pe terenurile mai umede care erau înghețate și unde ziua nu se putea intra. Mecanizatorii au reușit să facă arături pe 18 OCO ha din cele 52 000 ha prevăzute în plan.Există numeroase asemenea c- xemple care demonstrează că, in ciuda condițiilor climatice mai grele din primăvara acestui an, lucrările agricole se pot executa dacă se utilizează din plin toate mijloacele in fiecare zi, în fiecare ,oră prielnică. De aceea, în zonele unde timpul este prielnic, se impune ca 
in fiecare cooperativă, în fiecare 
fermă de stat, mobilizîndu-se toate 
forțele, să se lucreze intens, zi de 
zi, oră de oră, pe porțiuni de teren, 
fără să se aștepte zvîritarea. pămân
tului pe întreaga sunrafată. Dacă

nu pot ieși la cîmp, cooperatorii 
si lucrătorii din întreprinderile a- 
gricole de stat 
toate eforturile 
rile în vederea 
făcute pînă. la nuni, astfel ca.

(Urmare din pag. I)imediate asupra îmbunătățirii activității economico-financiare a între- orinderilor.
— Pînă acum, organele finan- 

ciar-bancare au mai abordat te
matici de genul celor pe care 
le-ati amintit, ale căror conclu
zii să permită luarea, unor mă
suri cu efecte favorabile pen
tru economia națională. Ce a- 
duce nou această acțiune '!— Această acțiune este similară celor care au mai fost efectuate. Cu deosebirea însă că, de această dată, punem accentul pe latura de sprijin și îndrumare a activității întreprinderilor- și sfera de cuprindere a u- nităților controlate este mult mai mare. în acest sens, ne propunem să nu ne oprim la constatarea unor stări de fapt deficitare și la consemnarea lor, ci, pe parcurs, împreună cu organele competente, să găsim soluții operative pentru înlăturarea lor. Este ce la sine înțeles că nimeni nu poate cunoaște mal bine rezervele existente decît cadrele tehnico-economice care lucrează nemijlocit în fiecare unitate. De aceea, am avut în vedere ca, pe baza unui plan întocmit impreună cu conducerile ministerelor de resort, să asigurăm o colaborare strînsă cu un număr cît mai mare de economiști și tehnicieni din direcțiile generale și întreprinderile supuse analizei care, împreună cu organele noastre de control, să identifice rezervele și să stabilească împreună modalitățile de valorificare a lor. Cu acest prilej, vor trebui revăzute și unele reglementări în vigoare care nu mai corespund. condițiilor noi create în întreprinderi. Considerăm însă că în rezolvarea corespunzătoare a acestei probleme, un rol important îl vor avea specialiștii din ramura economică respectivă. în orice caz, intenționăm ca acțiunea să nu se limiteze la o analiză de birou, sțriptică, formală. Esențial este ca, prin cunoașterea la fața locului a realităților concrete din

esțe amplasat într-un loc mlăștinos. Apa a inundat platforma și drumurile de acces împiedicind circulația prin depozit'. Au început să cedeze și fundațiile stelajelor depozitului, ceea ce face ca prefabricatele să nu mai poată fi așezate pe categorii și mărimi. Ca urmare, ele se descarcă în depozit alandala și multe s-au deteriorat. fiind prinse sub ■ o crustă de gheață și zăpadă.De ce s-a mai construit acest depozit ? Ca să fie înmormînta- te, alături de cei 1 500 000 lei, și prefabricatele ? Pînă la urmă, crusta de gheată și zăpadă va fi topită de razele soarelui de primăvară. Dar crusta nepăsării în cheltuirea banilor statului cine o va sparge ? Și — în afară de prefabricate — cine va mai intra la apă ?

Ca să înlăture greu- ățile în aprovizionarea :u prefabricate a șantierelor , de locuințe, conducerea Trustului local de construcții Iași a hotărît să construiască un depozit în cartierul Socola, unde să se aducă din vreme și să se păstreze prefabricatele respective. în cea mai mare grabă s-a elaborat un proiect și tot la fel s-a construit și depozitul. Proiectarea și execuția au costat 1 500 000 lei. Răsuflau ușurați constructorii Ia gindul că, avînd prefabricatele la îndemînă în depozit, nu vor mai fi nevoiți să piardă timpul în așteptarea sosirii lor direct de la unitățile furhizoare.Dar. dezamăgire ! De cînd există depozitul, aprovizionarea cu prefabricate se. face și mai anevoios. în plus, multe din prefabricatele care intră în depozit se depreciază. De ce 1 Pentru că depozitul

consiliul de conducere obișnuiește să discute cu regularițate, în. adunările generale, cele mai importante probleme ale cooperativei. Procedînd astfel, oamenii au posibilitatea să-și spună cuvîntul. să cintărească cum este mai bine să acționăm, să ia ei înșiși hotărî- rile care se impun. Simțindu-se răspunzători de soarta treburilor obștești, cooperatorii vin cu inițiative prețioase — pe baza propunerilor făcute s-au plantat mari suprafețe cu pomi și vii, s-a înființat o pepinieră de viță care ne aduce venituri frumoase, s-a lărgit suprafața cultivată cu legume etc. — acționează hotărît. cei mai multi dintre ei, pentru înfăptuirea măsurilor pe care le adoptăm. Atunci cînd din motive bine întemeiate — în momentele de vîrf ale campaniilor agricole — adunarea generală n-a putut fi convocată, problemele urgente au fost rezolvate in ședințe ale consiliului de conducere cu sprijinul comitetului de partid.Obținînd producții tot mai mari, cooperativa noastră s-a consolidat din punct de vedere economic, a realizat venituri sporite, care i-au permis să retribuie mereu mai bine munca depusă de membrii cooperatori. Or, acest lucru a avut o importanță excepțională pentru antrenarea oamenilor la activitatea cooperatistă. Aplicarea principiului socialist de retribuire pe bază de zi-muncă atrage pe fiecare cooperator la activitatea de producție. Pentru a spori și mai mult cointeresarea cooperatorilor, s-a aplicat plata suplimentară în funcție de producția realizată. La porumb s-a împărțit' cooperatorilor pentru depășirea recoltei planificate, peste 81 000 kg, la sfecla'de zahăr s-a achitat suma de 174 000 Iei șl așa mai departe. Iată de ce adunarea generală a aprobat ca și pentru acest an ziua muncă și retribuția suplimentară să constituie' unicul criteriu de răsplătire a muncii.Ca în orice . colectiv, întărirea disciplinei în muncă, a răspunderii față de sarcinile încredințate sau față de avuția obștească are o importanță deosebită. Am avut cazuri de cooperatori care prin lipsa lor de conștiinciozitate au provocat pagube proprietății . cooperatiste. Față de aceștia,.adunarea generală a luat atitudine fermă, promptă și a aprobat sancțiuni.I-ntr-o . recentă adunare generală cooperatorii noștri au stabilit măsuri concrete care să contribuie la întărirea economică și. organizatorică a cooperativei. Planul de producție pe 1969 a fost defalcat pe brigăzi și echipe. S-a stabilit forța de muncă necesară pentru executarea în termen și în condiții bune a tuturor lucrărilor, începînd cu cele' care se execută in această primăvară, în sectorul zootehnic s-au încheiat convenții ferme cu îngrijitorii, pe termen de un an, în care sînt stipulate obligațiile ambelor părți. Pe baza hotărîrii adunării, generale se desfășoară în prezent o vastă acțiune de fertilizare a solului, mai ales prin administrarea de îngrășăminte naturale. Au fost asigurate semințele reparat uneltele și se execută lucrări in livezi. S-a hotărît a încă 28 hectare

„întreprinderea unde lucrez comercializează diferite articole — ne scrie tov. Constantin Petrache, șeful depozitului textil de Ia Icomcoop Galați. Intre sutele de produse ce ne trec prin mînă se numără și diftina primată, articol care ni-1 livrează Uzinele textile Arad, cît și întreprinderea Dar, în tea din diftină foarte frumoase, mult solicitată pe piață, I. T. Galați produce { o marfă care, în comparație cu surata ei arădeană. nu face prea multe parale.De vreme ce . între

întreprinderile de la noi din țară nu pot e- xista „secrete" profesionale, mă întreb : De ce oare cei de la I. T. Galați nu împrumută secretul) reușitei tex- tiliștilor de la Arad ? Poate numai din orgoliu, că și fabrica gălă- teană are creatori de modele ? Așa o fi. dar onoarea „mărcii" fabricii se poate apăra mai bine punînd pe primul plan al preocupărilor interesele și exigențele cumpărătorului, judecătorul cel mal autorizat al bunel calități a produselor. Este un fapt verificat de practică. V-o spune un om care lucrează de 40 de ani în comerț".

A ÎNTREPRINDERILOR

acest între

a căror activitate urmează a fi 
analizată, dar ți ca diversitate 
Si profunzime tematică.

Nicolae ȚEGEANpreședintele cooperativei agricole din Șieu Odorhei, județul Bistrifa- Nâsâud

pentru primăvară, s-au

— Probabil nu întimplător s-a 
preconizat ca acțiunea să fie 
atît de cuprinzătoare nu numai 
ca număr de unități economice,

trebuie să depună 
pentru ca pregăti- 
semănatului să fie 
cel mai mic amă- 
imediăt ce vremea 

se va încălzi și terenul se va zvînia, 
să se poată munci cu intensitate 
maximă. Din această campanie n-a mat rămas decît o lună și jumătate, 
timp în care există de executat un 
măre volum de lucrări. De aceea, 
organizarea temeinică a muncii, 
mobilizarea tuturor forțelor și mij
loacelor in vederea executării lu
crărilor intr-un termen scurt, la un 
nivel agrotehnic înalt constituie 
condiții hotărîtoare pentru asigu
rarea unei recolte bune în acest an.

plantarea în acest an. .......    cu pomi și lărgirea șiirigarea grădinii de legume. în cooperativă există d atmosferă bună, de muncă creatoare, dorința fiecărui cooperator fiind de a contribui activ Ia întărirea cooperativei agricole, Ia dezvoltarea avuției obștești, la creșterea veniturilor.

întreprinderi și prin consultarea per- manentă a organelor noastre cu colective cît mai largi de specialiști din forurile economice centrale și din întreprinderi, cu concursul organizațiilor de partid locale, să procedăm operativ Ia rezolvarea problemelor care apar în cursul acțiunii.
— După cum ați spus, acțiu

nea se va desfășura pînă la 
sfîrșitul semestrului I al aces
tui an. Credem insă că, dacă se 
va aștepta pînă vor fi trase con
cluzii definitive și vor fi stabi-

tăți, pentru a se evita pierderea de timp pentru acomodare, iar analiza și controlul să meargă pe un drum sigur. Este de menționat că echipelor de control li s-au dat indicații să intervină operativ în' soluționarea problemelor sesizate. Dacă va fi nevoie, echipele de control vor da sprijin pînă și în redistribuirea valorilor materiale imobilizate, cest scop, ‘ s-a pus la în a- punct un sistem de comunicare rapid și eficace între echipele de control, atît între județe, cît și pe plan central. Este evident că o acțiune care pre-

— Am căutat să răspundem unei necesități imperioase în actuala e- . tapă : cunoașterea cît mai fidelă a fenomenelor care se repetă, a cauzelor mai des întîlnite ale unor deficiențe, a rezervelor prin a căror mobilizare se poate asigura un ritm susținut de dezvoltare economică, un surplus de acumulări bănești la bugetul statului. Pentru ca totul să decurgă. în bune condiții s-au constituit un colectiv central și colective pe fiecare județ, care vor organiza. îndruma și sprijini organele de control participante, pe tot timpul acțiunii, și care la încheierea acesteia vor examina rezultatele și vor propune măsuri ce cad in sarcina întreprinderilor și forurilor lor de resort. Ne bizuim foarte mult în a- ceastă acțiune pe sprijinul comitetelor județene, municipale și orășenești de partid, al comitetelor și organizațiilor de partid din ministere și din unitățile economice supuse analizei și controlului.Avem convingerea că măsurile ce s-au luat și se vor lua în continuare vor permite ca această acțiune să fie de un real sprijin întreprinderilor și organizațiilor economice în punerea in valoare a rezervelor interne existente.

între conducerea 
I.A.S, Todirești. jude
țul Vaslui, și condu
cerea întreprinderii de 
construcții și montaje 
Vaslui se poartă dis
cuții interminabile a- 
supra construcției ți
nui atelier mecanic, a 
unei cantinț și a sis
temului de alimentare 
cu apă a sectorului 
zootehnic. Cum s-a. a- 
juns la această situa
ție 2 Cînd a luat fiin
ță. întreprinderea de 
construcții si montaje 
din Vaslui a preluat 
prin transfer de la 
Trustul local de con
strucții Iași și lucră
rile de investiții de la 
I.A.S. Todirești. care 
trebuiau terminate în
că în cursul anului 
1968. Dar, în loc să 
depună eforturi pentru 
recuperarea rămânerii în . urmă. într-o bună 
zi constructorii au sis
tat lucrările. Din a- 
ceastă cauză cantina, a 
cărei construcție a

fost terminată din 
luna noiembrie anul 
trecut. stă și acum ne
folosită. pentru că nu 
are un racord de cir
ca 20 m de canaliza
re. Nici instalația de 
apă din sectorul zoo
tehnic nu a funcțio
nat. Datorită acestor 
tărăgănări și stagnări, 
construcțiile se degra
dează. Și in 
timp discuțiile 
cele două întreprin
deri continuă. In fie
care lună. I.C.M. Vas
lui cere prin bancă 
plan de lucrări, pe 
care I.A.S. Todirești 
l-a onorat cu 126 000 
lei în ianuarie și cu 
170 000 în martie. Con
structorii însă nu-și 
făcuseră nici la 12 mar
tie apariția pentru a 
se apuca de lucru. Bi
ne că I.C.M. a primit 
banii: beneficiarul
poate să aștepte. Nu
mai că această aștep
tare costă și tiu plă
tește nimeni.

