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SEMNIFICAȚIA COMUNA A TUTUROR RAPOARTELOR, 
TELEGRAMELOR, SINTEZELOR DIN ACESTE ZILE DE 

SFÎRȘIT DE AN

îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamen
telor pe anul 1969 continuă să fie subiectul prin
cipal al telegramelor adresate Comitetului Central 
al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

JUDEȚUL BRAȘOV

< In telegrama adresată Comitetului Central al P.C.R., tovarășului 
<’ NICOLAE CEAUȘESCU de către Comitetul județean Brașov al P.C.R. 

se arată t Comitetul județean de partid, toți oamenii muncii din ju- 
y.dețul Brașov, roțmâni, maghiari și germani, raportează cu satisfacție 
% conducerii partidului, dumneavoastră iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
v îndeplinirea sarcinilor de plan pe ansamblul industriei cu 7 zile înainte 
X de încheierea anului 1969.
C Acest succes al muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din județul 
C nostru se adaugă la bilanțul de hărnicie și entuziasm creator prin care 
r oamenii muncii din economia brașoveană au cinstit Congresul al X-lea 
(' al partidului și aniversarea unui sfert de veac de la eliberarea patriei 
£ de sub jugul fascist, realizările obținute confirmînd valoarea practică 
J a măsurilor luate pentru perfecționarea conducerii și organizării econo- 
S miei, a întregii vieți sociale.
X însuflețiți de politica profund științifică șl realistă a partidului 
X nostru, de marile sarcini puse în fața întregii economii de către con- 
C ducerea superioară a partidului, comuniștii, toți oamenii muncii din
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pentru creșterea 
eficienței economice

BUNA RlNDUIALĂ ÎN DOMENIUL INVESTIȚIILOR CERE 0 REGLEMENTARE 
RIGUROASĂ A CONLUCRĂRII TUTUROR FACTORILOR DE RĂSPUNDERE

martor 
dezbatere în 

care toți cei de față 
erau participant! cu 
drepturi egale, partici
pant care-și rosteau 
părerea fără vreo oa
recare programare 
prealabilă. fără plan 
de expunere, neîngră
dit și cu franchețe. 
Participanți ce formu
lau concluzii sau res
pingeau ori completau 
concluziile i ’ 
simplitate, 
tenții, cu 
dictată de ! 
elementar 
muncitor — 
de caracter 
ce stă la temelia tutu
ror valorilor materia
le și spirituale făurite 
cu oslrdie In trecut, 
si cu mai multă osîr- 
die în sfertul de veac 
de zidire socialistă a 
României.

Aveau loc toate a- 
cestea, nu de mult, la 
o cooperativă agricolă. 
Intr-un sat din gura 
Bărăganului. Numele 
are prea puțină însem
nătate și nu găsim 
cuviință să-l cităm, 
numai pentru că, 
urma urmelor, față 
ceea ce vrem să i 
nem In evidență, loca
lizarea poate părea, 
și poate fi chiar, o pu
ră și simplă convenție. 
Este, însă, în afară de 
orișice îndoială fap
tul că oamenii ale 
căror remarcabile a- 
titudini civice au In
citat condeiul se vor 
recunoaște, fără difi
cultate. în aceste rîn- 
duri. După cum, tot 
atît de bine, presupu
nem, se vor putea re
cunoaște într-însele și 
alții, mulți alții, fără 
număr numărat și fă
ră ca măcar să fie din 
zona geografică cita-

altora, cu 
fără pre- 

modestia 
bunul simț 
al omului 

- trăsătură 
colectivă

tă, necum din satul a- 
cela, ci de pe alte me
leaguri ale țării, din 
Mehedinți. de prin 
părțile de sus ori de 
jos ale Moldovei, din 
Maramureș ori Tulcea. 
de oriunde. Și aceasta 
datorită simplului mo
tiv că cele constatate 
acolo. în gura Bărăga
nului, se Încadrează 
într-un fenomen gene
ral. decurg dintr-o 
ambianță de factori

de N. POPESCU-
BOGDĂNEȘTI

«ista acolo, scena era 
o sală mare, iar prota
goniști — cei ce popu
lau pînă la refuz sala, 
satul întreg, coopera
tiva.

Categoriile muncă șl 
cinste au fost evocate 
adesea, și nu de pu
ține ori în aspectul lor 
negativ, cu adresă di
rectă. fără menaja
mente, fără ocolișuri, 
fără eufemisme, caus
tic și tonifiant, ceea 
ce,. cu atît mai mult, 
punea în lumină forța 
morală a colectivului 
pe care l-am cunoscut 
și pe care nu-I voi 
uita.

S-a discutat despre 
muncă și despre rezul
tatele muncii. Rezulta
te ale muncii care, ju
decind nu atît după 
cifre reci, cit după 
plinătatea magazii
lor, nu după infor
mări schematice, cf 
după ansamblul con
strucțiilor zootehni
ce și numărul cape
telor de animale adă
postite In ele, erau 
bune și mulțumeau. 
Dar toate acestea ar fi 
putut să fie și mai 
bune dacă brațele apte 
de muncă ar fi muncit 
toate, 
seră, 
altfel, 
cînd 
vreun 
du-se

sociali, tin de un cli
mat spiritual elevat, 
care este al întregii 
noastre societăți, nu 
sînt. altfel spus, fapte 
izolate, accidente ce 
apar ici-colo. .Sînt fe
nomene de masă ce 
poartă, adine grefate, 
amprenta și girul con
științei colective.

tn plenul membrilor 
cooperativei se discu
ta despre muncă și 
cinste.

Nu am avut la în- 
demînă nici aparate 
de înregistrat cu ban
dă și nici pe htrtie 
n-am notat un singur 
cuvlnt cel puțin. Am 
fost simplu spectator 
și atlta tot. Dar un 
spectator care, vreme 
de o jumătate de zi, 
a asistat la un neobiș
nuit, un nemaipomenit 
de frumos spectacol, 
original In totul, în- 
trucît regizor care să 
Impună canoane nu e-

Lucrurile stătu- 
tnsă, oarecum 
și am auzit, 
se pronunța 

nume, asociin- 
calificative care

sapă In suflet 
dîncl, precum 
Încurcfi-Iume. 
fără deplină 
care. Ctnd,
muncii de la țară, coo
perator, In loc să fii

Cu ani ta urmă, ctnd activitatea 
noastră de proiectare era departe 
de proporțiile și de maturitatea pe 
care le-a atins astăzi, se considera, 
tn general, că documentația tehnică 
de execuție a unui nou obiectiv indus
trial este bună dacă, pe parcursul 
materializării investiției, se dove
dea că cei care au fonceput-o n-au 
omis nimic din ceea ce trebuia să 
prevadă. în consecință, „precau
ția" era adesea exagerată și, în nu
mele ei, supradimensionarea (ci
tește: risipa cu acte in regulă) era 
practicată cu seninătate pe scară 
largă. Discutînd, recent, cu specia
liști din patru mari institute de pro
iectări, ne-am dat seama că tn pre
zent optica este cu totul alta : bun cu 
adevărat — spun, în esență, proiec
tanții — este acel proiect care nu 
conține nimic de prisos. Pe fondul 
exigențelor sporite, plusul de expe
riență profesională a dus, așadar, 
la formarea unei concepții economi
ce judicioase, care 
iectanților.

Se știe 
problemă, 
„în mare" 
nor cheltuieli superioare 
rezultă din calculele elaborate „tn a- 
mănunt" ; ca atare, ar trebui ca cos
turile preconizate în proiectele de e- 
xecuție pentru realizarea noilor o- 
biective industriale să fie mult mai 
mici decît valorile-limită stabilite 
prin studiile tehnico-economice, să 
se apropie și chiar să se identifice cu 
cele optime. In practică, lucrurile 
nu stau însă chiar așa. Directorii sau 
directorii tehnici ai Institutului 
pentru proiectări de laminoare 
(I.P.L.) Institutului de proiectări 
de uzine și instalații metalurgice 
(IPROMET), Institutului de studii și 
proiectări energetice (I.S.P.E.) și 
ai Institutului j de proiectări pentru 
construcțiile de mașini (I.P.C.M.) 
ne-au relatat că, uneori, prevederile 
proiectelor de execuție sînt optime 
— ca valoare a devizelor — doar 
inițial, în prima lor formă. Din di
ferite motive, în anumite cazuri 
proiectanții sînt nevoiți să abdice, 
parțial, de Ia convingerile lor fer
me, să renunțe Ja soluțiile tehnice 
cele mai avantajoase din punct de 
vedere economic și să-și revizu
iască în spirit concesiv lucrările, 
„umflînd" cu sute de mii și chiar 
cu multe milioane de lei costul no
ilor obiective industriale.

Pornind de aici și ținînd seama 
că pentru următorul cincinal este

fondurilor de investiții se datorează 
în primul rînd faptului că — așa 
cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara din 10—13 de
cembrie a C.C. al P.C.R. — între 
proiectanți, constructori, furnizorii 
de utilaje și beneficiari nu există 
un sistem riguros de răspunderi. 
In esență, lucrurile stau așa: potri
vit legislației în vigoare, orice pro
iect de execuție al unui nou obiec
tiv industrial trebuie să fie aprobat 
de către beneficiarul respectivei in
vestiții. In plus, pentru ca un ase
menea proiect să fie considerat pe 
de-a-ntregul încheiat, mai este ne-

cesar și avizul favorabil al construc
torilor. In spiritul ei — consideră 
interlocutorii — ideea de a-i pune 
din capul locului de acord pe pro
iectant, pe beneficiar și pe construc
tor este foarte bună. Atît doar că, 
prevalîndu-se de faptul că proiec
tantul trebuie să obțină aprobarea 
lor, beneficiarul și constructorul îi 
forțează uneori mîna, obligîndu-1 — 
desigur, în proporții „rezonabile”, 
adică în limita prevederilor din stu-

Ing. Adrian PRODAN
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IN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Persistă

Focul nestins al Reșifei conferă nopții o frumusețe aparte
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Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Iași, în nu
mele tuturor deputaților și oamenilor muncii din cuprinsul județului, 
se arată în telegrama adresată Comitetului Central al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, raportează conducerii partidului, 
dumneavoastră personal, îndeplinirea și depășirea angajamentelor 
luate, ca răspuns la chemarea la întrecere adresată de Consiliul 
popular al județului Galați în întîmpinarea Congresului a) X-lea al 
partidului și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei.

Cu îndreptățită bucurie raportăm că s-a realizat peste sarcina 
planificată în economia locală un volum de producție prestație de 
9 096 mii lei față de 3 700 mii lei, angajamentul inițial, rezultînd tot
odată beneficii peste plan în valoare de 2 281 mii lei, ceea ce înseamnă 
cu 1 031 mii lei mai mult față de angajamentul luat."

In scopul satisfacerii tot. mai corespunzătoare a cerințelor popu
lației, au fost asimilate de către unitățile industriei locale 78 de 
produse și articole noi, față de 60 cit ne propusesem.

Organizația județeană de partid Vrancea, oamenii muncii din o- 
rașele, satele județului, se arată In telegrama adresată Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, își fac un 
nume de mîndrie și de responsabilitate din a raporta conducerii 
partidului și statului, dumneavoastră tovarășe Nicolae Ceaușescu, hotă- 
rlrea lor fermă, nestrămutată, de a contribui intr-o măsură cit mai 
mare la făurirea societății socialiste, multilateral dezvoltată, obiectiv 
fundamental stabilit de Congresul al X-lea al partidului.

Animați de dorința de a transpune în viață hotărîrile Congresului 
al X-lea al partidului vă raportăm că datorită muncii pline de ab
negație a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din întreprinderile 
industriale ale județului, sub conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, a măsurilor luate pentru organizarea mai bună a produc
ției și a muncii, planul producției industriale globale pe întregul 
an a fost îndeplinit cu 4 zile mai devreme. Această realizare ne per-

echilibrului
monetar

Costin C. KIRIȚESCU
doctor tn economie

prevăzută înfăptuirea unui program 
de investiții din fondurile centrali
zate ale statului _ T .' 
ridică la 420—435 miliarde lei (adică 
aproape tot atît cît s-a investit în 
întreg deceniul 1961—1970), ne-am 
propus să dăm răspuns la cîteva în
trebări pe care le considerăm a fi 
de mare tnsemnătate și actualitate 
pentru economia națională: De ce, 
oare, proiectanții mai renunță une
ori — parțial, desigur — la soluțiile 
pe care ei înșiși le consideră a fi 
optime? In ce mod ar putea fi va
lorificate integral exigențele econo
mice actuale ale cadrelor tehnice de 
la planșetă?

Ca și alte neajunsuri din activita
tea de 
ing. Ion 
IPROMET, 
directorul I.P.C.M., și ing.
Rusu, 
unor posibilități de economisire

investiții, ne-au spus 
Prisecaru, directorul 

_ing. Ion Fătăceanu, 
. ' '' . '_ Nicolae

directorul I.P.L. — irosirea 
a

La Sighișoara, industria faianței și a sticlei 
produce în virtutea legilor artei

ce- 
ne- 

al 
pe 
In 

al-

Sus, In deal, vechea 
tate străjuiește orașul, 
clintită, din secolul 
XV-lea. Jos, in vale, 
drumul Mediașului și 
vecinătatea Tîrnavei, o
tă cetate, modernă, indus
trială — a faianței și a sti
clei — dă Sighișoarei di
mensiuni contemporane.

Pe deal, turnul cu ceas 
sună și acum orele, acom- 
paniîndu-și bătaia solemnă 
cu defilarea in carusel a 
figurinelor burgravilor. Dar 
ceasurile aparțin unui alt 
timp. Unui timp care se 
măsoară și altfel decît In 
ceasuri și minute. Chiar de 
n-auzi bătăile bătrinului 
ornic, poți ști că-n Sighi
șoara s-a împlinit o oră 
după cele 6 500 butelii din 
sticlă și cele peste o mie 
bucăți de faianță fină pro
duse in cetatea industrială.

Mi se pare greu de sens, 
ca o parabolă, faptul că în 
străvechiul oraș transilvă
nean cu iz gotic ființează 
azi una dintre cele mai 
mari și mai moderne între
prinderi de acest profil din 
sud-estul Europei, Este e

„parabolă” care dă măsura 
adevărată a realităților e- 
pocii noastre.

înzestrată cu mașini au
tomate de mare productivi
tate, cu aparate de măsu
ră și control de nivel teh
nic mondial, această între
prindere utilizează în pro
cesul de urmărire a fabri-

cației aparatură cu comenzi- 
program, comenzi electro
nice și izotopi radioactivi 

1280 este anul în care a 
fost întemeiată Sighișoara. 
Cel puțin, de atunci se cu
noaște prima atestare do
cumentară despre existen
ța orașului. Dar actul de 
fundare a complexului in
dustrial de faianță și sti
clă este legat de ultima pe- 
rioadă, cea mai fertilă, din 
istoria patriei. în prima e- 
tapă (1954—1957) ia ființă

fabrica de faianță ; tn a 
doua (1958—1961) — cea de 
sticlărie. O acoladă gigan
tică, de șapte secole, uneș
te cele două evenimente is
torice, care marchează în
temeierea celor două ce
tăți : medievală și indus
trială.

Am vrut să-i cunosc

modernii ctitori industriali 
care, lucrînd la prima fa
brică de faianță din țară și 
stimulați de noutatea mese
riei ca și de excelentele 
condiții ale locului de mun
că, au atins încă din pri
mul an de activitate capa
citatea de producție proiec
tată a fabricii. Am vrut 
să-i cunosc pe acei sticlari 
care s-au confruntat cu u- 
tilaje necunoscute, cu o 
tehnică inedită, reușind 
să-și însușească intr-un

timp record tainele unor 
meserii noi.

Sînt tineri (vîrsta medie 
a muncitorilor e 27 de ani), 
mai toți originari din 
acest ținut străvechi al Tîr- 
navelor, tineri care s-au
calificat fie la locul de
muncă, fie în școli. Pe 
Marinescu Gheorghe, 
Lațcu Nicolae și pe Elges 
Cristian i-am întîlnit la fa
brica de sticlărie. Primii 
sînt operatori și coordonea
ză mașinile automate de 
sticlă ; ultimul este termo- 
tehnician, cel care dirijea
ză tablourile electronice a- 
le cuptoarelor de sticlă, 
ținînd la propriu și Ia fi
gurat In mîin'ile Iui toate 
procesele complicate de to
pire și recoacere.

Pe Rozalia Bakmtiller am 
găsit-o la secția de strun- 
gărie a fabricii de faianță, 
iar pe Aurica Ciota, elevă 
în clasa a Xl-a a liceului 
seral, la cea de turnătorie. 
Amîndouă sînt muncitoare 
fruntașe, ca și Cornelia Mo- 
sora, glazuratoare, ca și

pe

S-au împlinit zece ani de etnd Per 
Jacobsson, una dintre figurile mar
cante ale vieții economice occiden
tale, pe atunci director general al 
Fondului Monetar Internațional, fă
cea următoarele declarații promiță
toare i „După toate probabilitățile, 
s-a terminat cu inflația mondială. Li
chiditatea excesivă moștenită de la 
război a fost resorbită... Concurența 
este mai vioaie și rezistența la creș
terea prețurilor mai viguroasă. Ape
lurile Ia Fondul Monetar (Interna
țional) devin mai puțin presante...".

Optimismul care radia din aceste 
declarații se baza, probabil, pe aștep
tarea unor rezultate bune de pe 
urma măsurilor luate pe atunci pen
tru. realizarea stabilității monetare 
occidentale. Tradiționala piață a au
rului de la Londra, ale cărei porți 
stăteau ferecate încă de pe timpul 
războiului, se redeschisese In 1954, 
făcînd din nou posibile tranzacțiile 
internaționale. In 1958, stocurile de 
aur ale Statelor Unite, acumulate ca 
efect al hegemoniei exercitate de 
monopolurile americane asupra res
tului lumii capitaliste sleite de 
război, începuseră să se disloce, 
o parte crescîndă luînd drumul ță
rilor vest-europene aflate lntr-un am
plu proces de redresare economică. 
Această dislocare promitea o redistri
buire mai echilibrată a rezervelor da 
aur, o funcționare mai precisă a 
sistemului valutar occidental. Spre 
sfirșitul aceluiași an, lira sterlină 
devenea convertibilă, antrenlnd după 
sine marca vest-germană, florinul o- 
landez, francul francez. Treptat, sfe
ra monedelor convertibile, ca șl 
aceea a operațiunilor pentru care se 
permitea convertirea au fost lărgite. 
Totul părea să anunțe reîntoarcerea 
Ia normal, lntr-un domeniu tn care 
frămlntări’e nu mal conteniseră de 
la marea criză economică din 1929- 
1933.

Deceniul scurs n-a confirmat pro
fețiile optimiste ale lui Per Jacob
sson. Faptele au defilat prin fața 
noastră și ele sînt necruțătoare, do
vedind că, tn materie de stabilita
te, strugurii sînt prea acri pentru e- 
conomia capitalistă contemporană.

Șă luăm, de exemplu, inflația. Vi
talitatea acestui fenomen a rămas 
nezdruncinată de-a lungul întregii 
perioade a anilor ’60. tn pofida cru
ciadei antiinflaționiste din ultima vre
me. In cea mai mare parte a țări
lor vest-europene. In Statele Unite, 
în America de Sud, monedele națio*

(Continuare în pag. a IV-a)
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Manifestări

consacrate
Ulei de 30
Decembrie
în întîmpinarea zilei de 30 De

cembrie. în întreaga țară au avut 
loc duminică numeroase mani
festări.

La Bacău a fost vernisată 
„Expoziția interjudețeană de 
artă plastică", la care sînt pre- 
zenți cu lucrări de pictură, 
sculptură și grafică artiști din 
județele Bacău, Botoșani și Su
ceava.

★
în peste o sută de cămine 

culturale sătești, cluburi și case 
de cultură din județul Bacău au 
fost organizate conferințe despre 
actul istoric de la 30 Decembrie. 
Artiști amatori au prezentat 
spectacole, montaje literar-muzi- 
cale, concerte corale și recitaluri 
de poezie patriotică, intitulate 
„Republică, măreață vatră" și 
„Patrie, leagăn și pămînt al e- 
roilor României". Și în județul 
Bistrița Năsăud. la căminele cul
turale din Muresenii-Bîrgăului, 
Livezile, Tiha—Bîrgăului, Șieu— 
Măgheruș, precum și în alte pes
te 20 de localități au fost făcute 
expuneri, urmate de programe 
artistice Au luat parte un mare 
număr de oameni ai muncii.

★
în sala de expoziții a munici

piului Oradea, Studioul de arte 
plastice al armatei române din 
București a deschis expoziția 
intitulată „Participarea armatei 
române la insurecție și războiul 
antihitlerist".

Sînt expuse 50 de lucrări de 
pictură și grafică, apreciate și la 
expozițiile organizate la Veneția, 
Stockholm. Praga, Varșovia. Le
ningrad. Berlin, Budapesta și în 
alte orașe de peste hotare.

Festivaluri
folclorice

în județul Hunedoara a Început 
duminică ștafeta folclorică „Căută
torii de comori" organizată de comi
tetul județean pentru cultură și artă. 
Iau parte formațiile artistice de ama
tori de la toate căminele culturale 
din județ. La spectacolul inaugural 
susținut la căminul cultural din co
muna Burjuc au prezentat cintece, 
dansuri populare și obiceiuri locale 
numeroase formații artistice.

★
La Piatra Neamț s-a încheiat faza 

Județeană a „Festivalului de teatru 
popular", la care au participat peste 
100 de formații de artiști amatori. O 
Impresie deosebită au produs monta
jele teatrale „Haiducii", „Jianul" și 
„Caii". Inspirate din teatrul popular 
specific zonei montane a Moldovei.

★
La Botoșani s-a desfășurat Ieri fi

nala unei originale manifestări ar
tistice menită să valorifice resursele 
folclorice ale 
această parte

Un festival 
aceeași zi și 
Manifestările 
ghctul Marmației au început cu pa
rada formațiilor participante și a ca
relor alegorice. Apoi, echipe de ama
tori au prezentat spectacole pe es
trade și în sala Teatrului popular din 
localitate.

unor vechi tradiții din 
a țării.
folcloric s-a încheiat în 
în județul Maramureș, 
care au avut loc în Si-
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Semicentenarul
formației de dansuri

din Dăișoara

MONUMENTALĂ
A CULTURII ROMÂNE

Cele două 
susținute 
trecută de 
simfonică a Filarmonicii 
Naționale din Varșovia 
au îndreptățit atenția 
și interesul meloma
nilor.