Scuzați indiscreția 
fotoreporterului!O adevărată mostră de neglijență', de lipsă a celui mai elementar spirit gospodăresc ! Iată ce ne-a oferit privirilor curtea Fabricii de conserve din Fetești într-o zi de început de martie. Și ca să nu e- xiste vreo îndoială, am surprins pe pelicula fotografică două secvențe pe care le trimitem, pe această cale, conducerii fabricii pentru cartea de „o- noare". Ce părere aveți, tovarăși din comitetul de direcție al întreprinderii ?

Sînt reușite sau nu ? S-ar putea să nu distingeți prea bine detaliile. Să vă explicăm, în prima fotografie se văd mari cantități de ambalaje din lemn, gata sfărîmate și tocate, aruncate prin toată curtea. Ce vedeți alături nu-i stivă de lemne pentru foc. Sînt borcanele în care urmează să se ambaleze pastă de tomate. Scuzați indiscreția ! teptăm. totuși, să scrieți dacă v-au cut fotografiile.
Lite măsurile necesare, multe 
dintre ele nu vor mai fi de ac
tualitate.— Am omis să spun, mai înainte, că acțiunea nu se desfășoară concomitent în toate unitățile economice. Ea este astfel organizată incit într-o singură etapă, care durează aproape o lună de zile, să fie verificate întreprinderile din cadrul a- celuiași minister, astfel ineît să poată fi trase concluziile mai importante imediat ce se termină etapa respectivă. De altfel s-a căutat să se organizeze totul cît mai minuțios posibil. S-a inițiat un instructaj a- mănunțit cu organele cuprinse' în acțiune, 'atît la nivel central, cît și în fiecare județ. Echipele de control au obligația ca. înainte de a începe ac- ■ tivitatea propriu-zisă, să se documenteze temeinic asupra situației economico-financiare a fiecărei uni-

supune o asemenea desfășurare de forțe nu va fi posibil să t'ie organizată prea des.-De aceea, intenționăm ca acțiunea începută să constituie, totodată, un bun prilej pentru ca metodele de lucru ale organelor financiar-bancare să fie însușite de cadrele tehnico-economice din întreprinderi și ca sistemul de analiză să intre în pracțica de conducere curentă a activității economice. In același timp, socotim că și organele noastre de control vor avea de învățat de la cadrele cu mare experiență din întreprindeți și vor putea face, cu această ocazie, un larg schimb de experiență.
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Practica în liceele
de

' ■, Așa cum se menționează , șl în Legea învățămîntului, liceele de specialitate au menirea să asigure elevilor, j -pe lingă pregătirea de cul-
■ tură generală și civică, o pregătire profesională necesară îndeplinirii unor activități de specialitate de nivel mediu, potrivit cu cerințele economiei și culturii socialiste. Cu alte cuvinte, prin planurile și programele de învățămînt trebuie să li se asigure elevilor un nivel de cunoștințe apropiat de cel din liceele <ie cultură generală, dar și 

o pregătire de’ specialitate pe măsura solicitărilor multiple ale viitoarelor lor locuri de muncă. în ancheta de față abordăm mai ales aspectele pregătirii practice de specialitate a tinerilor din aceste școli, care — potrivit aprecierilor făcute Ia Conferința națio- - nală a- cadrelor didactice — 
nu a fost încă suficient de ! clar stabilită.In cadrul discuției, inter- | locutorii noștri au subliniat 

I .două aspecte fundamentale I ®le problemei. Primul — că l pregătirea practică a tine- I rilor prin liceele de specia- - i litate trebuie să fie • mai 
I direct, mai concret subsu- 
I mată nevoilor economiei j noastre naționale, respectiv i cerinței acute de cadre me- I dii de specialitate ce se i . resimte în prezent. Al doi

lea — că planurile și pro- I gramele de învățămînt tre- I buie să pornească de la da- I tele realității obiective, de 
l ,1a nivelul actual și de per-’ spectivă al diferitelor ramuri economice, pentru a jrealiza o eficiență maximă 

:în pregătirea unor specia- < Ilști, capabili să lucreze cu deplin randament în condițiile date ale tehnicii și economiei noastre.Abordînd problemele con
crete. specifice, ale pregă
tirii practice a elevilor în fiecare liceu de specialita- I ;te, cîțiva directori de licee 
s-au referit la insuficienta 
delimitare și precizare a 
profilului specializării viitorilor absolvenți, a rolu
lui pe care aceștia vor fi 

’.chemați să-1 îndeplinească în procesul de producție. 
„Atunci cînd nu știi cuexactitate unde vrei să. ajungi este greu să te pronunți care anume sînt mijloacele si metodele cele mai jadecvate pentru a acționa j— consideră ing. Ilie Dabu, directorul Liceului industrial de construcții de mașini din București. Fără a trece cu vederea dificultăți obiebtive de organizare (liceele de specialitate ■fiind doar în al treilea an de existență), mi se pare însă cu totul nefirească si- tuația în care ne aflăm de a nu ști acum, aproape de sfîrșitul anului III, ce pre- ! gătire practică concretă I vom face elevilor noștri pînă la încheierea perioa- ) dei de școlaritate din anul V".Lipsa de perspectivă este asociată și cu o tendință la fel de nefirească, de expec
tativă, manifestată atît la ■ unele cadre de conducere j din aceste licee, cît și din I Ministerul învățămîntului și alte ministere interesate. „Să așteptăm să absolve cursurile prima promoție — 
se spune Pe alocuri — să vedem care va fi nivelul de pregătire al tinerilor, cîți se vor îndrepta spre învă- țămîntul superior, cîți vor merge în producție, cum Vor face față cerințelor și, In funcție de aceste date, să vedem apoi cum concepem întreg complexul de studiu din anii de liceu". Și pînă atunci să stăm cu ' încrucișate ? Să cheltuim fără eficiență fonduri materiale, efort și timp 
de studiu a sute și mii de elevi ?— Nu este nevoie să aș-
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.! ............................... .) ieptăm pînă ce prima pro- ) motie va absolvi cursurileeste de părere ing. FLorea Ciupitu, directorul Liceu-;. UIXCVI.VX UX 4JXX.CX,-; -lui industrial de transpor- i turi din București — pen-
(Urmare din pag. I)

tru că de pe acum sînt clare cîteva direcții principale ale formării sale. Să presupunem că o parte dintre e- levii noștri, după absolvire, vor merge mai departe, în învătămîntul superior. De vreme ce s-au înscris la un liceu industrial vor a- lege. desigur, învătămîntul superior politehnic. De aici o primă concluzie : în studiul de cultură generală al acestor tineri să fie bine reprezentate discipline ca matematica, fizica, chimia, desenul etc. și, bineînțeles, limba și literatura română, istoria și geografia patriei, fără de care nu se poate concepe cultura unui cetățean ce a trecut printr-un liceu. Sînt desigur importante și limbile străine. Dar mi se pare că. în prezent, numărul de ore destinat săptămînal limbilor străine este exagerat, cu atît mai mult cu cît conținutul studiului nu are cît de cît contingență cu specializarea tehnică pe care și-o însușește elevul.

de lăcătușerie de la anul I — uniformă în prezent — s-ar cuveni diferențiată după profilul liceului.Cit privește practica anilor mai mari — III. IV și V — cei mai mulți specialiști o consideră insuficientă ca timp și ca tematică si propun studierea posibilității sporirii numărului de ore de la 3 la 6 săptămînal. „Există- posibilitatea să extindem timpul efectiv de practică fără a mări numărul de ore în ansamblu — precizează ing. Constantin Ne- greanu, inspector școlar de specialitate la Inspectoratul școlar județean Constanta. Soluția : eliminarea paralelismelor, a repetărilor în predarea unor noțiuni. care mai apar acum la cursurilfe de botanică si cultura plantelor. cînd este vorba de caracterele botanice ale plantelor sau Ia cursurile de zoologie si zootehnie. în privința descrierii animalelor (mă refer Ia liceul agricol). De
E

ancheta pedagogică
"BWHWI'IH I I ■»; n ■     ivr-"r*i»  -iiih'i iMal departe. E sigur că mulți absolvenți se vor încadra în producție, în întreprinderi cu profil apropiat de cel al liceului Pe care l-au urmat. Drept care, ei trebuie să posede cunoștințe tehnice generale si deprinderi practice concrete, respectiv o bună însușire a tehnologiilor de fabricație, a procesului tehnologic, a practicii curente în elaborarea unor lucrări de documentație tehnică, a utilizării aparatelor de măsură și control ș.a.m.d.Cadrele didactice cialiștii cu care am vorbă consideră că ore săptămîna-le de că afectate anilor sînt, în general, suficiente pentru pregătirea elevilor. (In primul an se face lăcătușerie, în cel de-al doilea practică de. laborator). linele controverse se ivesc însă în determinarea conținutului acestei practici, a modului său de desfășurare. Pe bună dreptate, mai mulți directori de licee consideră' că., este de dorit deliniitare mai.precisă, măi, tranșantă; între conținutul și caracteristicile practicii de producție din liceele de specialitate și școlile profesionale. „Tinînd seama că noi pregătim elevii ca să poată lucra ca tehnicieni (în atelierele de proiectare, pe lingă serviciile de mecanic șef ale întreprinderilor cu specific e- nergetic, la exploatarea e- chipamentelor energetice etc.) — consideră ing. Ga- rabet Kiimbetlian, directorul Liceului industrial energetic din Constanta — deci mai ales pentru o. muncă de coordonare, pe care sînt obligați să o facă acum inginerii în lipsa personalului mediu, cred că este de dorit ca să capete,» în primul rînd. cunoștințe precise despre procesele tehnice cu care vor avea de-a face, și mai puțin deprinderi de a efectua diferite operații care de regulă cad în sarcina unor muncitori •calificați"- După cum ni s-a semnalat, îndeosebi la liceele industriale, o bună parte din timpul repartizat practicii este consumat cu efectuarea unor operații simple (producere^ de ciocane, șuruburi, compase ș.a.). în loc ca elevii, viitorii tehnicieni, să înceapă să se deprindă cu efectuarea de încercări mecanice și tehnologice ale materialelor, elaborarea tehnologiilor de fabricație, urmărirea procesului tehnologic etc. Ing. Constantin Hera, directorul Liceului industrial pentru industria ușoară din București, este de părere că pi'actica

Si spe- stat de cele 6 practi- I si II

altfel, n-ar strica să se a- nalizeze în ansamblu' conținutul cursurilor, pentru a se evita repetările atît între obiectele aceluiași- an de studiu, cît si între ani diferiți". Tot astfel, ne-au relatat alti interlocutori, și pentru anul III de la liceul industrial energetic e- xistă încă rezerve de timp ■ ce ar putea fi folosite pentru sporirea orelor de laborator, prin eliminarea suprapunerilor de cursuri teoretice. De pildă, cam o treime din cursul de fizică — partea de electricitate — se repetă la cursul de trotehnică.— Nu-i mai puțin vărat că tematica si făsurarea concretă a practicii trebuie să se bazeze pe cunoștințele predate e- levilor la obiectele de cultură generală si tehnică — a relatat prof. Gheorghe Agapescu, directorul Liceului industrial de construcții din Bacău corespondentului județean al ziarului nostru. Cu condiția, evi- o ■ dent, .săjvexlste ’.'o corelare:
CUnî

elec-ade- des-

elevilor noștri, au cazuri cînd condu- unor întreprinderi, de spirt „Victoria", „Metalo-chimice" s. a. au refuzat pur si simplu să primească elevi la practică sau ne-au a- mînat cu stabilirea locurilor de muncă pînă în ziua începerii acestei activități. Reținem, din păcate, și aspectul nedorit al refuzurilor unor șefi contabili și al altor salariat! din unele întreprinderi, ca I.C.S. „Textile-încăltămin- te". fabrica de blănuri „1 Mai" sau ...Crișul" de a se ocupa în vreun fel de îndrumarea de specialitate a elevilor. Cum se explică acest refuz ? Pe motivul că ministerele de resort n-au dat indicațiile necesare întreprinderilor în subordine". „Anul III de la liceul industrial energetic ar trebui să lucreze în timpul practicii de producție intr-un laborator electrotehnic bine pus la punct — adaugă ing. Garabet Kiim- betlian din Constanta. Sînt asemenea întreprinderi în apropierea noastră, dar a- vem si foarte multi elevi. De aceea, va trebui, probabil. să mergem si în întreprinderi , ale altor ministere. Nu știm însă cum vom proceda, deși ar trebui să rezolvăm problema cu întreprinderile înainte de sfîrșitul anului școlar". Evident, asemenea „nedumeriri", cît și alte aspecte neprecizate încă în legătură cu pregătirea generală sau practică a elevilor din liceele de specialitate trebuie să-și găsească de urgență o clarificare de principiu și o rezolvare concretă atît din partea Ministerului învățămîntului, cît si a ministerelor economice de resort. Tot astfel este necesară o preocupare mai intensă pentru asigurarea bazei materiale adecvate ■ pregătirii de specialitate a elevilor. Multe din liceele vizitate — din București îndeosebi — au repartizate încă de anul trecut importante fonduri bănești pentru noi localuri, amenajarea de ateliere și laboratoare, dar se manifestă o totală lipsă de interes din partea forurilor răspunzătoare pentru finalizarea investițiilor.Luarea măsurilor cores-

ce a fost și cerile fabrica I.C.S.

, îp/.ștpdigțep ,, acestor . •nostinte. Din păcate, .tar;, întotdeauna există o asemenea succesiune logică în predare. Bunăoară, noțiunile de bază din studiul desenului tehnic sînt însușite de elevi la finele a- nului. I. dar la instruirea practică acestea sînt necesare la începutul trimestrului I. De asemenea, tema ..instalații electrice" se studiază la instruirea practică în anul II trimestrul I. dar la studiul materialelor în anul II trimestrul III tehnic în anul trul II.Dacă pentru _____pecte' ale pregătirii practice a elevilor din liceele de specialitate există opinii diferite si ne alocuri — în funcție de existenta sau inexistenta unei programe de practică chibzuit alcătuite — se procedează în ..chip diferit, pentru alte aspecte persistă încă evidențe nedumeriri. „Cu toate că am luat măsuri pentru asigurarea repartizării tuturor elevilor la practică în producție. că aceștia sînt însoțiți de cadre didactice și au un program precis adus si la cunoștința conducerii întreprinderilor. întîmpinăm o serie de greutăți în această direcție — ne relatează prof. Gheorghe Țenț, directorul Liceului economic din O- radea. Dacă la întreprinderi ca „înfrățirea". „Solidaritatea". „Sinteza" si altele' am găsit multă înțelegere și sprijin în desfășurarea activității uracti-

în anulSi la desenIII trimes-unele as-

specialitate
cinema

18,45 ; 21,15.