De veche tradiție, or
chestra simfonică var- 
șoviană, condusă de 
eminentul dirijor Wi
told Rowicki, este în 
momentul de față un 
ansamblu a cărui deo
sebită valoare 
noscută și 
cută ca atare 
treaga lume, 
artistică a ansamblului 
transformă în realitate 
definiția ideală a 
chestrei — aceea 
se constitui, în 
plpxa ei alcătuire, 
tr-un instrument 

jEste, credem, una din 
principalele calități ale 
colectivului oaspete.

în aceeași categorie 
a evidențierii adevăru
rilor de interpretare ce
lor mai simple (dar 
prin aceasta și celor 
mai importante) se în
scrie și respectul abso
lut față de textul mu
zical, singurul de la 
care pornind, interpre
tul își poate dezvălui 
în același timp propria 
personalitate.

Programele au cu
prins în mod substan
țial muzică poloneză. 
Din creația lui Sta
nislav Moniuszko, cla
sicul fondator al operei 
naționale din țara

concerte 
săptămina 
Orchestra

este cu- 
recunos- 

în în- 
Calitatea

or- 
de a 
com-

în- 
unic.

ni s-a oferit Uvertura 
de concert „Poveste de 
iarnă". Pentru acea ju
mătate a secolului al 
XlX-lea cînd a fost 
compusă, muzica justi
fică trimiterile pe care 
le face Ia limbajul cla
sic sau la forma de su
gestie romantică ; poa
te mai pitoresc pentru 
noi, a apărut dansul 
din opera sa „Halka" — 
acordat în supliment la 
finele primului con
cert.

Audiția Simfoniei 
concertante de Karol 
Szymanowski a prile
juit desigur publicului 
nostru conturarea mai 
precisă a profilului 
acestui compozitor. Mu
zica sa, pe alocuri eclec
tică încercînd să locali
zeze cînd spiritul ro
mantismului, cînd trans
parențe impresioniste, 
apare în această simfo
nie — un adevărat 
concert pentru pian și 
orchestră — în toate 
tiăsăturile-1 caracteris
tice. Delicatețea sub
stanței poetice, fragili
tatea ei, nu se destra
mă nici în paginile de 
mare avînt, de sonori
tăți ample; este ceea 
ce a simțit și realizat 
solistul, Tadeusz Zmud- 
zinski. Tehnica pianis
tului este prodigioasă. 
Temperament dinamic, 
smulgînd instrumentu
lui sonorități copleși
toare, Zmudzinski 
mine totuși un liric.

în sfîrșit, Simfonia 
a III-a de Tadeusz 
Baird ne-a făcut 
noscută o lucrare 
muzică poloneză __
temporană. în concen
trata sa dimensionare, 
muzica lui Baird este 
gravă, dramatică, ex- 
plorind lumea unei ex
presivități apăsătoare, 
cumva monocrome.

în restul programe
lor, în afara Concertu
lui nr. 6 pentru sextet 
de coarde de Rameau 
— lucrări dintre cele 
mai cunoscute, Simfo
nia a IV-a de Ceaikov- 
ski și „Petrușca" de 
Stravinski.

Witold Rowicki s-a 
dovedit, în primul rînd, 
un artist lucid. Stăpin 
absolut pe tainele meș
teșugului dirijoral el 
prezintă la pupitru hai
na unei atitudini sobre, 
subliniind cu discernă- 
mînt esențialul, 
discutabil, 
simfonică 
monicii Naționale din 
Varșovia — al că
rei prim dirijor este 
de aproape douăzeci de 
ani — îi datorează în 
cea mai mare parte ni
velul artistic actual. 
De fapt, la concertele 
susținute în București, 
publicul nostru a ur
mărit evoluția unui e- 
minent artist în fața 
unui excelent instru
ment — Rowicki și Fi
larmonica din Varșovia.

CU- 
de 

con-

In-
Orchestra 

a Filar-

Locuitorii comunei Dăișoara, din 
județul Brașov, au sărbătorit dumini
că 50 de ani de existență documenta
ră a formației de dansuri a căminului 
cultural din această comună, vestită 
prin creația sa folclorică. Cu acest 
prilej a avut loc o adunare festivă, 
în cadrul căreia au luat cuvîntul re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat. Casei de creație a 
județului, precum și numeroși invi
tați care au felicitat pe virtuoșii 
dansatori din. Dăișoara, laureați ai 
mai multor concursuri republicane și 
județene, precum și ai Concursului 
internațional de folclor de la Buda
pesta. Cu prilejul aniversării, forma
ția sărbătorită a fost distinsă cu or
dinul „Meritul cultural" clasa a 3-a, 
iar membrii formației au primit or
dine și medalii, ca 
tății lor.

într-o atmosferă 
ziasm, cei prezenți 
gramă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al partidului, prin care se an
gajează să ducă mai departe făclia 
artei populare transmisă lor de ve
chii artiști amatori din localitate. în 
încheierea adunării a fost prezentat 
un reușit spectacol folcloric.

(Agerpres)

răsplată a activi-

de puternic entu- 
au trimis o tele-

11CADRAN MUREȘEAN"

La comemorarea lui Ion Creangă

Theodor DRAGULESCU

„ TELE - CINE - RECITAL
Sîmbătă seara am urmărit pe micul 

ecran un program de varietăți reali
zat cu gust și acuratețe. Nu ne pro
punem să insistăm asupra calităților 
demonstrate de actorii, cîntăreții. 
dansatorii care au contribuit Ia suc
cesul acestei emisiuni' Arta unor ba-- 
lerini ca Leni Dacian și Sergiu Ște- 
fanschi, a unei soliste vocale ca Mar
gareta Pîslaru. a unui compozitor-in- 
terpret ca Florin Bogardo. 
tatea formației „Choralis" 
laritatea lui... Așchiuță (și 
rea ar putea continua) nu 
de o recomandare specială. Ce a fost, 
totuși, „special" în emisiunea la care 
ne referim ? în primul rînd, desigur, 
ținuta repertoriului — inclusiv reper; 
toriul unor participanți (încă) mai 
puțin celebri la acest „tele-cine-reci- 
tal", ca Ruxandra Ghiață sau Dorin 
Cernei Și. în egală măsură, formula 
de spectacol pentru care au optat 
realizatorii : Radu Anagnoste și Paul 
Urmuzescu (scenografia, Virgil Lus- 
cov). El au alăturat unor mo-

mente realizate pe platou, altele — 
înregistrate pe peliculă, au recurs 
la trucaje, la tehnica de animație (ca 
în amuzantul. „concert" dat de Ștefan
Tăpajagă. unde pianul se animă și 
face fel de fel de șotii), izbutind să

originali- 
ori popu- 
enumera- 
au nevoie

Premiere cinematografice
0 „LA RĂZBOI CA LA RĂZBOI"

— producție a studiourilor Lenfilm, 
în regia lui Viktor Tregubovici 
Evocare a vieții de front, surprinsă 
în aspectele ei cotidiene, cu un 
realism care nu exclude umorul.

tografic de la Moscova, filmul — 
regizat de Zoltan Fabri — a fost dis
tins cu Medalia de argint (în com
petiția filmelor pentru copii și tine
ret).

• „BĂIEȚII DIN STRADA PAL" — 
coproducție R P. Ungară — S.U.A., 
realizată după cunoscutul roman ai 
lui Ferenc Molnar. La ultima ediție 
a Festivalului internațional cinema-

• „IUBIREA STRICT OPRITA' 
producție a studiourilor DEFA 
lin, în regia lui Rolf Losansky 
o comedie, pe muzică scrisă de 
Natschinski.

confere întregului program unitate, 
forța de comunicare proprie specta
colului transmis „pe viu". Do; fac
tori au creat această iluzie a emisiu
nii în direct • publicul prezent în 
studio — un public tînăr, receptiv și 
generos, care și-a jucat cu brio „ro
lul" — și prezentatorul emisiunii, un 
amfitrion simpatic, dezinvolt : Florin 
Piersic Textul prezentării a fost fe
rit de glume groase, de anecdote în 
doi peri, și a demonstrat că varietăți
le TV se pot dispensa de „cîrlige" 
facile dacă prezentatorul știe, ca 
în cazul de față, să fie firesc și spon
tan. Au existat tn această emi
siune și anumite inegalități ^.nu
mărul" animat al lui Așchiuță ni s-a 
părut mai puțin reușit, ca și reali
zarea tehnică a dansului selenar, 
unde supra-impresiunea a estompat 
într o măsură, pe micul ecran, evo
luția balerinilor). în general însă, re
gia. operatorii, tehnicienii au fost la 
înălțime, și credem că acest prim 
„tele-cine-recital" îndreptățește păre
rea că divertismentul TV se află pe 
un drum bun Motiv în plus pentru a 
aștepta cu interes programul de reve
lion al televiziunii

D. COSTIN
P.S „La Închiderea ediției" con

semnăm pozitiv și spectacolul prezen
tat ieri seară la sala palatului.

Ber-
Este 

Gerd

t V

P.C.R., semnează 
Andras. Studiul 
doctor în istorie, 
marilor cărturari

Ion 
Iui
e- 
al

A apărut primul număr al „Ca
dranului mureșean", supliment so
cial-politic și de cultură al ziarului 
„Steaua Roșie" din Tg. Mureș. în 
prima pagină, pe lîngă cuvintele de 
salut ale tovarășului Nicolae Vereș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Mureș al 
Vlasiu și Siită 
Vasile Netea, 
vocă memoria
poporului român, născuți pe aceste 
meleaguri — Gheorghe Șincai, Pe
tru Maior, cei doi Bolyai, Papiu Ila- 
rian, Simion C. Mîndrescu, Aranka 
Gydrgy. orientalistul Antalffy En- 
dre. „Cadranul mureșean" cuprinde 
un bogat material beletristic, critică 
și bibliografie, articole social-econo- 
mice, estetică, reportaje, folclor, re
produceri de artă. Sînt prezenți pro
zatori, poeți și eseiști consacrați. 
Alături de el semnează și numeroși, 
tineri talentațl. Primul număr al 
„Cadranului" este promițător pentru' 
modu] în care a reușit să ilustreze 
activitatea de creație a generației de 
scriitori, eseiști și publiciști ai me
leagurilor mureșene.

A

In luminile
rampei

» La Teatrul Național „I. E. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) are loc astă- 
seară premiera cu public a piesei 
„COANA CHIRIȚA" (Cronica aces
tui spectacol a apărut în numărul 
de ieri al ziarului nostru).
• Teatru) de revistă și comedie 

„Ion Vasilescu" anunță, tot pentru 
astă-seară, . premiera spectacolului 
„TREI FETE DE MĂRITAT" de 
I. Preda și H Negrin (regia H. Ne
gria, scenografia S Popa, conduce
rea muzicală C. Busuioc).

Dacă prin marea ei noutate, poezia 
eminesciană a dus progresiv la for
marea unui curent, — la exodul lui 
Creangă în lumea umbrelor, povesti
torul nu era pentru literatură un 
nume important. Nu avusese satis
facția să-și vadă operele reunite la 
un loc. Ele au apărut postum în două 
volume : Povești (1890) și Amintiri 
din copilărie, Anecdote (1892). Tre- 
cînd prin viață cu o totală detașare 
față de ceea ce se putea numi glo
rie literară, Creangă, ironistul, ar fi 
întîmpinat poate cu neprefăcută ui
mire ideea că oosteritatea îl va 
așeza printre clasici Condensată în 
pagini relativ puține, opera lui, mo
numentală prin valoarea artei, de
monstrează și spune mult. Nu exis
tă lectură mai plină de vitalitate. Un 
„Homer al nostru", l-a numit G. 
Ibrăileanu. N Iorga apăsa pe aceeași 
coardă, afirmînd că „în plăminii 
munteanului era destul suflu pentru 
a impinge anecdota pînă la o epo
pee rurală". Psihologia individuală 
și colectivă se cristalizează, în pa
ginile sale, în observații memorabile; 
reacțiile în problemele existenței al
cătuiesc un capitol de filozofie în 
formulări orale succinte. Fără opera 
lui Creangă, care reprezintă o etapă 
nouă, în continuarea lui Ion Neculce. 
și anunță pe Sadoveanu. ne-ar fi 
mai greu să gustăm finețea cronica
rului și să apreciem saltul artistic 
din proza celuilalt.