ȘTIRI CULTURALE
teatre

mante ar fl momentele istoriei naționale la care s-ar referi o operă de nrtă, ele nu se pot transforma în substanță artistică atîta vreme cît pictorul, sculptorul, poetul nu le învestește cu pasiunea- dăruită de epoca noastră. Arta nu poate accepta, nioi în acest caz, consemnarea placidă. Falsul monumentalism (de fapt, un gigantism lipsit adesea de căldură), gestul grandilocvent, emfaza nu au darul decît de a elimina vibrația lirică dintr-o imagine pe care, astfel nu o mai regăsim în adîncul conștiinței și al sensibilității Boastae.Arta noastră contemporană a creat Imagini în care trecutul este interpretat din perspectiva unui înțeles actual. Participarea înseamnă, în această împrejurare, redescoperirea pasionată a semnificațiilor majore ale istoriei, a tainicelor punți pe caire trecutul nostru național trece în conștiința noastră de astăzi. Ne referim statornic la unele capodopere ale artei moderne românești care răspund acestor exigente estetice. Rostim, astfel, numele acelei „Marseilleze" românești care e Ana Ipătpscu a lui Ciucurencu. Tensiunea dramatică a momentului istoric e reliefată de acel coral de capete care înconjoară figura eroinei. E reliefată de expresia concentrată de pe chipurile revoluționarilor, așa cum spuneam și cu un alt prilej, de gestul simplu al Anei Ipătescu, de gura întredeschisă într-un strigăt de luptă. Este, în această imagine, foita de a cuprinde într-un simbol o întreagă semnificație revoluționară ; Ciucurencu a propus, de fapt, o ale

gorie patetică a unei întregi epoci istorice, a unei trepte din scara ce urcă din străvechi depărtări către vremurile noastre. Sau, pentru a zăbovi asupra acestor picturi consacrate momentului de generoasă dăruire patriotică a lui 1848, iată compoziția lui Virgil Almășanu care îl înfățișează pe" Bălcescu printre tabacii bucureșteni. Figura marelui cărturar, a revoluționarului pătimaș, e înțeleasă nu ca un portret docu-
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punzătoare, pentru xemgdie- l rea situati.il.or ,amintit# Bici ’ a neajunsurilor - existentei elaborarea din vreme, temeinic, a programelor, vor face ca viitorul an de studii și cei care vor urma să nu mai înceapă și să nu se mai desfășoare sub presiunea unor probleme nerezolvate, a unor soluții. improvizate și de moment, detef- minînd astfel consolidarea si perfecționarea forme de studiu de sebită importantă pregătirea cadrelor ____de specialitate, necesare e- conomiei naționale.

w Răutăciosul adolescent : REPU- 
ț BLICA — 9; 11,15-; 13,45; 16,15;
i 18,45 ; 21,15. • o
j o La est de Eden : SALA PALA-
ț TULUI — 17,15 (seria de bilete
1 — 3 787); 20,15 (seria de bilete

—, 2 788), FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 : 21.
• Pentru încă puțini dolari : 
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,15;
18 ; 18,30 : 21, FEROVIAR — 8— 
12,15 în continuare ; 14,30 ; 16,45 ;
19 ; 21,15, EXCELSIOR — 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15. MODFRN
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 ; 18,30 ; 

. 20,45. FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18.15 ; 20,30.
0 Tată de familie : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21.
0 Drumuri : VICTORIA — 18.30 ; 
20,45.
0 Rio Bravo : VICTORIA — 9 :
12.15 ; 15,30, BUCE'GI — 9,30 ;
12.30 ; 16,30 ; 19,30.
0 Cînd voi fi mort și livid : CEN
TRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Păgînii din Kummerow : LU
MINA — 9,30—16 în continuare ;
13.30 ; 20,45.
0 Tom și Jerry : DOINA — 9 ;
10.15.
0 Profesioniștii : DOINA — 11.30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Cuțitul în apă : UNION — 15,30 ; 
18.
« Viața lui Matheus : UNION — 
20,30.
0 Preludiul gloriei : CINEMATE
CA — 13 ; 14.
« Totul pentru rîs : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Rolls Royce-ul galben : GRI- 
VIȚA — 9,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Judoka, agent secret: ÎNFRĂ
ȚIREA Intre popoare — 15,15;
17.45 ; 20.
e Bună ziua, contesă : BUZESTI
— 15,30 ; 18, ARTA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
A A fost odată un moș șl o babă': 
BUZEȘTI — 20,30.
A Căderea Imperiului Roman : 
DACIA — 8,30—20 în continuare, 
COSMOS — 15,30 ; 18,30.
0 Feldmareșala : UNIREA — 15.30; 
18.
0 Beata : UNIREA — 20,30.
e Hombre : LIRA — 15,30 ; 18 ;
20.15.
0 Expresul colonelului von Ryan : 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 : 20.
0 America, America (ambele 
serii) : FERENTARI — 15,30 ; 19.
0 ..... Apoi s-a născut legenda" :
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Wlnnetou (seria a III-a) : 
TROCENI — 15,30 ; 18.
0 Zosia : Cotroceni — 20,30.
0 Aventurile lui Tom sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul : CRlN- 
GAȘI — 15,30 ; 19.
0 Pașa : MELODIA —■ 9 ; 11.15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15; 20,30, FLOREASCA
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21. 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, TOMIS — 9,30—13,30 
în continuare; 16 ; 18.15 ; 20,30.
0 Becket : VOLGA — 8,30—17 în 
continuare ; 20.
0 Pianele mecanice : VIITORUL
— 15,30 ; 18, MIORIȚA - 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
0 Magazinul de pe Strada Mare : 
VIITORUL — 20,30.
0 Casa mame! noastre t AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,80 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Astă seară mă distrez : MOȘI
LOR — 18 ; 26,30.

I 0 Hoțul de piersici : MOȘILOR - 
' 15.30.

9 î 11,15

CO-

A

r

v

i
i

A

i

■
:
*

i
i

l

l
\
l
1
i

i

PREMIERA
FILMULUI ROMÂNESC 
/ „RĂUTĂCIOSUL 

ADOLESCENT"
Luni seara, la cinematograful 

„Republica" din Capitală a avut 
loc premiera filmului românesc 
„Răutăciosul adolescent".

Printre interpreții filmului, reali
zat de regizorul Gheorghe Vitani- 
dis după un scenariu de Nicolae 
Breban, se află Iurie Darie, Irina 
Petrescu, Virgil Opășanu, Ioana 
Bulcă.

Imaginea noii producții a Casei 
de filme București este semnată de 
Aurel Kostrakiewicz, iar muzica a- 
parține compozitorului Tiberiu 
Olah.

înainte de spectacol, regizorul 
Mihai Iacob a prezentat publicului pe realizatorii și interpreta filmu
lui.

SOSIREA ANSAMBLULUI 
DE BALET DIN CUBABaletul național din Cuba, in 

frunte cu renumita balerină Alicja 
Alonso, prim-solistă a Ansam
blului, a sosit luni dimineața în 
țara noastră. După ce vor susține 
un spectacol la Constanța, artiștii 
cubanezi vor apărea patru seri con
secutiv, intre 22 și 25 martie, pe 
scena Operei bucureștene. Iubi
torii genului vor putea aplauda 
cîteva din cele mai prețuite lucrări

din repertoriul Ansamblului: 
„Carmen", „Concert în alb și ne
gru", „La fille mal gardee" etc.

•fc
Membrii colectivului Burgthsa- 

ter-ului din Viena — care se află in 
turneu în țara noastră — s-au intil- 
nit luni, la sediul Asociației oa
menilor de artă din instituțiile tea
trale și muzicale — A.T-M. — cu 
colegi și cronicari de teatru din 
Capitală. 'k

Orchestra națională a Radiotele- 
viziunii franceze, aflată în turneu 
in țara noastră, a susținut luni 
seara la Casa Universitarilor din 
Cluj un concert care a cuprins lu
crări de Schubert, Schumann, Du- 
tilleux și Ravel. A dirijat Roberto 
Benzi. Concertul s-a bucurat de un 
succes deosebit. Artiștilor le-au fost 
oferite flori din partea Consiliului popular județean și a Comitetului 
județean pentru cultură și artă-

★
Orchestra simfonică a filarmoni

cii „Oltenia" a prezentat luni seară 
un concert, la Craiova, avînd ca 
solistă pe violonista Hiltrud 
Freund, din R. D. Germană. Sub 
bagheta dirijorului Victor Golescu 
au fost interpretate „Concertul în Re major pentru vioară și or
chestră" de Beethoven, Simfonia I 
de D. Șostakovici și Dansuri fes
tive de A. Vieru.

Luni după-amiază a ayut loc la 
Craiova o manifestare consacrată 
aniversării unui secol și jumătate 
de la nașterea scriitorului Alecu 
Russo.

(Agerpres)

0 Burgtheater din Viena (la sala 
Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : Neînsemnatul
— 19,30.

0 Teatrul de Comedie: Opinia pu
blică — 20.

0 Teatrul „Lucia Bturdza Bu- 
landra*  (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul Iul Rameau — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Tandrețe și abjecție — 20.

0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile de 
sassafras — 19,30 ; (sala Studio) : 
Enigmatica doamnă „M“ (premie
ră) — 20.

0 Teatrul Giulești : Pălăria flo
rentină — 19,30.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : R.U.R. — 19,30.

0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile Iul 
Plum-PIum — 10 ; (sala din str. 
Academiei) : A fugit un tren — 17.

0 Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) ; Cafeaua cu lapte do adio
— 19,30.

0 Teatrul de estradă „Ion Vasi- 
lescu" : De la Bach la Tom Jones
— 20.

0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Cu pi
cioarele pe pămtnt — 20.

CONTRIBUȚIE LÂ DEFINIREA
UNEI COLECȚII

La ora 5 după-amiază; RAHOVA

aeestei o deo- pentru medii Faraonul : FLACĂRA' — 13. 
Lustragiul : VITAN — 15,30 ;

15,30.
• Pensiune pentru holtei : POPU
LAR — 13,30 ; 1.8, RAHOVA —
15,30.
O Cu mîinile pe oraș : POPULAR
— 20,30.
e Planeta maimuțelor: MUNCA — 
15,30 ; 18.
e Faistaff : MUNCA - 20,15.
0 Marele șarpe : FLACĂRA 
15,30.
•

0 Fidelitate : VITAN — 20,30.
• . _________
— 18 ; 20,30.
0 Pantoful cenuș&resei 
GREȘUL— 15,30 : 18 ; 20,30
0 Ianosik : PACEA

18.

A

Anchetă realizată de
Florira DINULESCU 
Ion CIUCHI
Ion PITICU

17,30 — Telex TV.
17,35 — Pentru elevi. ___

sultațll la matema
tică (cl. XII). Tema: 
Probleme recapitu
lative pentru baca
laureat. Prezintă : 
I. Olivotto.

18,05 — Limba engleză. Lecția 50.
18,30 — Pentru copii : Telebotanicus. 
19,00 T- Telejurnalul de seară.

Tele-universltatea. Ciclul „Cunoașterea Universului" 
(I). De la astrologie la astronomie. Prezintă : prof. 
<lr. docent Călin Popovici.
Cronică muzicală de Grigore Constantinescu.

20.20 — Secretul camerei din mijloc. Film realizat de tele
viziunea poloneză.
Artă plastică : Expoziția tinerilor artiști din Bacău. 
Prezintă : C. Anastasiu.
Campionatul mondial de hochei pe gheață : U.R.S.S.— 
Canada. In pauze : > Mica panteră și prietenii ei — 
film documentar realizat de Studioul Al. Sahia; 
?, Telejurnalul de noapte.
nchiderea emisiunii.

Succesul unei colecții. largș sa audientă la public depind hotărîtor de modul în care ea izbutește să-și definească încă de la început un profil distinct, determinat de o concepție editorială . coerentă, sistematică, ce are în vedere si-si propune să răspundă constant unor necesități ale cititorilor. Sub acest aspect colecția de micromonografii critice inițiată de Editura tineretului lasă să se întrevadă posibilități multiple de afirmare pe a- cest făgaș, chiar dacă drumul parcurs pînă în prezent prezintă si o a- nume nesiguranță și timiditate în statornicirea unei atari concepții . și profil'.. Ne-am- îngădui. înainte, de a .’ stărui .'asupra;-ultimelor sale 'apariții, cîteva constatări în acest sens.Neîndoielnic, ivirea acestei colecții se cuvine apreciată ca un fapt pozitiv atît în 'acțiunea de diversificare și sistematizare a vastei activități editoriale de la noi, cît mai ales ‘ prin aceea că ea intenționează — și în bună parte a reușit chiar — să se adreseze unor ample categorii de cititori (în special elevi și studenți), să răspundă cerințelor lor, punîn- du-le la îndemînă instrumente de lucru eficiente, utile și adecvate pasiunii și efortului lor de a cunoaște și aprofunda literatura română. Fără a fi susceptibilă deocamdată unei largi retrospective, dat fiind numărul relativ redus de volume apărute, colecția și-a înscris totuși în cuprinsul ei o serie de lucrări datorate unor cunoscuți critici și istorici literari ; „V. Alecsandri" de G. Călineșcu, „I. L. Caragiale" de Serbam Ciocu- lescu, „Calistrat Hogaș" de Vladimir Streinu, „C. Negruzzi" și „Liviu Re- breanu" de Al. Piru, „G. Coșbuc" de Dumitru Micu, „Mihail Sadoveanu" de Const. Ciopraga, „Al. I. Odo- beșcu" de D. Păcurariu, „Octavian Goga" de I. D. Bălan etc.Ceea ce se observă însă la o privire mai atentă e caracterul insuficient precizat, oscilant chiar al profilului colecției și, implicit, o anume inconsecvență și labilitate a concepției editoriale. Avem în vedere în acest sens, desigur, specificul, iar nu valoarea intrinsecă a volumelor publicate. Orice colecție se justifică ca atare prin respectarea riguroasă a direcției și țelului pe care și l-a propus și delimitat încă din momentul inaugurării : de a se fixa asupra unui anume gen sau specie, de a-și urmări cu strictețe domeniul respectiv, făcîndu-și din aceasta,- în timp, un fel de tradiție. Or, în cadrul aceștei colecții, de la
cunoaște în el ceva din ființa tuturor manilor iluminați ai istoriei noastre, a tuturor martirilor unei idei generoase.Așa cum figura unui alt cărturar- martir, Nicolae Iorga, a prilejuit picturii contemporane cîteva înfăptuiri întrutotul notabile. Catul Bogdan și Lia Szasz au descoperit, în această personalitate complexă a is-, toniei noastre moderne, înfățișări — aș spune — complementare, capabile

Savantul ucis de fasciști este. în felul acesta, un simbol al atîtor martiri ai poporului nostru, al celor trași pe roată, al țăranilor de la 1907, în amintirea cărora și-a ridicat, cutremurător, glasul, al celor chinuiți pe care i-a evocat în filele cărților lui.Istoria încetează, astfel, 8ă fie o simplă adunare de documente. Ea este o realitate vie, în măsura în care artiștii îi descoperă înfelesu-

Simbolul istoric in arta modernă
mentar, ci cuprinde întreaga semnificație. fierbinte, a unui simbol. In Bălccscu al lui Almășanu trăiește nu doar amintirea unei copleșitoare personalități a istoriei românești, ci însăși istoria acestui popor, surprinsă într-unul din momentele ei de înaltă semnificație.Sînt convins că, pe măsura trecerii timpului,,portretul lui Bălcescu, modelat de Anghel în urmă cu atîtia ani. va constitui, tot mai precis, o autentică efigie a cărturarului martir. Consumat de febre lăuntrice, chipul nobil are ceva din puritatea pasionată, din meditația unui gîn.di- tor, din poezia dramatică a unui mare gînditor. E o atît de adincă tristețe și o atît de limpede și dîrză frumusețe în chipul lui Bălcescu, modelat de Anghel, incit putem re-

să reconstituie un întreg univers sufletesc. Intr-unui din portrete, cel semnat de Catul Bogdan, îl regăsim pe savantul meditînd adine asupra rosturilor istoriei, așa cum i se desprindeau din vechile și mai noile izvoare. In celălalt, temperamentul impetuos al învățatului cu gest profetic se tălmăcește în contururi agitate. în linilie care aleargă, neliniștite, tulburate, cum mi se părea îndreptățit să spun altă dată, de un vint aprig. Și, în sfirșit, compoziția lui Ion Vrăneantu ; scena, tratată în stilul vechilor picturi murale românești, dobîndește proporții simbolice, o amploare emoțională semnificativă. Ea devine, astfel, o pagină tragică de istorie, o pagină în care sînt consemnate momente la fel de dureroase ca și aceea a martirajului lui Iorga.

rile ce se prelungesc pînă îri epoca noastră, atingînd fibrele cele mai sensibile ale ființei spirituale a acestor creatori. „Sîntem contemporani cu întreaga. istorie", spunea c.îndva Antonio Gramsci, pentru care sensul existentei s-a confundat cu puterea de a se dărui unor idealuri ale propriului popor și ale întregii umanități. Sentimentul acesta, nobil și grav, adaugă portretului artistului cetățean al epocii moderne o trăsătură dintre cele mai caracteristice. O istorie în care se descifrează permanențele ideologice, morale. O istorie din esența căreia s-a zidit epoca noastră.Artistul care încearcă să descopere aceste fundamente statornice ale faptului istoric poate descifra, fără îndoială, și sensurile cele mai

adinei ale vremii contemporane. în aceeași măsură, desigur, el nu se poate apropia de trecut cu sentimentul celui care despoaie documente de arhivă. Mișcarea necontenită a istoriei este o realitate pe care artistul nu are cum s-o nesocotească. O dată cu fundamentul social al istoriei se mișcă, firește, șl formele prin care societatea ia cunoștință de istoria și de destinul său. Conștiința istorică a omului veacului XX diferă de aceea a înaintașilor .lui. După cum, orînduirea socială în care trăiește își pune, hotărîtor, amprenta pe modul de înțelegere a fenomenelor. Nu pledez, bineînțeles, pentru pictura istorică pe care aș socoti-o unică modalitate de reprezentare a realului. Mi se pare, însă, că o înțelegere a acestui sens istoric al existentei sociale nu poate decît să lărgească însuși orizontul contemporan al artistului. In aceeași măsură în care participarea, angajarea artistului contemporan, conștiința lui civică determină cuprinderea evenimentului istoric din perspectiva ideilor epocii noastre socialiste, constituind tocmai acea trăsătură ce desparte decisiv adevărata artă de simpla reconstituire documentară.Observația mi se pare valabilă și pentru istoria de artă. Obligația de a interpreta curentele artistice ale tuturor epocilor din punctul de vedere al gîndirii noastre materialistdialectice, de a judeca nuanțat relațiile dintre ideologia acestor mișcări și societatea în cadrul căreia s-au manifestat ele este, desigur, e- sențială pentru specialist, Sensul istoriei acționează — și în cazul acesta — ca o modalitate 'specifică de integrare (de respingere sau reconsiderare critică) a artei vremurilor trecute in tradiția culturii unui popor.

început profilată pe micromonografii critice, se ivește și cite o lucrare predominant orientată asupra vieții unui scriitor, e' drept substanțială, mult mai adecv'Ră, poate. specificului altor colecții, ca de pildă „Oameni de seamă". Urmărind de asemenea modul în care colecția înțelege să răspundă necesităților cititorilor și aici deslușim anumite lacune în ce privește concepția editorială, lucrările publicate pînă acum prezentîndu-se mai degrabă ca achiziții sporadice, iar nu ca materializări succesive ale unui plan editorial sistematic, temeinic elaborat anterior în funcție de ce- rihțele' stringente ale celor cărora li ' 'se adresează sl 'Tiguros respectat, eventual chiar îmbogățit pe parcurs. Se ■ creează astfel, uneori, impresia — și din păcate fenomenul nu e singular — că editura, în speță colectivul redacțional al colecției, se află la discreția ofertelor autorilor, servind ca un fel de neutru intermediar între aceștia șl tipografie, cînd în fond firesc ar fi ca tocmai editura să dețină un rol activ în acest proces, să devină un for al exigenței și un factor de emulație creatoare, de propulsare a unor noi și veritabile contribuții care să răspundă cu
MICROMONOGRAFIILE 
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promptitudine interesului cititorilor. Nu cu capitole, oricit de valoroase, desprinse din volume monumentale sau uneori cu lucrări ce prescurtează volume anterioare sau unele lucrări avînd aspectul unor prefețe dezvoltate poate răspunde scopului său o atare colecție ci, pe cît cu putință, (soluția ideală ar fi : în mod exclusiv) cu texte critice inedite, cu lucrări dense, rezultat al unor comenzi ferme prevăzute în planuri bine chibzuite, alcătuite de preferință cu concursul unor specialiști în materie, al unor competenți critici și istorici literari. Ținînd seama că o atare colecție se adresează cu precădere elevilor și studenților e firesc ca interesul acestora să se îndrepte în primul rînd către acele lucrări tratînd despre scriitori, despre or pera cărora încă nu au fost publicate lucrări monografice sau ediții critice ori despre mari valori literare insuficient comentate pînă acum, asupra cărora lucrările cu caracter monografic ' fie că lipsesc sau sînt în curs de realizare, fie că sînt elaborate însă la un nivel prea științific. Orientarea editurii nu trebuie să ocolească ci. dimpotrivă, să urmărească tocmai a acoperi asemenea pete albe, astfel de spatii libere, pe care lecțiile prevăzute în programele analitice nu le omit, fără însă a le satisface îndeajuns. La sporirea popularității colecției ar contribui, de bună seamă, și asigurarea, imprimarea unei periodicități modului, deocamdată, cu totul întîmplător, fluctuant , de apariție a noilor volume. Iată dar cîteva considerații de ordin mai general cărora analiza succintă a cîtorva din ultimele volume apărute : „Dinicu Golescu" de Gh. Pop, „Em. Gârleanu" de Domnica Filimon-Stoicescu, „Mihail Sebastian" de Cornelia Ștefănescu va încerca să le adauge și alte aspecte mai particulare, ce privesc nivelul calitativ al unor lucrări de asemenea factură.O trăsătură îmbucurătoare pe care o putem desluși la fiecare autor în parte e solida informație asupra scriitorului discutat, documentația temeinică pe care a întreprins-o. Diferă însă de la un autor la altul modul în care a înțeles să asimileze și să-și sprijine lucrarea pe această, e- »vident, întinsă informație. Mai tributari, mai dispuși a reconfirma prin lectură și analiză proprie justețea opiniilor critice rostite deja de u- nele condeie avizate, în schimb mai reticenti în aprecieri personale,, ni s-au părut autorii volumelor despre Dinicu Golescu și Em. Gârleanu. Gh. Pop reconstituie cu minuțiozitate 8 și fidelitate nu numai itinerarul atît de fecund in observații sociale și pa

sionant pe care îl descrie Dinicu Golescu în cunoscuta și importanta sa carte „însemnare a călătoriei mele", cît 'și întreaga activitate culturală, caracterizată printr-o multitudine de preocupări (dramaturg, moralist, lexicograf, folclorist, gramatician), a acestui luminat cărturar, însufietit de nobile idealuri umanitare, patriotice — privită pe fundalul frămin- tărilor sociale și politice, de mare cumpănă, ale epocii. Din păcate — șl nu numai în capitolul destinat analizei memorialului — caracterul descriptiv al textului critic, decuparea citatelor domină, în defavoarea comentariului critic. și . a judecăților de . .valoare; Insistind prea mult -asupra, unor laturi mai puțin semnificative, bunăoară a- ceea privind activitatea de traducător de cărți cu caracter didactic, in- trind uneori prea mult în amănunte în comentarea unor cărți de acest fel (ca aceea a lui Neofit Vamva pe care a tradus-o Dinicu Golescu). autorul încarcȘ materia lucrării, neevi- tind de asemenea aglomerarea de date și amănunte biografice. Aceeași supralicitare a" detaliului biogri^’g. dezvoltînd de data aceasta exc' e; partea privind viata scriitorului., o aflăm în cartea Domnicăi Filimon- Stoicescu despre Em. .Gârleanu, lucrare meritorie prin seriozitatea informației; dar care, ca și cea precedentă, lasă totuși fără uh răspuns prea concludent întrebările legitime ale cititorului, fie el elev; student, sau lector obișnuit : ce aduce nou cartea sub aspectul Interpretării o- perei, care e unghiul inedit, original din care e privită personalitatea scriitorului tratat ? Beneficiind de un vast material documentar, autoarea dă nu o dată dovadă de suplețe și discernămînt critic în delimitările pe care le face, ljmitîndu-se însă adesea a recurge prin extensie de citate la observațiile si interpretările unor subtili și reputatl critici și istorici literari. O reală vibrație și sensibilitate pe care le manifestă autoarea în perceperea șî aprecierea faptului iiterar se repercutează uneori defavorabil asupra considerațiilor critice, nescutite de unele inflexiuni retorice, de un ton oarecum sentimental. Autoarea lasă însă astfel, uneori, impresia că ro- manțează viata scriitorului, fă- cînd la un moment dat din Gârleanu un fel de erou legendar. Accente exaltate edulcorează adevărul istoric, autenticitatea și semnificația faptului literar, contrastind izbitor cu luciditatea și acuitatea tonului precumpănitor analitic, ce caracterizează stadiul actual al cercetării critice. Micromonografia consacrată lui Mihail Sebastian de Cornelia Ștefănescu se impune atenției prin pertinența și rigoarea observațiilor critice, ca și prin acuratețea și sobrietatea stilului. Materialul informativ de care dispune autoarea nu este inserat la modul arid, didactic în text, ci integrat unei structuri, servind ca bază de argumentație unor considerații critice nu lipsite de finețe. Autoarea insistă, cu real temei, și luminează printr-o cercetare sistematică ipostaza de eseist a . lui Mihail Sebastian — tratată cam fugitiv pînă acum în, e drept, puținele studii critice ce i-au fost consacrate — tocmai pentru că-i apare aici, și pe bună dreptate, manifestată una din laturile cele mai interesante și viabile ale activității și personalității cunoscutului scriitor. Nu sînt neglijate nici celelalte domenii de afirmare creatoare (în roman și teatru), autoarea sesizînd un factor unificator ce conferă un caracter unitar operei scriitorului : „o corespondență organică între formele de manifestare polivalentă ale scrisului lui Sebastian, corespondentă care derivă din factorul comun pe care-1 reprezintă în toate, omul lucid și totodată febril, raționalistul tinzînd să judece lucrurile limpede, ordonat, și visătorul fantezist".Din analiza acestor ultime volume — ce aduc fiecare în parte contribuții meritorii în cunoașterea vieții și operei scriitorilor respectivi — rezultă, așadar, că și sub aspect calitativ, valoric, al nivelului științific înalt (fără a fi prin aceasta în detrimentul accesibilității) către . care, în mod firesc, autorii unor asemenea lucrări trebuie să tindă, editura are obligația și menirea de a face în mod consecvent, prin fiecare nouă apariție, dovada unei sporite exigențe.
Adrian ANGHELESCU



SCINTEIA — marți 18 martie 1969

Sosirea în Capitală Sesiune

a tovarășului Rezso Nyers,
membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P. M.S. U