Din cele trei dimensiuni ale tim
pului, Creangă s-a oprit cu Insistență 
asupra trecutului, propria biografie 
devenind sursă pentru literatură. Se 
poate spune că și poveștile se inte
grează într-o măsură aceleiași bio
grafii personale, legîndu-se organic 
de ambianța copilăriei, întregind 
concomitent dimensiunile fanteziei 
țărănești L-a interesat, firește, și 
prezentul pe care l-a văzut cu In
teligență critică. Nu i-ă fost indi
ferent orașul, dar trăind în Iași, a 
păstrat modul de a gindi și chiar 
stilul de viață al ruralilor. Capti
vantele amintiri din copilărie sînt. 
tn fond, niște secvențe de film cu 
caracter mozaical, în care anecdota 
nu cunoaște obstacol. Scene de fa
milie se interferează cu tradiții fol
clorice colective; figuri de țărani și 
clerici cu trăsături de caracter di
ferențiate, tineri la învățătură »e 
perindă în tablouri succinte, lumi
nate de comentai iul etic, social sa» 
psihologic. în tehnica narațiunii dis
continue, ca maestru al fragmentu
lui bine decupat, Creangă egalează, 
sub un anumit aspect, concizia lui 
Caragiale din Momente. Tranziția 
capricioasă de la o idee la alța nu 
duce la uri conglomerat inestetic. Sub 
aparșnța evocării spontane, fără plan, 
naratorul selectează și reconstituie 
în mod convergent faptele, configu- 
rînd o anumită atmosferă. Din do
zarea lor potrivit unui ritm interior 
rezultă un tot armonic ; unitatea 
ține de forma de expunere, de to
nalitate.

Pentru oricine, remarca Goethe, 
propriul trecut devine sursă de poe
zie. Cu alte cuvinte, amintirile im
plică neapărat lirism. La Creangă 
lucrul e, parțial, diferit, In sensul 
că inteligența lucidă cenzurează ten
tațiile lirice Pentru el, autobiogra
fia e un fel de obiect de studiu din 
perspectiva unui observator clasic, 
atent la principii și idei generale. 
Prin urmare, amintirile sînt pentru 
el o a doua viață, privită de la dis
tanță Subiectivitatea nu la forme 
romantice. Scriitorul are în vedere 
copilul universal : „Așa eram eu Ia 
vîrsta cea fericită, și așa cred că au 
fost toți copiii, de cînd îi Iurnea 
asta și pămîntul : măcar să zică, 
cine ce-a zice" Creangă se relnven- 
tează spiritual reprimîndu-și pate
tismul, care putea eșua în melan
colie și tristețe Climatul copilăriei 
reconstituite alimentează optimismul: 
experiența omului matur dă curs 
ironiei și umorului. Echilibrul moral 
are, la autorul amintirilor, ceva din

de prof. univ. dr. docent 
Constantin CIOPRAGA

comportamentul in ansamblu al oa
menilor din popor.

Calitatea judecăților lui despre 
lume și viață rezultă dintr-o filozofie 
nescrisă, multiseculară. Pentru toate 
împrejurările, naratorul are la dis
poziție nu numai un amplu tablou 
de valori, dar și formula populară 
clasică, raționamentul cu care mă
soară, aprobă sau contestă, cum au 
procedat zeci de generații din Humu- 
lești. Dacă n-ar recurge la proverbe, 
s-ar spune că Ingeniosul Creangă 
„vorbește ca din cărți". Nu numai el.

cl ți cei din jur, care s-au format în 
aceeași ambianță. Cînd mama lui 
Creangă își probozește copiii, pentru 
că prea se întrec cu „dediochiul", 
Ștefan Apetrei intervine conciliant, 
cu argumentul moștenit de la înain
tași i „Ș-apoi nu știi că este o vorbă 
Dacă-i copil, să se joace | dacă-i cal, 
să tragă i și dacă-i popă, să ceteas
că..."

Există șl duioșie, estompată Insă.
Al doilea capitol al amintirilor în
cepe în ton duios, cu memorabilul : 
„Nu. știu alții cum sînt..." Cadrul 
familial apare idealizat în constata
rea i „Doamne frumos era pe a- 
tunci" O pagină întreagă sub sem
nul emoției e însă un fenomen rar 
la Creangă. Nu lipsește nici senti
mentul sublimului. La scăldat, în apa 
Ozanei, timpul subiectiv se confun
dă cu euforia i „în starea în care mă 
aflam, fiind cuprins de fericire, ui-- 
tasem că mai trăiesc pe lume 1“ Dar 
cum umorul domină, dînd coeziune 
ansamblului, Creangă — pateticul 
nu se impune atenției Atunci cînd 
evocă aspecte privind școala, clerul, 
administrația, rîsul neutralizează 
mirajul distanței, făcînd ca ironistul 
să triumfe.

Din punctul de vedere al materiei, 
poveștile lui Creangă aparțin fol-

clorului pur. Dar dacă primul alcâ- 
tuitor al acestor basme e poporul. 
Creangă le dă, sistematizîndu-le In 
alt mod, pecetea personalității pro
prii, întinerind teme vechi de cînd 
lumea. Eroii de basm plăcuți auto
rului Înșeală pe diavol, cum se In- 
tîmplă și în basmele altor popoare, 
în conduita unor eroi simpli, Încli
nați să se vaiete de prostie, se ob
servă o inteligență disimulată. „Coț
cării" lui Creangă au trăsături c« 
seamănă cu ale lui Eulenspiegel și 
Nastratin, dar, indiferent de prototi
puri, impresia de noutate este de
plină. Tot ce povestește Creangă, re
marcă italianul Luigi Salvinî, „fiind 
negreșit personal și operă a unei 
reelaborări artistice, păstrează ade
vărul și prezența persoanelor și lu
crurilor văzute. Taina acestei natu- 
raleți și vioiciuni la Creangă, da
ruri ce de altfel nu lipsesc din nici 
una din operele sale, e datorită, pe 
Ungă adînca sa viziune asupra 
lumii, calităților de observator și 
povestitor ce stau la temelia rea- 

„porneșt#
povestitor ce stau la te 

■lismului său". Scriitorul 
de la viață", „observă, transformă, 
concretizează observația \într-o rea
litate a sa, personală".

Nu altfel se pronunță C Ibrăilea
nu și Mihail Sadoveanu, d acord In 
constatarea că unele b'âsme de 
Creangă sînt nuvele din viața ru
rală, în care fabulosul joacă un rol 
secundar Depășind stadiul trans
crierii folclorice, autorul lui Harap 
Alb adaugă poveștilor trăsături des
tinate să localizeze sau să diferen
țieze tipologic, Incit eroii de basm 
dobîndesc o individualitate româ
nească. Fragmente de aspect realist, 
desprinse din ambianța satului mol
dovenesc de acum un veac, pot fi 
citate din Soacra cu trei nurori 
și din alte povești, prezentînd inte
res prin referințele economice, so
ciale, etnografice. Transferul de 
fapte din realitate în basm e pro
cedeu tipic. Structura poveștilor re
prezentative este totodată accentuat 
dramatică, naratorul văzînd rolurile 
in mișcare, cu mobilitate dialogică. 
Efectele sînt dozate cu simț teatral. 
Că unele povești au fost adaptate 
pentru scenă, era de așteptat.

Prezența naratorului e mult mai 
subliniată decît Ia Perrault și frații 
Grimm, care rămîn la oarecare dis
tanță de eroi. Narator de tip oral, 
eminamente popular, Creangă poves
tește cu vădită mulțumire, preocupat 
de reprezentarea cit mai vie. Cînd 
naiv-copilăros cînd Ironic-mușcător, 
cînd mori.A4l, odată atent 
nuntul etnografic, altădată 
siunea dramatică, nuanțele 
pletesc îritr-o expunere de 
mec îndgalat. Scriitor ,, 
Creangă nu poate fi anexat nici ți
nui curent. N-a suferit nici o In
fluență Prin opera lui s-au expri
mat milioane de anonimi. Șl fiind 
atît de profund național, scoțînd în 
relief particularitățile poporului său, 
Creangă aduce in patrimoniul uni
versal un sunet special, unic, și a- 
cest sunet, neînttlnit la alții, ii asi
gură circulația in peste patruzeci de 
limbi. în optimismul marelui Crean
gă se reflectă optimismul unui popo» 
care a înfruntat cu eroism și înțe
lepciune valurile unei istorii aspro.

Iată calități care explică perma
nența lui Creangă tn galeria valori
lor noastre spirituale. Tipărită tn 
milioane de exemplare, opera lui 
s-a întors, pe calea cărții, în, poporul 
din al cărui geniu s-a întrupat. La 
opt decenii de la dispariția omului, 
clasicul Creangă e o prezență monu
mentală a culturii române.

SEARA MEMORIALA
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cinema
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teatre

Studio) :

Opinia

20,30.
PACEA — 15.45 : ÎS !

VOLGA — 10—15 tn 
17,45 ; 20,15.

O Opera Română : Don Pasquale 
— 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara
giale- (sala Comedia) i Coana 
Chlrlța — 19,30 ; (sala ’
Părinții teribili - 19,30.
0 Teatrul de Comedie : 
publică — 20.

O Bătălia pentru Roma (ambele 
serii) : PATRIA — 13 ; 16,30 ; 20, 
BUCUREȘTI — » ; 12,30 ; 16,30 ; 
20.
® Taina leului : MELODIA — 0 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45, LU
CEAFĂRUL - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Intr-o seară, un tren... > CA
PITOL — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21, SALA PALATULUI —
17.15 (seria de bilete — 3091) ;
20.15 (seria de bilete — 3088).
• Băieți tn haine de piele : FA
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Î Prieteni fără grai s REPUBLI-

A - 9 ; 11,15.
A Vînătorul de căprioare î RE
PUBLICA — 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
o Un bărbat șl o femele : CINE
MATECA (sala Union) — 10 : 12 ; 
14.
O Iubirea strict oprită : VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
o La război, ca la război î CEN
TRAL - 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45.
<j La nord prin nord-vest : LU
MINA — 8.45—16,45 tn continuare : 
19,45.
O Program pentru copii : DOINA 
— 9—16 în continuare.
e Vlrldlana : DOINA — 18,15 ;
20,30.
0 Program de filme documen
tare : TIMPURI NOI — 9—15 tn 
continuare.
© 101 dalmațlenl ! TIMPURI NOI 
— 15,15—21 tn continuare.
0 Valea păpușilor: FEROVIAR 
- 9 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 , 20,30,
TOMIS - 9,30 ; 14,30 ; 17 ; 20,
FLAMURA — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 : 
18,15 ; 20,30.

ÎWinnetou tn Valea morțl! :
XCELSIOR - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 

16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AU
RORA — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 :
18,15 ; 20,30.

• My fair lady : GRIVIȚA —
9 ; 12,30 ; 16,15 ; 19,45.
• Becket (ambele serii) : MIO
RIȚA - 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 20.
« Căldura : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Femeia îndărătnică : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Beru șl comisarul San Anto
nio : DACIA — 8—20,45 tn conti
nuare.
e Războiul domnițelor : BUCEGI
— 9 , 11,15 ; 13,30 . 15,45 ; 18 : 20,30,
FLOREASCA - 9 : 11,15 : 13,45 : 
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Baladă pentru Mărluca t UNI
REA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Galileo Galilei : COTROCENI
— 15,30 ; 18 ; " "
© Baltagul :
20,15.
• Blow-up :
continuare ; . . .
0 Frații Karamazov : VIITORUL
— 15.30 ; 19.
O Vă place Brahms 7 : ARTA — 
9—15,45 în continuare : 18.15 ; 20,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu) . D-ale carnavalului — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Viraj periculos — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cînd luna e albastră 
— 19,30 ; (sala Studio) : Enigma
tica doamnă „M“ — 15.
• Teatrul Mic Prețul — 30.
© Teatrul „C. Tănase" (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) l Nlcuță 
la Tănase — 19,30.
® Teatrul de revistă țrt comedie 
„Ion Vasilescu" • Trei fete de mă
ritat — premieră — 19,30.
• Circul de stat : Rapsodie sue
deză — 19,30.

9 ;

18,00 — Consultații tehnice : Transmisiile exterioare (II). 
Prezintă ing. Constantin Laurescu.

18,20 — Emisiune pentru tineret : „Un an din viață".
18,50 — Folclor șl plastică românească.
19,00 — Telejurnalul de seară.

19,30 — Intermezzo coregrafic.

19,40 — Pagini alese din poezia anului 196».
20,00 — Letopiseț : „Mircea cel Bătrtn".
20,20 — Anunțuri-Publlcitate.
20.25 — Roman foileton „Blidul deșertăciunilor* —

sodul IV.
31,10 — „Ultimul pasager In prima cursă".
21.25 — „Steaua fără nume- — emisiune concura de

zică ușoară. Prezintă Dan Deșllu.
32 20 — Agenda politică. Prezintă Eugen Mândrie.
22,30 — Telejurnalul de noapte.
22,50 — Scena — emisiune de actualitate și critică 

trală : Anul teatral 1969.
53.25 — închiderea emisiunii.

epl-

mu-

tea-

FUNCȚIONAL și ESTETIC
(Urmare din pag. I)
modelatorul Alexandru Or
ban sau decoratorul Adolf 
Kroner.

In 10 ani au fost califi
cați aici 1 322 de muncitori, 
au'.fost încadrați 257 absol
venți ai școlilor profesio
nale și 32 maiștri ai școli
lor tehnice. Aceștia, împre
ună cu cei 40 ingineri, chi- 
miști, tehnicieni și artiști 
creatori de modele, sînt răs
punzători de performanțele 
excepționale ale combina
tului, atît la faianță cit și 
la sticlă

— Din 1962 — ne spune 
tov Ioan Pupăză, directo
rul general — cînd am rea
lizat pentru prima dată o 
rețetă de fabricație bazată 
pe materii prime indigene, 
lucrăm numai cu caolin. 
feldspat, nisip, dolomită 
calcar, argile și ipsos româ
nești La faianță am înce
put cu fabricarea a 20 de 
sortimente ; azi gama lor a 
crescut la 719. Produsele 
noastre sînt solicitate în 
25 de țări de pe toate con
tinentele și sînt competiti
ve pe piața externă chiar 
față de țări cu veche tra
diție In ceramica fină. Va
loarea totală a investiții
lor a fost amortizată In mai 
puțin de doi ani

Cînd, în anul 1961, a In
trat în funcțiune fabrica de 
sticlă trebuia, conform pro-

tocolului 
trimită la 
străinătate 
conduceau 
mate, iar 
să lucreze 
în probe tehnologice. Fără 
să mai facă specializarea, 
muncitorii au preluat ma
șinile automate și au tre
cut direct la producție pe 
bază de plan din prima zi 
a intrării în fabricație. 
Greutățile punerii în func
țiune a unei fabrici de o 
complexitate tehnică atît
de mare au fost înlăturate 
printr-o stăruitoare preo
cupare, printr-o extraordi
nară tenacitate și ambiție. 
Semnificativ apare faptul că 
fabrica și-a depășit încă 
din primul an sarcinile de 
plan în acest succes s-a o- 
glindit sentimentul de dra
goste al întregului colectiv 
față de uzjna lor, sen
timent fzvorît din for
ța educativă a sarcini
lor trasate de partid 
care au mobilizat și însu
flețit toți oamenii pentru 
obținerea acestei realizări

Azi fabrica de sticlărie 
pentru ambalaje industria
le realizează aproape un 
miliard bucăți butelii și 
borcane. Recent și-a diver
sificat producția, punîndu- 
se bazele unei secții de in
scripționat butelii, care re
alizează 16 milioane bucăți 
pe an.

încheiat, să se 
specializare în 

muncitorii care 
mașinile auto- 

Intreaga fabrică 
timp de 6 luni

în atelierul de creație al 
fabricii de faianță stau de 
vorbă cu Ilie Beidean, ab
solvent al Institutului de 
arte plastice din București

— Preocupările noastre vi
zează perfecționarea liniei 
produselor, îmbinarea utilu
lui cu frumosul. Vrem 
ca ceramica să fie nu numai 
un obiect vandabil, dar să 
și contribuie la formarea 
bunului gust. în același 

preocupăm să 
un stil pro

priu, bazat pe vechea 
tradiție a ceramicii româ
nești. Preluăm motive fol
clorice din Oaș. Hațeg, 
Suceava. Oltenia și le 
transpunem în mod crea
tor la nivel industrial.

Frații Eduard și Otto Ku- 
delasz și Fekete Arpad, mo
delatori, ca și Ilie Beidean 
și decoratorul Victor Cristea 
au prezentat recent. îm
preună, o mare expoziție 
de ceramică decorativă la 
Tg. Mureș. De asemenea, de- 
coratoarea Cornelia Șosea- 
nu și-a deschis nu de mult 
o expoziție în sala teatrului 
C.F.R.-Giulești din Capita
lă. Am admirat gingașele 
bibelouri pe care Ie lucrea
ză.

— Există o problemă a 
dozării ornamentelor deco
rative — ne-a mărturisit ea 
După părerea mea. se cu
vine să fie discrete și ne
încărcate, așa ca, împreu
nă cu obiectul decorat.

să formeze un tot organic, 
să realizeze o compoziție 
cromatică perfect adaptată 
specificului materiilor pri
me.

Cu asemenea oameni de 
nădejde — muncitori, teh
nicieni, creatori — dotați 
nu numai cu pasiune ci și 
cu o înaltă calificare, rea
lizările combinatului se 
înscriu pe un grafic me
reu ascendent. Față de pri
mul an de activitate, fa
brica de faianță a înregis
trat o creștere a producției 
de 606.9 la sută, iar cea de 
sticlărie 246.4 la sută față 
de anul 1961, L-am între
bat pe economistul Dumitru 
Liliac, șeful serviciului 
plan, cum au fost posibile 
aceste izbînzi

— Explicația trebuie 
căutată In faptul că am 
urmărit să realizăm planul 
de producție absolut ritmic, 
In fiecare perioadă, pe a- 
telier, schimb om și sor
timent, cu respectarea 
strictă a tehnologiilor ela
borate Asta a dus la rea
lizarea tuturor indicatori
lor și la livrarea la ter
men a întregii producții 
contractate

...Ceasul din turnul ce
tății medievale bate acum, 
la sfîrșitul unui an de 
muncă, ceasul bilanțurilor. 
E pentru harnicii muncitori 
ai cetății industriale un ceas 
al bucuriei, al satisfacției 
pentru datoria împlinită.

Cu prilejul împlini- ■ 
rit a 80 de ani de la 
moartea lui Ion Crean
gă, duminică a avut 
loc o seară memorială 

cultură 
din

la Casa de 
„Mihai Eminescu" 
Capitală.

Viața și opera 
Ion Creangă au 
evocate de prof.

lui 
fost 
dr.

Petre Vancea, de lec
torul universitar Mir
cea Brătucu, pictorul 
Eugen Ispir fi humu- 
leștenii ing. Alexan
dru Bancea și prof. 
Mihai Stamate.

Actorii Ștefan Ciu- 
botărașu, artist al po
porului, și Arcadte 
Donos au citit din pa-

ginile marelui noștri 
povestitor.

Cu același prilej, li» 
holul Casei de cultu
ri s-a deschis o expo
ziție cu documente I- 
nedite și fotocopii le
gate de viața și acti
vitatea lui Ion Crean
gă.

(Agerpreg)

A cinsti MUNCA
(Urmare din pag. I)

acolo unde te așteaptă 
echipa ta, pe ogor, ori 
Ia grajd, batjocorești 
timpul stînd la taifas 
pe marginea șanțului, 
sau, sprijinit cu coa
tele pe gard, privești 
la alții cum trec ori 
vin de la tarla, mai 
poți pretinde respect 7 
Dieptul Ia respect se 
dobîndește prin fapte 
meritorii, prin activi
tate neobosită în sînul 
colectivității din care 
faci parte și față 
care te-ai legat 
mergi în pas cu 
A te sustrage de 
procesul de creare a 
valorilor materiale pe 
care se bizuie prospe
ritatea colectivă și de 
care se leagă nemijlo
cit progresul societă
ții, viitorul ei echiva
lează cu un act 
iresponsabilitate 
cială, prin nimic 
putință de justificat

S-a discutat despre 
cinste, arătîndu-se că 
ceea ce s-a înmagazi
nat ca rod al cîmpului, 
bob numărat, ar fi fost 
cu o bună cîtime mai 
mare dacă produsul 
n-ar fi fost „drămuit" 
de unii și de alții. 
Cantități de grîu, po
rumb, cartofi — poate 
■u însemnate — n-au 
putut Intra în magazia 
obștească pentru că, 
certați cu buna-cuviin- 
(ă și cu legea, unii

de 
să 

ea.
la

de 
so-
cu

dintre membrii coope
rativei le căraseră a- 
casă cu de la ei pu
tere, sub acoperirea 
întunericului din con
știință. Printre ei erau, 
mai ales, de aceia 
care, vreme de-o pri
măvară și o vară, au 
întors spatele muncii.

Munca și cinstea au 
fost dintotdeauna, la 
poporul nostru, două 
noțiuni, două categorii 
îngemănate una cu 
cealaltă pînă la totala 
contopire. Cu deose
bire pentru omul care 
frămîntă pămîntul — 
țăranul — a fi munci
tor și a fi cinstit a în
semnat absoluta defi
nire a însuși omului, 
măsura indiscutabilă a 
personalității umane. 
Era, în aceasta, rezul
tatul observației sale 
directe, al experienței 
amare a vieții, pentru 
că odinioară, cei care 
nu munceau, moșierul 
și vătășeii Iui, furau, 
ca să huzurească, 
munca pălmașului, a 
omului ce, îndoit pe 
coarnele plugului sau 
aplecat pe sapă, tru
dea să stoarcă pămîn- 
tului și pîinea, și lapte
le, și mierea, și toate 
celelalte cite sînt tre
buitoare vieții, dar din 
care el nu apuca decît 
arareori să se îndestu
leze. I-a urît pe hoți 
și pe leneși, pe trîn- 
davi și pe spoliatori, 
și i-a înțepat cu glu-

mă amară, ori I-a lo
vit cu ura sa dreaptă 
atunci cînd răbdarea 
i-a ajuns la limită. 
Pentru că cinstea șl 
munca, flori ale spiri
tului uman, au fost, 
pentru țăranul român, 
bunuri la care a ținut 
dintotdeauna ca la lu
mina ochilor. Flori 
care, astăzi, în solul 
fertil al socialismului, 
se dezvoltă ca o plan
tă udată și plivită la 
vreme, pentru că cin
stea și munca, în so
cietatea noastră, re
prezintă nu doar sim
ple trăsături de carac
ter, ci se constituie ca 
elemente de referință 
ale omului, în înțeles 
de colectivitate, față 
de colectivitatea în
săși.