(Urmare; din pag. I)în telegrama trimisă de Comitetul Județean de partid Bistrița-Năsăud și consiliul popular județean se spu- 
j ne : „Comuniștii, oamenii muncii ro- / mâni, maghiari și germani din jude- 
I ful Bistrița-Năsăud au primit cu deosebită bucurie și satisfacție realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Vă asigurăm că locuitorii acestor meleaguri, înfrățiți în muncă, strîns uniți în 'jurul conducerii de partid și de stat, nu vor precupeți nici un efort pentru a da viață mărețului program de dezvoltare multilaterală 

a economiei, a științei, artei și cui-
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1 . . . . .. turii, de înflorire a României socia- . liste".„Realegerea dumneavoastră în a- eeastă funcție de mare răspundere exprimă deosebit de elocvent sentimentele de stimă și prețuire cu care toți oamenii muncii urmează partidul, forța politică conducătoare a societății noastre socialiste, se arată în telegrama trimisă de Comitetul județean Satu Mare al P.C.R. și consiliul popular județean. Profund atașați politicii interne și externe a partidului și statului nostru, care stă Ia baza programului Frontului Unită- ’1 Socialiste, însuflețiți de sarcinile . mărețe ce stau în fața întregii na- . țiuni, vă asigurăm, iubite tovarășe , Ceaușescu, că toți comuniștii, oa- . menii muncii din județul nostru, indiferent de naționalitate, strîns uniți în jurul partidului, sînt hotărîți să-și consacre întreaga energie creatoare, elanul, și puterea de muncă cauzei partidului, pentru ridicarea . României socialiste pe noi culmi ale progresului și civilizației".în telegrama trimisă de deputății Consiliului popular județean Vaslui se spune : „întruniți în prima sesiune 

e consiliului popular județean, ne exprimăm profundul atașament față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, "față de recentele măsuri adoptate de Marea Adunare Națională privind perfecționarea continuă a conducerii activității economice și sociale.Ne exprimăm și cu acest prilej, în numele tuturor cetățenilor județului nostru, recunoștința fierbinte față de deosebita grijă pe care conducerea partidului și statului o acordă înfloririi continue a* 1 * II- III- * județului»Vaslui, pentru întreaga’ dv. activitate îrichi- nată dezvoltării multilaterale a României socialiste, ridicării prestigiului patriei noastre pe plan internațional. în numele muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, al tuturor celor ce muncesc pe meleagurile vas- luiene, deputății consiliului popular județean se angajează să nu precupețească nici un efort, să muncească ci și mai multă însuflețire pentru re Uzarea sarcinilor de plan pe acest an și-,a angajamentelor luate în cinstea celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei și a Congresului al X-lea al P.C.R.".

Ieri în țară : vremea a continuat să se răcească. Cerul a fost acoperit. Au căzut precipitații sub formă de ploaie în Banat, Transilvania și Dobrogea și sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în Oltenia, Muntenia și Moldova. Vîntul a suflat slab pînă Ia potrivit, exceptînd sud- estul tării unde a prezentat intensificări locale. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 5 grade la Dorohoi și Cotnari și plus 13 grade la Sovata. în Muntenia și izolat în Oltenia și sudul Moldovei s-a produs polei. în București, vremea a continuat să se răcească. Cerul a fost acoperit. Au căzut precipitații intermitente. Vîntul a suflat cu intensificări din sectorulestic. S-a produs polei. Temperatura maximă a fost de zero grade.Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 și 21 martie. în țară : vreme rece la început, apoi în încălzire ușoară și treptată. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații locale. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 grade șl plus 4 grade, iar maximele între minus 2 și plus 8 grade. Local mai ridicate. în București : vreme rece la început, apoi în încălzire ușoară. Cerul va ft mai mult noros. Vor cădea precipitații slakțe. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

Nr. 11 din 12 martie 1969
EXTRAGEREA I: Categoria I : 3 variante a 54 299 lei ; categoria aII- a : 149,5 a 1 065 lei ; categoria aIII- a : 3960,5 a 40 lei.
EXTRAGEREA a II-a : Categoria A : 6 variante a 21 627 lei ; B : 336 a 386 lei ; C : 5723,5 a 22 lei.

Concursul exceptional Pronoexpres după formula „5 din 45* ce va avea loc duminică, 23 martie constituie un prilej de a obține noi și roase premii.Anul acesta, pînă la 1tie, Administrația de Stat Loto- Pronosport a distribuit parti- oipanților 200 de autoturisme de diferite mărci și capacități. Cei ce vor juca la concursul Pronoexpres au multiple șanse de cîștig. Se atribuie autoturisme în număr nelimitat. Pentru variantele cu 5 numere cîștigătoare din 6 se vor da autoturisme Dacia 1 100, Mosk- vici 408 — cu 4 faruri și radio, Skoda 1 000 M. B., Trabant SOI. Variantele cu 5 și 4 numere cîștigătoare din 10 extrase participă la tragerea ce-

capăt al rețelei de șosele 
asfaltate, în lungime de 56 000 de mile, construite 
în ultimii ani, a cărei a- 
pariție prezintă o impor
tanță deosebită pentru Re
publica Turcă, țară ce 
moștenise drumuri în ma
joritate nemodernizate. Tot 
de la această poartă faci 
cunoștință cu unul din 
cele mai pitorești și în 
același timp palpitante as
pecte ale Istanbulului: cir
culația Intensă.

Ceea ce conferă însă a- 
cestui oraș adevăratul său 
dinamism este comerțul. 
Din zori pînă în noapte el 
constituie principala ocu
pație pentru sute de mii 
de oameni. Strada este pur 
și simplu invadată de ne
gustori care se strecoară 
cu abilitate printre șiru
rile de mașini, răsar ca din 
pămînt de îndată ce ai în
cetinit pasul și te iau cu 
asalt lăudîndu-si marfa. 
Strada, în care strigă
tul negustorilor se îm
bină cu clacsoanele ma
șinilor și chemarea muezi
nului amplificată în ulti
mul timp de microfoane, 
este un fel de prolog pen
tru ceea ce oferă, bazarul. 
Marele bazar acoperit — 
Kapali Carsî — care timp 
de secole a fost centrul 
comercial al imperiului o- 
tornan, este astăzi un fel 
de punct de legătură între 
comerțul oriental tradițio
nal și cel modern. Pe cele

92 de stradele, în care sînt 
înghesuite peste 3 000 de 
prăvălioare ti se oferă to
tul de la tradiționalele fe
suri și narghilele la haine 
de piele și obiecte de 
mă. ce reprezintă 
meșteșugarilor turci, 
cei două milioane 
locuitori. Istanbulul 
cel mai mare oraș al Tur
ciei. El este principala 
poartă de intrare și ieșire 
a bunurilor și locul unde 
s-a concentrat în propor
ții considerabile producția 
națională. Dispune de o prosperă industrie textilă, 
de pielărie, de confecții, de 
mari șantiere navale, de o

• linie de montaj „ pentru 
autoturisme. Grăitor pen
tru dezvoltarea orașului 
este faptul că în ultimii cinci ani numărul, munci
torilor a sporit cu 40 la 
sută. O industrie tînără și 
plină de perspective este 
turismul. Istanbulul are 
toate atributele necesare : 
soare, mare, peisaj, istorie. 
Ultimul plan cincinal pre
vede 24 milioane lire tur
cești pentru amenajări tu
ristice în această zonă.

Acest oraș prin care ră
suflarea mileniilor se îm
bină cu ritmurile secolu
lui XX a reușit să se în
scrie in epoca modernă cu 
aceeași vigoare cu care s-a 
ridicat din ruine de nu mai 
puțin de 30 de ori în de
cursul istoriei sale.

Adriana SOCEC

în telegrama trimisă de Consiliul .oamenilor muncii de naționalitate germană, după ce se exprimă deplina adeziune față de politica Partidului Comunist Român, care a asigurat rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale în tara noastră, se spune : „Vom consacra toate forțele noastre dezvoltării prieteniei frățești dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, ca o condiție a obținerii de noi succese în opera de desăvîrșire a construcției

Pronoexpres

mar-

asemenea,

bun valo-

în turneul de la Barranquilla

Concurs excepțional

în cîteva rinduri

SPORT
tenis ||ie Năstase învingător

. BOGOTA 17 (Agerpres). — Te- nismanul român Ilie Năstase a repurtat un frumos succes internațional, cîștigind turneul de la Barranquilla. (Columbia). Campionul nostru s-a comportat excelent in meciul final susținut în compania cehoslovacului Jan Kodes. Primele două seturi au revenit cu 6—4, 6—4 lui Ilie Năstase. Se părea că Năstase va triumfa cu 3—0. Spre surprinderea numeroșilor spectatori, Kodes a avut o puternică revenire, reușind să cîștige ur-

0 în runda a 7-a a turneului de șab de Ia Belgrad, EliSabeta Polihro- niade, jucînd cu piesele negre, a învins-o în 48 de mutări pe Gresser (S.U.A.). în partida amînată din runda a 4-a, Elisabeta Polihroniade a cîștigat la Rujița Iovanovici, iar în partida întreruptă din runda a 6-a 
a remizat cu Bihalici (Iugoslavia).După 7 runde, în clasament conduce Nana Aleksandria (U.R.S.S.) cu 5,5 puncte, urmată de Malipetrova (Cehoslovacia) — 5 puncte, Polihroniade (România), Katia Iovanovici (Iugoslavia), Dobspn (Anglia). Liliak (Iugoslavia) — 4,5 puncte etc.O Cu prilejul unui concurs de na- tație, desfășurat in bazin acoperit la Commerce (California), a fost înregistrată o mare surpriză. Proba de 200 yarzi liber (femei) a fost cîștigă- tă de Stavsson în l'58”4/10, urmată de Pokey Watsson — l’58”8/10. Tripla campioană olimpică, Debbie Meyer s-a clasat pe locul trei cu timpul

socialiste, a transpunerii în viață a sarcinilor trasate de partid".Colectivele unor mari întreprinderi industriale din țară. în telegramele și ’scrisorile trimise) tovarășului Nicolae Ceaușescu, își exprimă hotă- rîrea de a sprijini politica partidului prin obținerea de noi și însemnate succese în munca lor de zi cu zi. în telegrama trimisă de muncitorii. tehnicienii, și inginerii Laminorului de tablă subțire ’ Galați se spune : „în numele colectivului nostru vă adresăm cele mai sincere felicitări cu ocazia realegerii în înalta funcție de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Sîntem din tot sufletul alături de încercatul nostru partid care nu are țel mai înalt decît apărarea intereselor poporului, a independenței și suveranității naționale. Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vă vom sprijini cu fermitate în îndeplinirea înaltelor răspunderi ce vă revin în calitate de conducător al partidului și statului nostru, spre binele. și fericirea întregului nostru popor".într-o amplă Scrisoare a colectivului de muncă din Uzina de utilaj chimic „Grivița roșie“-Bucureș’ti, se spune, printre altele : „Rezultatele remarcabile obținute în vasta operă de edificare a României socialiste, întărirea continuă a prestigiului ei internațional sînt rezultatul firesc al politicii științifice, marxist-leniniste, promovate de partid în soluționarea problemelor interne și externe, sînt o urmare a faptului că poporul, strîns unit în jurul avangărzii sale, partidul, înfăptuiește această politică convins fiind că ea izvorăște din propriile sale interese. Angajamentele luate în întrecerea socialistă de către muncitorii, inginerii și tehnicienii Uzinei de utilaj chimic „Grivița roșie" reprezintă expresia concretă a adeziunii noastre depline față de politica de industrializare socialistă a țării, fermitatea cu care vom înfăp- s tui sarcinile stabilite de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului."Aceeași însuflețire caracterizează și scrisoarea colectivului întreprinderii textile „Dacia" : „Rezultatele a- legerilor de la 2 martie au confirmat încrederea întregului popor în Partidul Comunist Român, care a condus cu înțelepciune lupta maselor în anii construcției socialiste spre atingerea înaltelor- țeluri de in- florire a RomânieiVă asigurăm că vom în munca noastră pentru potențialului economic si ne o- treaptă superioară a calității produselor întreprinderii noastre, spre a corespunde exigentelor cr’es- cînde ale pieței interne și exportului".în telegrama trimisă de colectivul de lucrători din întreprinderea de stat pentru comerț exterior — mineral import-export din București se spune : „în numele întregului colectiv de salariați vă adresăm cele mai călduroase felicitări in legătură cu realegerea dvs. de către Marea Adunare Națională în înalta funcție de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Cu acest prilej ne exprimăm deplina încredere și atașamentul nostru față de politica partidului, care sub conducerea . înțeleaptă a Comitetului său Central asigură mersul continuu ascendent al României pe calea progresului economic, social și cultural. Ferm convinși că destinele poporului 

socialiste. persevera creșterea ridicarea

mătoarele două seturi (10—8, 6—2) și să egaleze Situația. în ultimul set insă, Năstase s-a întrecut pș. sine, terminind victorios cu 6—3. în semifinalele probei de dublu masculin Năstase și iugoslavul Franulovici au eliminat cu 6—4, 6—3, 6—2 pe Bow- rey, Ruffels (Australia).Proba de simplu feminin a turneului a fost cîștigată de Julie Heldman (S.U.A.), care a întrecut-o cu 5 6—2 6—3 pe Bartkowicz (S.U.A.).

de 1’59”. Corespondenții agențiilor internaționale de presă subliniază în. comentariile lor că este pentru pri-' ma oară în ultimii doi ani cînd Debbie Meyer este învinsă în cursa, de 200 yarzi liber.• în campionatul mondial de hochei pe- gheață, după două zile conduce echipa U.R.S.S. cu 4 puncte (21—4), urmată de Cehoslovacia — 4 puncte (14—4), Suedia — 2 puncte (8—7), Canada — 2 puncte (6—7), Finlanda — 0 puncte (4—11), S.U.A. — 0 puncte (5—25). Tn ultimul meci disputat duminică seara tîrziu selecționata Cehoslovaciei a întrecut cu 8—3 (2—1. 4—2. 2—0) formația S.U.A.o în localitatea Voorburg (Olanda) s-a disputat primul meci dintre echipele Blokker și Spartak Brno, contînd pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la volei masculin. Victoria a revenit voleibaliștilor cehoslovaci cu scorul de 3—0 (15—8. 15—7, 15—13). 