I-am văzut, la finele 
acelei dezbateri, pe 
cooperatorii din satul 
de la gura Bărăganu
lui îndreptîndu-se spre 
casă. Pe cei muncitori 
și cinstiți, ca și pe cei 
cărora li se adminis
trase o neiertătoare 
lecție. N-am reținut 
dacă aceștia din urmă 
făcuseră sau nu, pu
blic, legămînt de în
dreptare, dar am con
vingerea că, după toa
te cite auziseră, în 
străfundul conștiinței 
multora dintre ei 
căuta loc hotărîrea 
a cinsti munca, da 
prețui cinstea.

Ișl 
de
a
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AVANPREMIERĂ 
EA DESCHIDEREA 
OFICIALĂ 
A SEZONULUI 
DE SCHI

Actuala ediție a „Cupei Di
namo" la schi-fond a coincis cu 
aniversarea a 20 de ani de rod
nică activitate a clubului spor
tiv al dinamoviștilor brașoveni. 
Tradiționala competiție, desfă
șurată pe pîrtiile din Poiana 
mică, »-■ bucurat de condiții 
excelente de concurs, fiind pen
tru fondiștii noștri fruntași un 
util prilej de verificare a forțe
lor Înaintea deschiderii oficiale 
a sezonului de schi. Majoritatea 
probelor au avut ca protagoniști 
pe schiorii de la A.S.A. Brașov, 
care au ctștigat de o manieră 
categorică eternul duel cu cel 
de la Dinamo. Iată, de altfel, 
ctștigătorii probelor : 15 km. se
niori — Stelian Drăguș și M. 
Stoian (ambii de la A.S.A.), a- 
celași tlSJ i 59’12” J 15 km ti
neret — K. Veștea (A.S.A.) — 
lh 1’10” j 5 km senioare — A. 
Barabaș (Tractorul) 21'25” ; 
5 km juniori I — V. Dihoi 
(A.S.A.) 19’40”.

în afara probelor Individuale 
pe distanțe clasice, ieri dimi
neață a avut loc și o ștafetă de 
biatlon 4X7,5 km. Prima șta
fetă a asociației sportive Arma
ta Brașov a dominat cu autori
tate întrecerea, cei mai buni 
timpi Individuali fiind înregis
trați In ordine de : Constantin 
Carabela, Gh. Cimpoia și Du
mitru Țoiu.

SPORT
CARNET POLISPORTIV

© FOTBAL: Mîine 
h Atena al dos
ha meci a! juni
orilor noștri

Aflați In Grecia, Intr-un turneu de 
pregătire, . fotbaliștii noștri juniori 
au susținut un prim meci, soldat cu 
o frumoasă victorie, In compania e- 
chipei similare a Greciei. Un singur 
gol a fost marcat în acest joc (Năs- 
tase, min. 76), dar publicul specta
tor prezent in tribunele stadionului 
„Panathinaikos" din capitala Greciei 
a apreciat calitatea fotbalului prac
ticat mai tot timpul partidei. Ln a- 
cest meci, echipa „tricolorilor" ju
niori a avut următoarea alcătuire : 
Purcaru — Sameș, Deheleanu, Săt- 
măreanu, Hajnal, Sandu, Vișan, 
Ghergheli, Helvei, Grigore (Năstase 
— din min. 60), Atodiresei.

Următoarea partidă ce o vor sus
ține juniorii români este prevăzută 
pentru mîine, tot la Atena.

© RUGB!: Dinamo 
și Farul în Franța'

Dinamo București (la Tarbes și 
Toulouse) și Farul Constanța (la Pa
ris) au susținut primele meciuri 
din cadrul turneelor ce le în
treprind în Franța. La Tarbes, di- 
namoviștii au intîlnit formația loca
lă Stade Tarbais, în rîndul căreia fi
gurează numeroși foști sau actuali 
internaționali A sau B (de altfel 
Stade Tarbais activează in campio
natul echipelor de frunte ale rugbiu- 
lui francez). Victoria a revenit rug- 
biștilor de la Tarbes, la un scor clar : 
12—3 (9—3). Autorii punctelor Învin
gătorilor : Pecune, Dargeles, Quereih- 
lac și Berges (fiecare cite 3). Pen
tru dinamoviști a înscris Fugigi.

Ieri, .dinamoviștii au .obținut suc
ces în meciul susținut pe stadionul 
central din Toulouse. Ei au întrecut 
cu scorul de 11—9 selecționata Ariega.

Farul Constanța a jucat ieri în ca
pitala franceză cu Racing Club Pa
ris pe stadionul „Jean Bouin". Au 
invins rugbiștii parizieni cu scorul de 
14—6.

® BASCHET: în arenă echipele mici
Două zile s-au consumat, alte două 

vor urma (astăzi și mîine) In compe
tiția dotată cu „Cupa Federației" re
zervată echipelor mici, în care joa
că numai copii avind virsta între 8 
și 12 ani. Această întrecere, devenită 
tradițională, presupune de fapt un 
baschet în miniatură, terenurile, min- 
giile, panourile și coșurile fiind re-' 
duse ca dimensiuni. La turneul fi
nal al „Cupei federației" — ce are Ioc 
în sala Floreasca din Capitală — iau 
parte cei mai buni minibaschetbaliști 
din țară (în total 30 de echipe), cali
ficați In urma unor faze preliminare 
(pe județe și zone). Secretarul gene
ral al federației prof. Octav Dimi- 
triu, constata cu satisfacție că reu

nirea, în această competiție, a mici
lor amatori de baschet înseamnă un 
evident succes : „entuziasmul, uneori 
și la unii tehnica individuală apărlnd 
de fapt invers proporțională cu sta
tura de-o șchioapă, cu virsta jucăto
rilor. Este meritul lor, dar mai ales 
al antrenorilor"

• Ultimele două meciuri ale pri
mei părți a campionatului masculin 
pentru seniori s-au disputat ieri di
mineață la Cluj și București. Iată 
rezultatele : Universitatea Cluj— 
Steaua 76—81 (36—24), Politehnica
București—Comerțul Tg. Mureș 76—65 
(41—29). Lidera clasamentului de 
toamnă este Steaua.

® VOLEI: Restanțe din campionatul 
feminin

Ieri dimineață, în sala Giulești. 
Dispută la fileu, între echipele 

C.P.B. și Farul
Foto ! S. Cristian

§

tisn

ÎN CÎTEVA 
RÎNDURI

Cele cîteva res
tanțe ale turului 
campionatului femi
nin de volei, dispu
tate ieri, au dat cîș- 
tig de cauză echi
pelor gazde. In 
două partide Insă, 
echipele locale au 
trebuit să lupte se
rios pentru a înche
ia victorioase. Este 
cazul meciurilor de 
la Piatra Neamț, 
unde Ceahlăul a 
cîștigat cu 3—2 în 
fața echipei C.S.M. 
Sibiu, și de Ia 
București, între 
C.P.B. șl Farul 
Constanța (de ase
menea, 3—2). In Ca
pitală au mai avut 
loc două meciuri î 
Medicina-Progresul 
3—0, I.E.F.S.-Voința 
Miercurea Ciuc 
3—0.

PRONOSPORT
Concursul din 28 decembrie 1969
Barl — Lazio x
Brescia — Fiorentina 2
Gagliari — Milan x
Inter — Verona x
Palermo — Napoli x
Roma — Juventus 2
Sampdoria — Bologna x
Torino — Lanerossi I
Catania — Varese x
Mantova — Foggia 1
Modena — Genoa x
Perugia — Catanzaro x
Pisa — Atalanta 2

VOLEI. — Continutndu-și turneul 
în Albania, echipa masculină de volei 
Viitorul din Bacău a jucat cu for
mația „17 Nendori” — Tirana. Băcă- 
oanii au obținut victoria cu scorul 
de 3—0.

HANDBAL. — In semifinalele tur
neului internațional feminin de hand
bal de la Neubrandenburg se vor în- 
tîlni Universitatea București — Aca- 
demik Sofia și T.S.C. Berlin — se
lecționata de tineret a R. D. Ger
mane. în preliminarii, Universitatea 
București a învins cu 14—3 echipa 
de tineret a R.D. Germane și a fă
cut joc egal (8—8) cu A.Z.S. Wro
claw.

• Intr-un meci internațional mas
culin de handbal disputat duminică 
la Copenhaga, echipa Danemarcei a 
învins cu 24—17 (13—11) echipa Ce
hoslovaciei, campioană mondială.

HOCHEI PE GHEAȚA. — In primul 
ioc al campionatului european de 
hochei pe gheață pentru juniori, care 
se desfășoară la Geneva, echipa 
U.R.S.S. a dispus cu scorul de 9—1 
(4—1, 2—0, 3—0) de echipa R.F.G.

• Selecționata de hochei pe gheață 
a Suediei a susținut la Oslo un joc 
amical în compania echipei Norve
giei. Suedezii au invins cu 5—2 (1—1, 
3—1, 1—0).

FOTBAL. — In campionatul de 
fotbal al Italiei, ieri au fost înregis
trate următoarele rezultate : Bari— 
Lazio 0—0 ; Brescia—Fiorentina 1—2; 
Cagliari—Milan 1—1 ; Internazionale 
—Verona 0—0 ; Palermo—Napoli 0— 
0 ; Roma—Juventus 0—3 | Sampdo
ria—Bologna 0—0 ; Torino—Lanerossi 
1—0. în clasament conduce Cagliari 
cu 20 puncte, urmată de Internazio
nale, A.S. Milan, Juventus și Fioren
tina cu cîte 17 puncte.

ȘAH. — Turneul Internațional fe
minin de șah de la Moscova a luat 
sfîrșit cu victoria sovieticei Nina 
Medianikova, care a totalizat 8 punc
te din 11 posibile. Ea nu a suferit 
nici o înfrîngere (6 remize și 5 vic
torii). Șahista româncă Gertrude 
Baumstarck a remizat In ultima 
rundă cu Vereczi (Ungaria), totali- 
zînd 4,5 puncte.

BASCHET. — Turneul internațio
nal masculin de baschet de Ia Ma
drid a fost cîștigat de echipa Real 
Madrid, care a totalizat 5 puncte. In 
ultimul joc baschetbaliștii spanioli 
au fost întrecuți cu 92—78 de echipa 
Panama, care s-a clasat pe locul doi. 
Locui 3 a revenit selecționatei orașu
lui Buenos Aires, iar pe locul 4 s-a 
clasat formația Juventus.

CICLISM. — Reuniunea cicllstă 
internațională desfășurată pe velo
dromul din Dortmund a fost cîști- 
gată de belgianul Patrick Sercu, care 
a totalizat 14 puncte. In cursa cu 
antrenament mecanic, ciclistul vest- 
german Junkermann a ocupat pri
mul loc, realizfnd cel mai bun timp 
pe 75 km.

SCHI. — Concursul de schi de la 
Moscova a continuat cu desfășurarea 
probei de 20 km, care a fost cîștl- 
gată de Vladimir Dulganov crono
metrat în lh 05’04”. Proba feminină 
de 8 km s-a încheiat cu succesul 
sportivei Olga Jenzova în 28’ 58”

JUDEȚUL BRAȘOV
(Urmări din pag. I)

JUDEȚUL IAȘI

I județul Brașov își sporesc eforturile în aceste zile pentru a adăuga la
) bilanțul realizărilor de pînă acum noi și importante depășiri ale preve-
> derilor penultimului an al cincinalului. S-au creat toate condițiile ca
, pînă la sfîrșitul anului prevederile planului să fie depășite la nivelul

industriei județului cu peste 430 milioane lei la producția globală și 
marfă depășindu-se astfel substanțial angajamentele luate în întrecerea 

’ socialistă pe 1969, între altele industria județului va livra economiei
* naționale și la export peste sarcinile planului pe acest an 50 autoca-
> mioane, 54 mii rulmenți, 33 mii kW motoare electrice, 5 400 tone îngră- 
I. șăminte chimice cu o concentrație de sută la sută, 3 500 tone ciment, 
) mobilă în valoare de peste 2 000 000 lei, tricotaje, încălțăminte, zahăr 
. și alte bunuri de larg consum.

Importante succese au fost obținute și pe linia sporirii eficienței 
activității economice, sarcina de creștere a productivității muncii fiind

* realizată și depășită cu 1,5 la sută, iar la beneficii realizîndu-se o creș- 
t tere peste plan cu 150 milioane lei.
) Aceste cifre reflectă sintetic preocupările organelor și organlza- 
) țiilor de partid pentru continua valorificare a rezervelor interne, folo- 
. sirea rațională a timpului de lucru și a capacităților de producție, a 

materiilor prime și a materialelor. Ca urmare a acestor preocupări, 
întreprinderile noastre au economisit circa 2 000 tone de metal și au 

’ construit în cadrul acțiunii de autoutilare peste 900 mașini, utilaje, in-
> stalații, mecanisme, transportoare etc, prin aceasta reducîndu-se vo- 
I lumul importurilor cu aproape 40 milioane lei.
> Raportăm, de asemenea, că programul de investiții va fi realizat
> integral și că un număr- de 35 din cele 53 de noi obiective industriale 
) și social-culturale date în folosință în acest an au fost terminate îna- 
. inte de vreme.

Totodată, prin mobilizarea tuturor cetățenilor din orașele și satele 
' noastre în acțiunea de înfrumusețare și gospodărire a județului s-au
* realizat prin muncă patriotică lucrări în valoare de 90 milioan» lei,
> depășindu-se cu 10 milioane angajamentul anual.
I Comitetul județean de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din
> județul Brașov asigură conducerea partidului și statului nostru că 
( vor munci cu și mai multă abnegație pentru a traduce în viață măre- 
. țele sarcini stabilite de Congresul al X-lea și recenta plenară a Comi

tetului Central al partidului, aducîndu-și și în continuare contribuția ,

noastre în acțiunea de înfrumusețare și gospodărire a județului 
realizat prin muncă patriotică lucrări în valoare de 90 milioan 
depășindu-se cu 10 milioane angajamentul anual.

C—. 2.
județul Brașov asigură conducerea partidului și statului nostru că 
vor munci cu și mai multă abnegație pentru a traduce In viață măre
țele sarcini stabilite de Congresul al X-lea și recenta plenară a Comite..’ . _ . . ..... . ---------------------"-ț’-
la înflorirea patriei noastre socialiste.

Prin utilizarea materialelor din carierele și balastierele locale, pla
nul de întreținerea drumurilor a fost depășit cu 61 km, față de 50 km 
angajament inițial. De asemenea, lucrările în sectorul de drumuri au 
fost terminate cu 60 de zile mai devreme, față de numai 40 de zile 
cît ne angajasem.

Raportăm, totodată, extinderea rețelelor de înaltă șl joasă ten
siune cu 181 km. adică, mai mult cu 16 km față de angajament, ex»- 
cutîndu-se astfel electrificarea a 40 de sate noi și extindere» rețelei 
ln alte 40 de localități rurale.

Printr-o largă mobilizare a maselor de cetățeni au fost înfăptuit», 
prin muncă patriotică, însemnate lucrări de interes obștesc a căror 
valoare totalizează 70 108 000 lei, depășindu-ne astfel propriul angaja
ment cu lucrări în valoare de peste 10 milioane lei.

Importante realizări și depășiri s-au obținut și în alte domenii ale 
activității consiliilor populare car» au făcut obiectul angajamentelor 
luate în întrecere.

Toate acestea ne îndreptățesc șl ne mobilizează ln munca ca o 
desfășurăm pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea al 
partidului, a prețioaselor indicații cuprinse în cuvîntarea dv. la 
plenara Comitetului Central al P.C.R. din 10—13 decembrie a.c. pen
tru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan ce revin economi®! 
locale pe anul 1970, ultimul an al cincinalului.

Asigurăm conducerea partidului, pe dv. personal, tovarăș» Nlcola» 
Ceaușescu, că nu ne vom precupeți nici un efort pentru Îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor ce ne revin.

Pe la începutul anului, tot în pa
ginile „Scinteii", ne exprimam păre
rea că drumul spre, afirmarea schiu
lui ca sport național poate fi nete
zit, ln primul rînd, printr-o mai sub
stanțială contribuție a gospodarilor 
care au în grijă localitățile din zo
nele montane, printr-o mai rodni
că colaborare intre cei care organi
zează activitatea schiului și a turis
mului, printr-o preocupare mai a- 
siduă !n scopul rentabilizării su
perioare a bazei materiale deja 
existente șl a completării ei cu 
mijloace moderne, dar, în ace
lași timp, simple, economice și 
eficace ; apoi printr-o relație îmbu
nătățită Intre unitățile industriale 
specializate și comerț, acesta urmă
rind să pună la îndemîna cumpără
torului schiuri și echipament de schi, 
în cantitatea, de dimensiunile și cali
tatea corespunzătoare. In sfîrșit ară
tam că schiul prin influența lui mul
tilaterală, prin caracterul atractiv și 
valoarea sa aplicativă, poate să re
prezinte una din formele de bază 
ale educației fizice în școlile din 
regiunile de munte. In fond, suc
cinta noastră intervenție din luna 
Ianuarie 1969 o subordonam ideii 
că schiul nu este numai un 
-sport", ci, mai ales, un izvor — un 
izvor popular — de sănătate șl un 
mijloc de reoreație după muncă, un 
mijloc de combatere a tendinței spre 
sedentarism la care ne predispun cu
ceririle civilizației moderne.

Dintre toate chestiunile enumerate 
mai sus, fiecare iși are Însemnătatea 
ei dacă dorim să transformăm schiul 
lntr-un sport al maselor.

Astăzi, privind înapoi apre acti
vitatea desfășurată într-o perioadă 
de vreme care cuprinde aproape un 
an întreg, n-am putea spune că cei 
Interesați în progresele sporturilor de 
iarnă, în cazul nostru ale schiului, 
n-au marcat unele realizări. Pe ici, 
pe oolo, ln fiecare județ, s-a adău
gat dte o Înfăptuire ; la Stina din 
Vale, Bălșoara, Harghita, Săcele, ln 
principal prin contribuție obștească 
s-au pregătit de cu vară plrtii de 
schi, iar la Miercurea Ciuc o nouă 
trambulină a răsărit pe lingă cele
lalte două mai vechi. La Petroșani, 
datorită efortului unui grup entuziast 
de profesori ai școlii sportive, este 
pe cale să intre în funcțiune o in
stalație mobilă de schi-lift.

Vasăzică, sint unele realizări, poa
te ceva mal numeroase decit în alți 
ani. Și totuși, in raport cu marile 
resurse nevalorificate, progresăm 
prea încet. Aproximativ o treime 
din teritoriul țării beneficiază 
de condiții favorabile pentru dez
voltarea sporturilor și a turismului 
pe timp de iarnă. Or, dacă exclu
dem din discuție Valea Prahovei, cu 
situația ei specială, și raportăm în
făptuirile din 1969 la posibilitățile 
neexploatate, existente pe o zonă a- 
tît de întinsă, ne dăm seama că mo
tivele de insatisfacție iși au justifica
rea lor. Pentru o comparație mai cla
ră să reducem Întregul ansamblu la 
proporția unui singur caz. Este bun, 
desigur, un schi-lift mobil, realizat 
prin mijloace proprii de către școala 
sportivă din Petroșani pentru uzul 
elevilor săi. Dar poaite aceasta să-i 
mulțumească pe gospodarii Petroșa
nilor, important centru urban cu îm
prejurimi, am zice, ideale pentru 
practicarea turismului și a sporturi
lor de iarnă ? Dacă s-ar gîndi, de pil
dă, nu la folosirea tuturor cabane
lor accesibile, ci numai la... insufi
cienta exploatare a modernului hotel 
alpin (1 200 metri) aflat la numai o 
jumătate de oră de mers cu mașina, 
și încă gospodarii locali ar avea ce 
*t-și reproșeze.

de conf. univ.
Virgil TEODORESCU 

șeful catedrei sporturi de iarnă 
și turism de la I.E.F.S.

E drept, și la Petroșani, ca de alt
fel în majoritatea județelor, consiliile 
locale pentru educație fizică și sport 
au analizat, în a doua jumătate a 
lunii noiembrie, starea de lucruri iar. 
prin prisma valorificării posibilităților 
proprii, au întocmit planuri de ac
țiune privind dezvoltarea sporturilor 
și a turismului de iarnă. Firește, in
teresul arătat de consiliile populare 
pentru elaborarea acestor proiecte 
sporește considerabil șansele trans
punerii lor în viață. în fond, cum 
spuneam la Început, mal ales prin

puncte de vedere

contribuția gospodarilor care au în 
grijă localitățile montane, poate fi 
netezit drumul spre afirmarea schiu
lui ca sport național...

★

Tot în luna noiembrie, Comitetul 
executiy al C.N.E.F.S. discuta, prin
tre alte probleme, pe aceea a îm
bunătățirii activității de masă ln 
sporturile de iarnă. La punctul al 
doilea al hotărîrii adaptate atunci se 
propunea „Ministerului învățământu
lui să studieze posibilitatea ca anu
mite școli din regiuni de munte care 
dispun de condiții să poată practica 
schiul la lecțiile de educație fizică". 
(Sublinierile ne aparțin).

Formularea de mai sus am reți
nut-o fiindcă ni se pare puțin cam 
ambiguă și... perfect neangajantă. 
Pentru noi, „studierea posibilității", 
propusă în luna noiembrie, înseamnă, 
în cazul cel mai bun, aplicarea con
cluziilor abia în viitorul an școlar. 
Or, tot studiindu-se și propunîndu-se 
se tărăgănează de multă vreme în
ceperea predării (nu a practicării !) 
schiului în cadrul orelor de educație 
fizică de la școlile situate în zonele 
muntoase. Și sînt în această si
tuație școlile din circa 60 de o- 
rașe și peste 200 de comune, la ma
joritatea dintre ele orele de educa
ție fizică irosindu-se pe timp de iar
nă din cauză că nu dispun de săli 
adecvate. Faptele sînt binecunoscute 
la Ministerul Invățămintului, dar o 
notă de imobilism (a cărei existență 
o demonstrează indirect și propune
rea venită din partea C.N.E.F.S.) in- 
tîrzie trecerea la acțiune.