se află în mîini sigure ne angajăm să contribuim în continuare la întărirea unității poporului nostru în jurul partidului și să nu precupețim nici un efort pentru realizarea in cele mai bune condiții a sarcinilor care ne revin pe linia transpunerii în viață a mărețului program trasat de partid pentru dezvoltarea multilaterală a patriei noastre".„Ne exprimăm cu acest prilej — se spune în telegrama trimisă de membrii C.A.P. „11 Iunie" din comuna Pechea, județul Galați, — sentimentele de caldă afecțiune și prețuire, de adîncă stimă pentru dvs., tovarășe Nicolae Ceaușescu. Ca urmare a măsurilor luate de Comitetul Central al partidului. în ultimii ani cooperativele agricole de producție s-au întărit din punct de vedere e- conomic și organizatoric, și-au mărit an de an averea obștească contribuind la ridicarea nivelului de trai al țărănimii. Exprimăm adeziunea deplină a tuturor membrilor cooperatori față de politica internă și externă a Partidului Comunist Român, închinată intereselor vitale ale națiunii noastre, desăvîrșirii construcției socialismului".Aceleași sentimente sînt exprimate în telegrama trimisă de muncitorii, inginerii și funcționarii de la întreprinderea forestieră Rucăr, județul Argeș : „Vă asigurăm de atașamentul nostru deplin față de politica internă și externă a partidului și statului nostru. în cinstea celei de-a 25-a aniversări a eliberării României și a Congresului al X-lea al P.C.R., ne angajăm să realizăm sarcinile de plan în mod exemplar".în telegrama trimisă de personalul Comandamentului marinei militare se spune printre altele : „Ne exprimăm încă o dată devotamentul nețărmurit față de Partidul Comunist Român și ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru întărirea capacității de luptă a marinei militare, pentru apărarea independenței și suveranității României socialiste".„Votul întregului popor român a- cordat Frontului Unității Socialiste — se spune în telegrama trimisă de cadrele didactice și elevii Liceului nr. 1 din municipiul Tecuci — este expresia hotărîrii de a contribui la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Vă asigurăm, iubite tovarășe Ceaușescu, că ne .vom consacra și. în viitor energia, elanul, forța creatoare spre a pregăti cadre de nădejde pentru economia și cultura națională, spre sporirea prestigiului frumoasei noastre Românii în lumea întreagă". ■'Au mai fost adresate telegrame din partea Comitetului orășenesc de partid Tg. Bujor, a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la Trustul de construcții Galați, colectivului Fabricii de încălțăminte și pielărie „Flacăra roșie“-Bucu- rești, întreprinderii de construcții metalice și prefabricate-București. țăranilor cooperatori din C.A.P. ..Munca‘‘-Gurbănești, județul Ilfov, muncitorilor din I.A.S. Badalan. județul Galați, și I.A.S. Costești, județul Argeș, de către ofițerii, maiștrii militari, subofițerii, militarii si angajați! civili ai unor unităti militare din București, Mangalia etc., de către cadrele didactice și elevii Li- -ceului pedagogic din Cîmpulung Muscel, de către colective ale comerțului exterior, precum și din partea altor numeroase colective de oameni muncii din întreaga țară.

Primăvara, anotimpul florilor, amintește iubitorilor de frumos să-și amenajeze grădinițele familiale sau cele suspendate pe balcoane.întreprinderea „Horticola- 1 Mai" din Capitală răspunde oricărei solicitări punîndu-ne la dispoziție specialiști care pot amenaja operativ, cu măiestrie și îndemînare, grădini, jardiniere și balcoane, cu material decorativ selecționat, de caliiate.Comenzile se primesc la sediul întreprinderii, prin telefoanele 13 45 78 sau 13 53 15.VENTILATOAREDE MASA
Uzina „Electromotor 

Timișoara produce două tipuri 
de ventilatoare de masă care 
servesc la asigurarea și men
ținerea igienei aerului din 
locuințe, birouri, restaurante 
etc. Datorită construcției adec
vate, aceste aparate realizează 
ventilația sub diferite un
ghiuri față de planul orizon
tal. Ele funcționează la ten
siunea nominală de 220 sau 
120 v.

CRONICĂ
Prin Decret al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Dumitru Petrescu a 
fost eliberat din funcția de di
rector general al Direcției Gene
rale a Rezervelor de Stat, pri
mind alte însărcinări.

în această funcție a fost nu
mit, prin același Decret, tovarășul 
Constantin Scarlat.

Cu prilejul aniversării a 20 ani de la apariția primului număr al cotidianului politic în limba germană „Neuer Weg", luni la a- miază. la sediul Uniunii Ziariștilor, a avut loc o adunare festivă.Au participat redactori șefi și cadre de conducere din redacțiile ziarelor centrale și Agenției române de presă „Agerpres",. redactori ai Ziarelor și instituțiilor de presă din Capitală și ai publicațiilor în limba germană din tară, colaboratori ai ziarului, oameni de cultură.Cu acest prilej, tovarășul Anton Breitenhofer. redactor șef al ziarului „Neuer Weg". a vorbit despre activitatea ziarului în cei 20 de ani de apariție și a subliniat preocupările și sarcinile sale actuale.Reprezentanți ai Uniunii Ziariștilor. ai Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană si ai ziarelor centrale au adresat salutul lor colectivului ziarului „Neuer Wcg". (Agerpres;
Luni, 17 martie, Ia Casa Centrală a Armatei, a avut loc o adunare cu prilejul Zilei Armatei populare mon- ' gole, Ia care au participat generali și ofițeri din garnizoana București. Adunarea a fost deschisă de general locotenent Constantin Popa. Despre însemnătatea evenimentului, a vorbit Damdinnerenghiin Bataa, ambasadorul Republicii Populare Mongole la București; Participanții la festivitate au vizionat o fotoexpoziție, înfăți- șînd aspecte din viața și activitatea Armatei populare mongole și filme documentare.

★ •Șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic au vizitat luni dimineața expoziția republicană de artă decorativă, deschisă în Sala Dalles. Oaspeții au fost întîmpinați de Brăduț Covaliu, președintele U- niunii Artiștilor Plastici. Criticul de artă Ion Frunzetti a prezentat expoziția care cuprinde cele mai reprezentative obiecte realizate în ultimul timp de creatorii români de artă decorativă.
*Luni la amiază s-a înapoiat de la Varșovia delegația Consiliului Superior al Agriculturii, condusă de prof, dr. David Davidescu, vicepreședinte al consiliului, care a avut - convorbiri cu partea polonă și a semnat protocolul de colaborare tehnică și științifică în perioada 1971—1975 între Consiliul Superior al Agriculturii și Ministerul Agriculturii al R. P. Polone. . * ...în cadrul relațiilor de'colabbrare între Oficiul Național de Turism și Agenția „Inturist"- din Uniunea Sovietică, luni dimineața, la Casa prieteniei româno-sovietice din Capitală s-a deschis expoziția „U.R.S.S. —țară turistică".
★O delegație de oameni de știință români, condusă de acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al Academiei, a plecat luni dimineața în R. F. a Germaniei, într-o vizită de documentare.
★La Muzeul Banatului din Timișoara s-a deschis o expoziție de' artă populară norvegiană. Sînt expuse valoroase colecții de țesături, broderii, costume și alte obiecte de uz căznit, reprezentînd arta populară norvegiană de-a lungul secolelor 17—19.
★Luni dimineața în Pavilionul „E“ din Complexul expozițional din Piața Scînteii, un grup de 11 firme industriale din R. F. a Germaniei au deschis o ' expoziție tehnică. Expoziția, care rămîne deschisă pînă în ziua de 22 martie, cuprinde aparate de înaltă precizie pentru laboratoare industriale, precum și de cercetare tehnico-științifică din diferite domenii. In aceeași zi, în Pavilionul „F“, un grup de nouă întreprinderi, sub egida firmei „Becker-Delf“ din Olanda, a organizat o expoziție de aparate de calcul electronic și medicale, precum și de instalații pentru cromatografia gazelor. Această expoziție va fi deschisă pînă în ziua de 21 martie. (Agerpres)

BBOU orașului de pe fsnUle Bosforwm„Celor care au văzut 
cîndva Istanbulul — spu
nea scriitorul turc Namik 
Kemal — le este limpede 
că farmecul său nu rămî
ne mai prejos de însăși 
primăvara cu capacitatea 
ei de a dărui sufletului 
bucurie și plăcere". Cu
vintele acestui îndrăgostit 
de frumusețea orașului 
mi-au revenit în minte nu 
o dată în decursul plimbă
rilor prin străvechea așe
zare de pe malurile Bos
forului. Istanbulul care te 
atrage inițial prin strădu
țele sale pitorești, prin mi
naretele care străpung în
drăzneț cerul și prin mo
numentele ce reamintesc de 
o străveche civilizație te 
impresionează tot mai mult 
ne măsură ce ajungi să-i 
cunoști chipul contempo
ran, puternic conturat de 
via activitate culturală, u- 
niversitară și economică 
care îl consacră ca princi
pal centru al Turciei de 
azi.

Situat acolo unde Euro
pa și Asia își întind mina. 
el a influențat 
vechi timpuri 
cel mai divers 
nirii.

N enumăr ate 
stau și azi mărturie tu
multuoasei evoluții a aces
tui oraș ce se privește de 
milenii în apele Cornului 
de Aur și ale Mării de 
Marmara. Catedrala Sfin
te Sofia, locul de încoro-

din cele mai 
și în modul 
soarta ome-

monumente

Luni dimineața, a sosit în Capi
tală tovarășul Rezso Nyers, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., însoțit de : Jozsef 
Bâlint, șeful Secției politico-eco- 
nomice a C.C. al P.M.S.U., Nagy 
Ferenc, secretar al Comisiei econo
mice de relații internaționale de 
pe lingă. Consiliul de Miniștri, care, 
la invitația C.C. al P.C.R., vor face 
o'‘vizită de prietenie în țara noas
tră.

La sosite, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost întîmpinați de

LA 20 MARTIE SE DESCHIDE 1N CAPITALĂ

Expoziția industrială daneză
La 20 martie se va deschide la București. într-unul din pavilioanele Complexului din Piața Scînteii, o expoziție industrială daneză. Pe o suprafață de 1 650 mp. aproape 50 de firme dintre cele mai importante vor prezenta o largă gamă de produse industriale ale Danemarcei, în standuri vor fi expuse mașini- unelte. pompe, aparate și instalații electronice, mașini de calcul electronice. echipament tehnic, produse chimice, instalații pentru ventilație, bunuri electrice de uz casnic, a- parate acustice, baterii și acumulatori electrici, produse de pescărie și altele.în legătură cu apropiata inaugurare dl. Thorkil Ebert, arhitect director al expoziției, a făcut o declarație redactorului Agenției „Agerpres", S. Lucian :Expoziția industrială daneză, care va fi organizată de Comitetul guvernului danez pentru expoziții în străinătate, este prima manifestare de acest gen' a tării noastre în România si cea mai mare pe care Danemarca a organizat-o vreodată 

PREMIILE CONCURSULUI

vremea PRONOEXPRES

nare a împăraților bizan
tini, renumită pentru mi
nunatele sale mozaicuri și 
impresionanta sa cupolă, 
„Moscheia albastră" cu șase 
minarete (privilegiu rezer
vat doar moscheii din orașul 
profetului Mecca) în inte
riorul căreia 35 000 de cre
dincioși i se pot adresa si
multan lui Allah; Topkapi 
Serai, vechea reședință a 
sultanilor, unde se află ex
puse tezaurul, alcătuit din 
tronuri, arme șl armuri bă
tute în aur și pietre pre
țioase, sînt doar cîteva 
mărturii ale trecutului, 
care concentrează laolaltă 
talentul, imaginația ți 
munca unor generații în
tregi. Cu toate că la tot 
pasul întîlnești vestigii ca
re te obligă la o neîn
treruptă echilibristică în
tre epoci, stiluri și civili
zații, istoria nu i-a dat a- 
Cestei așezări nici o clipă 
de răgaz să privească îna
poi. Ca port aflat la între
tăierea principalelor căi 
comerciale, acest oraș de
opotrivă creștin ți mu
sulman, oriental și occiden
tal, a reușit ca nici un al
tul să trăiască mereu în 
prezent, să concentreze neîntrerupt o intensă activi
tate economică. Chiar 
după ce a încetat, să mai 
fie capitala unuia dintre 
cele mai întinse imperii 
ale lumii, el a continuat 
să dețină un rol deosebit, 
de însemnat în viata Tur-

ciei. In această ambianță, 
monumente încărcate de 
secole, împlîntate acolo 
unde pulsează cel mai pu
ternic 
parte 
notă 
parte 
turii ____ . ..   .
creat anume pentru a pune 
mai bine în valoare reali
tatea Vie a secolului XX.

Impunătorut edificiu din 
sticlă și beton al primă
riei se învecinează cu co
loanele bogat ornamenta
te ale unui palat bizantin și cu viaductul lui Valens 
ridicat de mii de sclavi în 
secolul IV- Pe sub arca
dele sale se strecoară șase 
artere de Circulație ce se 
înmănunchează in noul 
bulevard purtînd numele 
lui Ataturk, întemeietorul 
Turciei moderne. Printre 
cupolele și minaretele a 
trei sute de moschei, se 
înalță cele 15 etaje ale 
vastului cub transparent 
al Operei, clădirea drept
unghiulară a Casei Radio
difuziunii, siluetele în
drăznețe ale magazinelor 
ultramoderne și a nenumă
ratelor altor edificii sus
pendate pe piloni atît de 
supli încît fără să vrei te 
uiți împrejur în căutarea 
altor puncte de sprijin, 
ascunse.

De la celebra poartă ' 
Topkapi pornește una din 
cele mai moderne auto
străzi ale Turciei. Este un

viața orașului, de- 
de a aduce, o 

distonantă, sînt o 
organică a struc- 
sale, un cadru

. tovarășii Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președinte al 
Consiliului Economic, Florea Du
mitrescu, vicepreședinte al Consi- 

- liului Economic, Radu Constanti- 
nescu, vicepreședinte al Comisiei 
Guvernamentale de Colaborare și 
Cooperare Economică și Tehnică, 
de activiști de partid și de stat. 

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai Ambasa
dei.

peste hotare. Timp de 10 zile, vizitatorii români vor avea prilejul să cunoască ultimele realizări ale industriei daneze. Prin marele număr de firme daneze participante dorim să înfățișăm o imagine cit mai fidelă a nivelului atins de industria noastră si sperăm că a- ceasta va contribui la o mai bună cunoaștere în România a dezvoltării economiei daneze.Referindu-se la importanta pe care o prezintă această manifestare și la contribuția ei în intensificarea schimburilor comerciale bilaterale dl. T. Ebert a spus în încheiere: După cum este cunoscut, schimburile comerciale dintre Danemarca și România au crescut în mod considerabil în decursul ultimilor ani. fapt care a atras după sine o creștere a colaborării tehnice, ceea ce reprezintă un factor pozitiv pentru ambele state. Sînt convins că a- ceastă expoziție va contribui la a- dîncirea colaborării noastre econo- mico-comerciale. la întărirea relațiilor de prietenie dintre Danemarca si România.
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de comunicări
științifice> ■>La Institutul i geologic din București au început luni dimineață lucrările celei de-a VIII-a sesiuni de comunicări științifice a întreprinderii geologice de prospecțiuni din cadrul Comitetului de Stat al Geologiei.Pe agenda sesiunii sînt înscrise 30 de comunicări științifice, care tratează teme de mineralogie, geologie, geofizică, geologie-tehnică, geochi- mie, hidrologie, geodezie și pedologie. v (Agerpres)

DM PERSPECTIVELE

LITORALULUI

La D.S.A.P.C. Constanta se întoc-> 
mese proiectele noilor perle ale li
toralului. Studiul de sistematizare a 
zonei din nordul stațiunii Mamaia 
prevede utilizarea întregului terito
riu dintre orașul Constanta și Nă- ' 
vodari, inclusiv lacul Siutghiol. pînă 
la „Capul Midia". Aici se pre
vede construirea unor complexe tu
ristice care vor însuma circa 60 000— 
70 000 de locuri, dispuse ne stațiuni, 
sate de vacantă și grupuri de vile. 
Astfel, vor apărea în mod distinct 
trei unități principale: continuarea 
spre nord a stațiunii Mamaia, o 
nouă stațiune la Mamaia-Sat și alta 
la „Capul Midia", legate direct de 
arterele de circulație 
tei. cit și de șoselele 
legătură cu Tulcea și

ale Constan- 
principale de 

Capitala tării.
(Agerpres)i

profilul stațiunii Sîngeorz Băi
Geologii și sondorii care lucrează 

la explorarea unor noi rezerve de 
ape minerale în incinta stațiunii bal
neare Singeorz Băi au descoperit ținui din cele mai mari izvoare din 
tară, cu un debit constant de veste 
100 000 litri pe zi. Acesta a primit 
denumirea de „Izvorul nr. 8“ și are, 
sub raport terapeutic, o deosebită 
importantă, deoarece modifică sub
stantial profilul stațiunii. Dacă pînă 
acum aici se tratau boli de ficat, 
stomac, de nutriție si alergii, o dată 
cu punerea în valoare a acestei noi 
surse se vor putea trata cu succes și bolile reumatismale, afecțiunile gi
necologice, turburările circulatorii si 
altele.

Ava noului izvor va fi adusă, prin 
presiune proprie, direct în bazinele 
si instalațiile din interiorul marilor 
sanatorii aflate în plină construc
ție care vor. lărgi capacitatea sta
țiunii cu circa 32 000 de locuri pen
tru tratamente anual. (Agerpres)

lor 10 autoturisme ce se acordă prin tragere la sorti.Există și perspectiva de a cîștiga una din cele 50 de excursii în Austria, la Viena (circa 10 zile).Vor mai fi acordate și premii în numerar în valoare variabilă și premii fixe în bani.Se efectuează 10 extrageri de cîte 10 numere din 45 fiecare. Biletul de 30 de lei participă la toate cele 4 faze la care se extrag 100 de numere.Se poate, departicipa la acest concurs și cu bilete seria M — de 18 lei, B —,de 9 lei și A — de 3 lei.în cazul cînd la două sau mai multe extrageri vor ieși numere repetate, biletele care au drept de participare la extragerile respective vor primi 2 sau mai multe premii.
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COMUNICATUL POSIBILITĂȚI NOI PRIVIND

I

ALEGEREA BIROULUI
Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ

al statelor participante la Tratatul
de la Varșovia

(Urmare din pag. I)

vernelor respective. Statele parti
cipante la consfătuire au exami
nat detaliat și au adoptat în u-’ 
nanimitate statutul comitetului 
miniștrilor apărării ai statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșo
via, noul statut al forțelor ar
mate unite și al comandamentului 
unit și alte documente avînd ca 
scop perfecționarea în continuare 
a structurii și a organelor de 
conducere a organizației defensi
ve a Tratatului de la Varșo
via.

S-a trasat comandantului su
prem al forțelor armate unite sar
cina de a asigura, conform proce
durii stabilite, traducerea în via
ță a hotărîrilpr adoptate.

Participanții la consfătuire și-au 
exprimat convingerea fermă că . 
măsurile aprobate vor contribui la 
o și mai mare întărire a forței de 
apărare a statelor socialiste parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via, în interesul cauzei socialis
mului, cauzei păcii și securității 
în Europa și în întreaga lume.

Contlnuîndu-șî eforturile în
dreptate spre destinderea încordă
rii și consolidarea păcii, statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia au adoptat în unanimi
tate apelul către toate țările eu
ropene privind pregătirea și ți- 
\nerea unei conferințe europene în 
problemele securității și colaboră
rii în Europa.

Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ s-a desfășurat în spi
ritul prieteniei frățești și al co
laborării tovărășești.
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DEZVOLTARE® RELAȚIILOR
ROMÂNO-NEOZEELANDEZE

EXECUTIV ALPREZIDIULUI U.C.I.

PELU L
statelor participante la Tratatul

de la Varșovia
(Urmare din pag. I)

Cercurile economice americane 
manifestă un interes crescînd 
pentru dezvoltarea relațiilor co
merciale cu țările socialiste. , a 
declarat la New "York J. Mis
hell George, director adjunct 
al Departamentului Biroului 
pentru comerț internațional al 
S.U.A. El a arătat că în ulti
mele 30 de luni numărul fir
melor americane care fac co
merț cu țările socialiste s-a du
blat. Astfel, conform unei sta
tistici efectuate acum doi ani, 
600 de firme americane între
țineau relații comerciale cu ță
rile socialiste. După un an. nu
mărul acestor firme s-a ridicat la 800. ajungînd la sfîrșitul anului trecut la peste 1 100.

★
Un raport al Asociației Eu

ropene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.) publicat la Geneva 
arată că exporturile țărilor 
membre ale organizației au 
crescut în 1968 față de 1967 cu 
8 la sută, iar importurile cu 6 
la sută. Menționînd că în in
teriorul A.E.L.S. legăturile co
merciale au înregistrat o creș
tere de 6 la sută în 1968, ra
portul arată că schimburile din
tre țările 'membre ale A.E.L.S. 
și ale Pieței comune s-au sol
dat în cursul anului trecut cu 
un deficit de 3,7 miliarde do
lari pentru A.E.L.S.

Reflectînd interesul sporit al 
țărilor A.E.L.S.f față de inten
sificarea relațiilor comerciale cu 
țările socialiste, raportul subli
niază că exporturile către ță
rile' socialiste au crescut în 
1968 cu 6 la sută, iar impor
turile cu 5 la sută.

Mînă în mînă cu ei acționează și 
cei care nu au tras învățămintele 
cuvenite din rezultatele celui de-al 
doilea război mondial, în urma că
ruia au fost nimicite, militarismul 
german și nazismul; uneltirile lor 
constituie o sursă de încordare, 
creează complicații în relațiile in
ternaționale.

Statele participante la consfă
tuire consideră de datoria lor să 
facă și în viitor tot ce depinde de 
ele pentru a feri Europa de pe
ricolul unor noi conflicte militare, 
pentru a deschide perspectivele 
dezvoltării colaborării între toate 
țările europene, indiferent de sis
temul lor social; pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice.

Oricît de dificile ar fi proble
mele rămase încă în suspensie, 
soluționarea lor trebuie să se 
realizeze prin mijloace pașnice, pe 
calea tratativelor, iar nu pe ca
lea folosirii forței sau a ame
nințărilor cu folosirea forței.

Analizînd situația din Europa, 
statele participante la Tratatul de 
la Varșovia consideră că există 
posibilitatea reală ca, prin eforturi 
comune, să se înfăptuiască secu
ritatea europeană, ținîndu-se sea
ma de interesele tuturor statelor 
și popoarelor Europei.

Cu aproape trei ani în urmă, 
statele participante la Tratatul de 
Ia Varșovia au formulat la Bucu
rești propunerea de a se convo
ca o conferință europeană pentru 
examinarea problemelor securității 
europene și colaborării pașnice. 
Contactele care au avut loc de 
atunci au arătat că nici un guvern 
european nu s-a pronunțat împo
triva ideii conferinței europene și 
că există reale posibilități pentru 
ținerea ei.

După cel de-al doilea 
mondial, 
întrunit încă niciodată 
deși există o multitudine de pro
bleme care așteaptă să fie exa
minate la masa tratativelor. Dacă 
se pornește de la interesele conso
lidării păcii, atunci nu există nici 
un fel de motive serioase pentru 
aminarea convocării conferinței 
europene.

O asemenea conferință /ar cores
punde intereselor tuturor statelor 
europene. Ea ar oferi posibilitatea 
de a se găsi împreună căile și mij
loacele care ar duce la lichidarea 
divizării Europei în grupări mili
tare și la asigurarea colaborării 
pașnice între statele și popoarele 
europene.

In lume există însă forțe oare, 
țintind să păstreze divizarea con
tinentului nostru, promovînd o po
litică de intensificare a încordării, 
refuzînd să organizeze colaborarea 
pașnică între state și popoare, se 
pronunță împotriva convocării unei 
asemenea conferințe și împotriva 
altor măsuri de consolidare a secu
rității europene.

Statele participante la consfă
tuire sînt convinse că dezvoltarea 
colaborării europene a fost și ră- 
mîne unica alternativă reală la 
confruntarea militară periculoasă,' 
la cursa înarmărilor și la neînțe
legerile pe care se străduiesc să le 
impună și în viitor • Europei for
țele agresive care urmăresc să sub
mineze rezultatele celui de-al doi
lea război mondial și să modifice 
harta' Europei.

Statele participante Ia Tratatul 
de la Varșovia reafirmă propune
rile lor îndreptate împotriva divi
zării lumii în blocuri militare, a 
cursei înarmărilor și amenințări
lor rezultînd din aceasta pentru 
cauza păcii și securității popoare
lor, precum și alte măsuri și pre
vederi conținute în Declarația cu 
privire la consolidarea păcii și 
securității în Europa, adoptată la 
București în 1966.

O cerință vitală pentru popoare
le europene constă în preîntîmpi-

narea unor noi conflicte militare, 
în întărirea legăturilor politice, 
economice și culturale între toate 
statele, pe baza egalității în drep
turi, respectării independenței și 
suveranității statelor. Un sistem 
trainic de securitate europeană 
creează posibilitatea obiectivă și 
necesitatea realizării prin eforturi 
comune a unor mari proiecte în 
domeniul energeticii, transporturi
lor. mediului acvatic și aerian, o- 
crotirii sănătății, care privesc în 
mod direct bunăstarea populației 
întregului continent. Tocmai aceste 
elemente comune pot și trebuie să 
devină fundamentul cooperării eu
ropene.

Una din premisele înfăptuirii 
securității europene o constituie 
intangibilitatea frontierelor exis
tente în Europa, inclusiv a frontie
rei pe Oder-Neisse, precum și a 
frontierei între Republica Demo
crată Germană și Republica Fede
rală a Germaniei, recunoașterea 
faptului existentei Republicii De
mocrate Germane și a Republicii 

■ Federale a Germaniei, renunțarea 
Republicii Federale a Germaniei 
la pretențiile de a reprezenta în
tregul popor german, de a obține 
sub orice formă acces la arma nu
cleară.

Berlinul occidental are un statut 
special și nu aparține Republicii 
Federale a Germaniei.

Un pas practic în direcția con
solidării securității europene l-ar 
constitui reunirea în cel mai scurt 
timp a reprezentanților tuturor 
statelor europene interesate, în ve-

derea stabilirii, de comun acord, 
atît a procedurii de convocare a 
conferinței, cît și a definirii punc
telor de pe ordinea de zi. Sîntem 
gata să examinăm totodată orice 
altă propunere asupra modului de 
pregătire și de convocare a acestei 
conferințe.

Statele participante la Consfă
tuirea Comitetului Politic Consul
tativ adresează tuturor țărilor Eu
ropei apelul de a conlucra în ve
derea convocării conferinței euro
pene și a creării climatului nece
sar pentru ca această conferință 
să se bucure de succes și să în
dreptățească speranțele pe care 
popoarele și le pun în ea.

Pentru realizarea acestei impor
tante acțiuni, ce ar marca un mo
ment istoric în viața continentu
lui, facem un apel solemn către 
toate statele europene să întă
rească climatul de încredere și, 
în acest sens, să se abțină de la 
orice acțiuni care ar putea să în
venineze atmosfera în relațiile 
dintre state. Ele fac, de asemenea, 
un apel de a se trece de la de
clarații de intenții despre pace la 
acțiuni și măsuri concrete de des
tindere și de dezarmare, pentru 
dezvoltarea colaborării și păcii în
tre popoare. Ele se adresează tu
turor guvernelor europene cu a- 
pelul de a-și uni-eforturile pen
tru a face ca Europa să devină 
un continent al cooperării fruc
tuoase între națiuni 
drepturi, un factor de 
te, pace și înțelegere în 
treagă.

egale în 
stabilita- 

lumea în-

WELLINGTON 17 (Agerpres). — După ce în cursul zilei de 15 martie a vizitat unele obiective industriale și agricole și a avut convorbiri cu oameni de afaceri, industriași și mari fermieri, delegația guvernamentală română, condusă de tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și-a încheiat la 16 martie vizita oficială pe care a făcut-o în Noua Zeelandă la invitația guvernului acestei țări. La plecarea de pe aeroportul din Auckland, delegația a fost condusă de membri ai guvernului neozeelandez și de reprezentanți ai autorităților locale.Opinia publică din Noua Zeelandă a urmărit cu interes vizita delegației române, apreciind că, prin natura exporturilor, economiile celor două țări sînt complimentare, situație ce deschide reale posibilități de dezvoltare a schimburilor comerciale. Inserate pe prima pagină a marilor cotidiene, comentariile asupra semnificației vizitei' sînt unanime în a aprecia că ea a adus o contribuție reală la punerea bazelor pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale româno-neo- zeelandeze. Se menționează în acest context îndeosebi încheierea acordului comercial și hotărîrea părților de a stabili relații diplomatice. Subliniind că aceasta este prima vizită pe care o delegație guvernamentală română o face în Noua Zeelandă, presa citează pasajele din comunicatul comun asupra vizitei în care se salută încheierea acordului comercial. Presa, radioul și televiziunea au informat pe larg asupra declarațiilor făcute de

tovarășul Gheorghe Rădulescu_______> ia conferințele de presă și interviurile acordate ziariștilor din această țară.Zburînd deasupra Australiei, avionul în care se afla delegația română a făcut o scurtă escală la Sydney. Pe aeroportul din acest oraș ea a fost întâmpinată de Jan Sinclair, ministrul navigației și transporturilor al Australiei, și de alte oficialități.

BELGRAD 17 (Agerpres). — La 
Belgrad a avut loc ședința Prezi
diului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. In cadrul ședinței a fost 
ales Biroul Executiv al Prezidiu
lui U.C.I. Din Biroul Executiv fac 
parte tovarășii Iosip Broz Țito, 
președintele U.C.I., dr. Vladimir 
Bakarici, Krste Țrvenkovski, Niaz 
Dizdarevici, Stane Dolanț, Stevan 
Doronski, Kiro Gligorov, Fadil 
Hodja, Edvard Kardeli, Țvietin 
Miatovici, dr. Miroslav Peciuilici, 
Budislav Șoșkici, Mialko Todoro- 
vici, Mika Tripalo, Veliko Vlahovici.
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agențiile de presă
transmit:

Al Vl-Iea congres al Par
tidului Socialist Unificat care s-a ținut la Dijon și-a încheiat lucrările prin adoptarea, cu o mică ma- • joritate a unei rezoluții, chemînd pe membri și pe simpatizanți să se pronunțe cu „Nu" la referendumul din 27 aprilie asupra reformei regionale și a Senatului francez.

mune, precum și la o serie de aspecte ale actualei situații internaționale.
La Solia a avut ’oc semnarearomân șiConvenției între guvernele bulgar privind colaborarea în domeniul carantinei și protecției plantelor.

război 
statele Europei nu s-au 

laolaltă,

Din partea Republicii Populare Bulgaria
TODOR JIVKOV 

prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria
Din partea Republicii Socialiste Cehoslovace 

LUDVIK SVOBODA 
președintele

Republicii Socialiste Cehoslovace

ALEXANDER DUBCEK 
prim-secretar al C.C. 

al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

OLDRICH CERNIK 
președintele guvernului federal 

al Republicii Socialiste 
Cehoslovace

Din partea Republicii Democrate Germane
WALTER ULBRICHT 
prim-secretar al C.C.

al Partidului Socialist Unit 
din Germania, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate 

Germane

WILLI STOPH 
președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Democrate Germane

*

Din partea Republicii Populare Polone
JOZEF CYRANKIEWICZ 

președintele 
1 Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

WLADYSLAW GOMULKA 
prim-secretar al C.C. 

al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez
Din partea Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al C.C.

al Partidului Comunist Român, 
președintele 

Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România

Din partea Republicii Populare Ungare 
JENO FOCK 
președintele 

Guvernului Revoluționar 
Munci toresc-Țărănesc Ungar

JANOSKAdAR
prim-secretar al C.C. 

al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar

Din partea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
LEONID EREJNEV 

secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice

ALEXEI KOSÎGHIN 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
ni Uniunii Republicilor Sovietice 

Socialiste

Budapesta, 17 martie 1969

Evoluția stațiilor automate
sovietice Jenus-5“ și „Venus-&“
Efectuarea unor

MOSCOVA 17 (A-
gerpres). — Un comu
nicat al agenției TASS 
anunță că stafiile auto
mate interplanetare so
vietice „Venus-5“ și 
„Venus-6“. lansate la 5 
Si 10 ianuarie a. c„ își 
continuă zborul comun 
spre planeta 
unde urmează 
jungă la 16 și 
tiv 17 mai.

Pentru ca stațiile să 
poată ajunge în regiu
nea fixată a planetei 
Venus, în conformitate 
cu programul de zbor, 
în zilele de 14 și 16 
martie au fost efectua
te corectări ale traiecto-

Venus, 
să a- 

respec-

corectări ale traiectoriilor de zbor

riilor lor. Corectările 
traiectoriilor de zbor 
ale celor două stații au
tomate au fost începu
te la comenzi transmi
se de pe Pămînt. Ce
lelalte procese — o- 
rientarea stațiilor după 
Soare si după steaua 
Sirius, conectarea și 
deconectarea instalații
lor motoare de corec
ție — au fost efectua
te automat după co
menzi transmise de 
instalațiile electronice 
de programare aflate la 
bord.

După cum a de
monstrat analiza infor
mațiilor telemetrice si

măsurătorilor de tra
iectorie. manevrele da 
corectare au fost efec
tuate cu succes si sta
țiile au fost trecute pe 
traiectorii de zbor care 
asigură ajungerea lor pe planeta Venus. In 
timtful efectuării co
rectărilor. „Venus-5“ și 
„Venus-6" s-au aflat la 
distante de respect^ 15,5 si 15,7 milioane Ic)p 
de Pămînt.

Cu cele două stații se 
menține în permanentă 
legătura prin radio. Po
trivit informațiilor tele- 
metrice, aparatajul ști
ințific și .sistemele de 
bord ale stațiilor func
ționează normal.

Intensă activitate diplomatică
în Orientul Apropiat

0 adunare cu prilejul îm
plinirii a 30 de ani de la 
ocuparea Cehoslovaciei de 
către Germania fascistă 8 fost organizată la Praga de către Comitetul Central al Frontului Național din Cehoslovacia.

La Londra a fost înființat 
grupul „Acțiunea interna
țională Biafra",alcătuit din re'- prezentanți a 11 țări vest-europene și S.U.A. Sarcina acestui grup • este să exploreze posibilitățile de a se pune capăt războiului din Nigeria.

14 generali greci au fost 
puși în retragere, anun'ă asen- ția Reuter. Din aprilie 1967, cînd actualul guvern a preluat puterea, au fost puși în retragere un număr de aproximativ 1 000 de ofițeri.

Ministrul «facerilor ex
terne al Olandei, J°sePh Luns- a sosit duminică la Roma în cadrul unei vizite oficiale. El va purta discuții cu oficialitățile italiene referitoare la relațiile dintre partenerii Pieței co-
SPANIA

La Barcelona au fost .difuzate copii ale unui apel adresat secretarului general al O.N.U., U Thant, papei Paul al VI-Iea, unor organizații internaționale și presei străine. Apelul, adoptat la o întrunire a unui mare număr de preoți, poarță peste 300 de semnături. Clericii spanioli cer Organizației Națiunilor Unite să instituie o anchetă asupra torturilor la care sînt supuși deținuții politici din închisorile spaniole, în special după Introducerea stării excepționale.„Deținuți! — se arată intre altele in apel — sînt supuși unor Interogatorii care durează pînă Ia 60 de ore. Cei anchetați sînt bătuți, supuși diferitelor presiuni fizice și morale'. Datorită acestui tratament, în rîndurile deținuților s-au înregistrat mai multe tentative de sinucidere, cît și cazuri de îmbolnăvire.Acțiuni de protest împotriva instituirii stării excepționale au fost inițiate și de o serie de clerici spanioli aflați în străinătate. '

O.N.U. va întreprinde noi 
acțiuni împotriva practică
rii Sclaviei care cont’nua’ în ciuda eforturilor internaționale pentru eradicarea ei. Comisia O.N.U. pentru drepturile omului a hotărît crearea unui grup de lucru însărcinat să întocmească un studiu asupra sclaviei și comerțului cu sclavi.

0 adunare festivă, consa orată celei de-a 48-a aniversări a Armatei populare mongole, la care au participat Jumjaaghiin Țedenbal, prim- secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, Jamsaranghiin Sambu, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular, și alți conducători de partid și de stat mongoli — a avut loc la Ulan Bator/
Ministrul de externe al 

Argentinei, Nicanor Costa Men- dez, a anunțat că va întreprinde în- cepînd de la 2-3 martie o vizită oficială în mai multe țări din Europa printre care și România.
Monevreie militare ame- 

îicmo-sud-coreene, aminate cu o zi din cauza ninsorilor abundente, au început luni în apropierea localității Yoji.
Prăbușirea unui avion de 

pasageri venezueiean 8 Pr°- . vocat moartea a 92 de persoane aflate la bordul avionului și a șapte locuitori din orașul Maracaibo, care se găseau în locul tinde a căzut avionul.

Situația din Orientul Apropiat, unde în ultima vreme s-au semnalat' noi incidente armate (luni, avia- ..tia-'isrăeliană a bombardat a doua zi 'consecutiv- teritoriul Iordaniei), constituie obiectul unei intense activități diplomatice, atît în capitalele țărilor aflate în conflict, cît și într-o serie de capitale occidentale. „Arabii și israelienii — scrie ziarul libanez „L’Orient" consemnînd ultimele incidente — continuă în același timp o bătălie mai puțin violentă, desigur, dar poate mult mai strînsă, pe plan diplomatic". Sfîrșitul săptămînii trecute și începutul celei de față au rost marcate astfel de numeroase întâlniri, vizite, schimburi de vederi. ' în ceea ce privește activitatea diplomatică desfășurată la New York, atenția agențiilor de presă a fost a- trasă de. declarațiile făcute sîmbătă de secretarul generai al O.N.U., -U Thant. El a afirmat că are impresia că reprezentanții celor patru mari puteri la O.N.U. ar putea începe săptămîna aceasta consultările privitoare la Orientul Apropiat. Se știe că pînă în prezent ăceștia au avut numai convorbiri bilaterale.A luat, de asemenea, sfîrșit și vizita în S.U.A. a ministrului de externe al Israelului, Abba Eban. Rezultatele întrevederilor sale cu președintele Nixon, cu secretarul de stat Rogers — transmite France Presse — au constituit obiectul unei dări de seamă prezentate în cadrul guvernului.Ieri, noul guvern israelian, condus de Golda Meir, a obținut votul de

învestitură al parlamentului. Cu acest prilej, primul ministru a înfățișat principiile- după care se va călăuzi actuală echipă ministerială în problemele crizei din - Orientul’ Apropiat. „Noi vrem pacea în condiții care să suprime orice posibilitate de repetare a unor conflicte armate" ca cele din trecut, ■ a subliniat Golda Meir, afirmînd în acest context că „atîta timp cît pacea nu va fi instaurată, Israelul va menține statu-quo-ul liniilor de încetare a focului".

amencano-saigoneze
atacate de patrioți pe întreg
teritoriul Vietnamului de sud

„Mărturisirile lui Ja
mes Earl Ray nu re
prezintă decîî un epi
sod : el nu a spus încă 
totul", a declarat duminică 
văduva pastorului Martin Luther 
King în cuvîntul rostit în fața 
societății regale a Common- 
wealthului. Coreta King, care se 
găsește în prezent în Marea Bri- 
tanie, i-a chemat pe toți oamenii 
de hună credință să facă presiuni 
asupra administrației din statul 
Tennessee și asupra guvernului fe
deral ca . toți cei care au contri
buit la asasinarea soțului său să 
fie arestați si judecați.

SAIGON 17 (Agerpres). — I’a- 
trioții sud-vietnamezi au atacat în 
cursul zilei de duminică numeroase 
obiective americane și saigoneze 
pe întreg teritoriul Vietnamului do 
sud. Un purtător de cuvînt al co
mandamentului american a recu
noscut că „partea adversă a bom
bardat cu- rachete și obuze de mor- 
tiere 20 de obiective militare".

★
HANOI 17 (Agerpres). — Ho Și 

Min, președintele R. D. Vietnam, 
a adresat lui Nguyen Huu Tho, 
președintele C.C. al F.N.E. din 
Vietnamul de sud, un mesaj în care 
felicită poporul Vietnamului de 
sud pentru noile victorii obținute 

- în lupta pentru eliberarea patriei.

Președintele Republicii 
Congo (Kinshasa), Joseph Mobutu a sosit la Bonn, într-o vizită oficială

Conflictul dintre cei aproximativ 40 000 de muncitori greviști de la comp nia „Ford-Anglia*  și patronatul uzinelor continuă ; tratativele dintre 'repr zentanfii sindicatelor și ai patronatului au fost întrerupte luni. în fotografic un miting de protest al muncitorilor de la uzinele „English Electric" „Ford" din Liverpool împotriva noii „Cărți albe" cu privire la sindicate

O rezoluție adoptată 
în senatul americanWASHINGTON. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : Comisia senatorială pentru relațiile externe a adoptat o rezoluție prin care cere forurilor executive ale țării să nu angajeze S.U.A. în vreo acțiune internațională fără aprobarea prealabilă a Congresului.După părerea Comisiei senatoriale pentru relații externe, rezoluția a- loptată reprezintă o incarnare de a redresa balanța constituțională, din- *tre forurile executive și legislative prin reafirmarea prerogativelor Congresului în formularea politicii externe a țării și exercitarea drepturilor sale în problema majoră a războiului și păcii. Se încearcă, astfel, •. se preveni în viitor situații' simi- are celor din timpul administrației •îrecedente, cînd președintele John- ion a angajat tara în războiul din Vietnam fără a cere aprobarea Congresului.
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