In articolul evocat, pledind tocmai 
pentru predarea schiului in această 
categorie de școli — introducerea 
predării concepind-o a se realiza 
treptat, eșalonată pe durata mai mul
tor ani școlari — arătam că pe plan 
experimental, reușita a fost dovedită 
și încă in modul cel mai _ convingă
tor. O ilustrează concluziile foarte 
pozitive ale experienței școlii din 
Satul Lung Săcele, județul Bra
șov. Vom întări acum argumentarea 
printr-un alt caz grăitor, de la școa
la generală nr. 4 din Cimpu-Lung 
Moldovenesc. Profesorul Gheorghe 
Bratu a ales din clasa a Il-a o gru
pă de 15 copii (opt băieți și șapte

fete), In vîrstă de 8 ani fiecare, că
rora le-a predat schiul in orele de 
educație fizică în iarna 1968—1969. în 
paralel a funcționat și o grupă „mar
tor", care a urmat programul „nor
mal". Cîteva ore la rînd pregătirea 
s-a făcut fără schiuri, adică antre
nări in scopul prevenirii accidente
lor. Apoi, vreme de un trimestru în
treg, copiii au învățat mersul și cobo- 
rîrea pe schiuri. (Adăugăm „amănun
tul" foarte interesant că schiurile și 
bețele au fost confecționate în ate
lierul școlii !). Pentru părinții prea 
grijulii cu odraslele lor, arătăm 
că elevii-schiori au absentat în to
tal 8 ore de la cursuri (carii denta
re), în timp ce la grupa „martor", 
de elevi ne-schiori, s-au în
registrat nu mai puțin de 15 
zile absențe cauzate de boli (gripă, 
nevralgii, guturai etc.).

Prin urmare, după opinia noastră, 
ceea ce era de dovedit, a fost do
vedit : predarea schiului tn orele de 
educație fizică de la școlile din zo
nele montane este posibilă și utilă.

Dar, credem noi, nici înzestrarea 
materială, pentru început a unui nu
măr de cîteva zeci de școli, nu ridică 
piedici mari. Totul depinde de con
centrarea unor mijloace, astăzi dis
persate. Pe de o parte, consiliile 
populare, din fondurile pe care le au 
la dispoziție pentru achiziționarea 
materialului didactic, inclusiv a ace
luia de natură sportivă, ar putea în
zestra cu seturi de schiuri o 
clasă întreagă din una sau mai multe 
școli (firește, renunțîndu-se Ia alt 
material sportiv). Pe de altă parte, 
C.N.E.F.S.-ului și organelor sale ju
dețene le-ar fi cu putință să modi
fice, intr-un anumit înțeles, desti
nația fondurilor de care dispun. Spre 
exemplu, în prezent funcționează in 
județe 22 de centre de schi pentru 
copii. In hotărîrea comitetului exe
cutiv al C.N.E.F.S. amintită mai sus, 
se stabilește înființarea altor zece 
asemenea centre, fiindu-le repartiza
te fiecăruia cite 25 000 lei din buge
tul județean. Or, 25 000 lei Înseam
nă mai mult' decit costul echipamen
tului complet, necesar pentru o cla
să de elevi (pe parcursul unei săptă- 
mîni, el ar fi folosit de elevii din cel 
puțin șase clase). Și, in definitiv, cine 
sînt cei care beneficiază de instruire 
la centrele de schi ? Nu sint tot e- 
levi ? Iar atunci, de ce nu s-ar re
partiza unei singure școli spre dotare 
cu materialul trebuitor, școala In 
cauză transformindu-se intr-un „cen
tru de instruire" al consiliului jude
țean pentru educație fizică și sport? 
(De altfel, rezolvarea pe care o su
gerăm n-are in vedere numai latura 
strict financiară, cl se bazează și pe 
ideea că activitatea sportivă de masă 
a elevilor trebuie si se desfășoare 
ln cadrul școlii, sub controlul ei, și 
nu în afara școlii. După cum se 
vede, nici măcar nu abordăm o altă 
vastă sursă : posibilitățile locale, atlt 
de variate și de inepuizabile (In 
multe centre montane există fabrici 
de cherestea, ttmplării, ateliere unde, 
cu un anumit efort, s-ar putea ob
ține și producția unor schiuri pentru 
elevi — chiar nepretențioase).

După cum se vede, Înzestrarea cî- 
torva zeci de școli se poate înfăp
tui in măsură îndestulătoare, chiar 
în limitele mijloacelor existente as
tăzi. Și aceasta ar permite ca să se 
treacă efectiv la predarea schiului 
in orele de educație fizică, într-o pri
mă tranșă de unități școlare. Dar, 
se cuvine ca atlt C.N.E.F.S. cit și 
Ministerul Invățămîntului — al căror 
obiect de instruire este, la urma ur
mei. același individ, adică elevul — 
să-și coordoneze mai mult eforturile.

JUDEȚUL VRANCEA

vremea
Ieri ln țară : vremea s-a men

ținut umedă în sud-vestul țării, 
unde cerul a fost acoperit și a 
nins intermitent. în Banat s-a 
semnalat lapoviță și ploaie. In 
rest, vremea s-a menținut rece, 
cu cerul variabil. In zona mun
toasă și sudul Dobrogei s-a pro
dus ceață cu depunere de chi
ciură. Vîntul a prezentat inten
sificări în sudul Banatului, în 
Carpații meridionali și în Cîm- 
pia Dunării, viscolind pe alocuri 
zăpada. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între minus 13 gra
de la Dorohoi și plus 4 grade la 
Vărădia, Gurahonț, Sovata, O- 
dorhei și Mangalia. In București: 
vremea a fost umedă și închisă,

cu cerul acoperit Au căzut nin
sori intermitente. Vîntul a su
flat potrivit, cu intensificări tre
cătoare. Temperatura maximă a 
fost de minus 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 30, 31 decembrie 1969 și 1 ia
nuarie 1970. în țară : vreme fri
guroasă, cu nopți geroase, mai 
ales în jumătatea de nord a țării. 
Cerul va fi variabil, mai mult 
noros în sudul țării, unde și 
precipitațiile vor fi mai frecven
te. Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între mi
nus 18 și minus 13 grade, în 
Moldova și Transilvania, între 
minus Î3 și minus 5 grade în 
rest, iar maximele vor oscila în
tre minus 8 și plus 2 grade. 
Ceață slabă. In București : vre
mea va fi umedă și rece, cu ce
rul variabil. Vînt potrivit Tem
peratura în scădere la Început, 
apoi în creștere ușoară.

1 mite să anticipăm că pînă la finele anului vom realiza o producție 
I globală suplimentară în valoare de peste 55 milioane lei, o producție 
) marfă vîndută și încasată de 43 milioane lei, că vom livra la export 

mărfuri în valoare de 37 milioane lei în plus față de plan, iar benefl- 
k ciile vor fi depășite cu 10 milioane lei..

Raportăm că în cadrul întrecerii socialiste inițiate între organi
zațiile de partid și consiliile populare județene, angajamentul asii- 

’ mat pe acest an a fost realizat și depășit.
’ Hotărîrile de mare însemnătate adoptate de plenara C.C. al P.C.R
> din 10—13 decembrie 1969 pun și în fața județului nostru sarcini
* sporite. în anul 1970, producția Industrială globală a județului va 
) crește cu 10 la sută în comparație cu acest an. Volumul de mărfuri 
) destinate exportului va spori cu 26,9 la sută și vom avea de realizat 
, investiții în valoare de peste jumătate miliard lei. Aceasta obligă 
. comitetul județean, organizațiile de partid, comitetele de direcție ale 
’ întreprinderilor industriale, șantierelor de construcții să-și îndrepte
* atenția înspre probleme majore ale producției, sporirea productivi-
• tații muncii, reducerea consumului de materii prime și material»,
• luarea de măsuri tehnico-organizatorice care să permită realizare» 
i ritmică a planului de producție și obținerea unei eficiențe sporit® • 
i activității economice.
> Vă încredințăm iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. câ toți oamenii
, muncii din întreprinderile industriale ale județului Vrancea, în 

frunte cu comuniștii, nu vor precupeți nici un efort pentru ca planul 
de producție pe anul l970 — ultimul an al cincinalului — să fie rea
lizat în mod ireproșabil, aducîndu-și în acest fel contribuția lor la

1 continua prosperitate a patriei noastre socialiste.

ii Hi US H H UZINA
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diul tehnlco-economic, să dea îna
poi și să le satisfacă fel de fel de 
capricii: să recurgă la anumite so
luții „acoperitoare", să adauge do
tări care nu sînt absolut necesare 
sau să prevadă, tot la cheremul unor 
interese înguste, metode de execuție 
mai scumpe, cu nimic justificate 
din punct de vedere tehnic. Așa se 
face că, deși nu era cazul, unele u- 
zine, printre care și Fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate București, 
au fost dotate cu multe mașini-unelte 
cu comandă-program care acum sînt 
utilizate în mod nerațional, și anu
me ca mașini universale obișnuite. 
In cazul secției preparare-dozare a 
unei fabrici de produse cărbunoase 
în curs de construire, constructorul 
(un grup de șantiere ale întreprinde
rii speciale de construcții-montaj» 
Craiova) a reușit să-și impună punc
tul de vedere și să-1 determine pe 
proiectant (IPROMET) să modi
fice soluția constructivă în sensul 
înlocuirii betonului monolit cu con
strucție metalică, revenire care duce 
la un consum suplimentar de metal 
de 400 de tone și la scumpirea lu
crărilor de construcții-montaj cu 
două milioane lei.

— Bine, am întrebat, dar de ce nu 
protestați ?

Răspunsurile primite au fost din 
nou identice :

— Să nu credeți cumva că cedăm 
ușor. Lucrurile ajung, de regulă, 
spre aplanare, la forurile tutelare 
și chiar la miniștrii adjuncți. Cei 
care arbitrează, fie că aprobă su
plimentările solicitate, fie că ne cer 
să mai discutăm și să ne punem de 
acord între noi. Pînă la urmă însă 
tot noi. proiectanții, sîntem cel care 
cedăm mai mult...

Care sînt însă „interesele înguste" 
pomenite, cum se explică tendința 
Beneficiarilor și a constructorilor 
— niciodată contrazisă de vreo cît 
de mică sugestie de simplificare 
sau diminuare a prevederilor proiec- 
tanților — de a cere mereu cîte ceva 
in plus ?

— Răspunsul este foarte simplu — 
consideră ing. Petre Szigheti, consi
lier tn I.P.C.M. Beneficiarii formu
lează cereri nu întotdeauna justifi
cate deoarece, practic vorbind, nu 
sînt direct cointeresați ca fiecare 
nouă fabrică să coste cît mai puțin. 
Sînt convins că lucrurile ar sta cu 
totul altfel dacă beneficiarii de in
vestiții ar fi cointeresați să militeze, 
alături de proiectant!, pentru econo
misirea cît mai severă a fondurilor 
de investiții.

— V-ați gîndit cum anume s-ar 
putea realiza, tn mod concret, această 
cointeresare ?

— Eu personal aș sugera elabora
rea unui nou sistem de calcul al pre
țului de cost și, implicit, al rentabi
lității produselor, sistem care să țină 
mai mult scama de mărimea investi
țiilor ; de asemenea, găsirea unei 
modalități de reducere a impozitelor 
In funcție de același criteriu și, în 
sfîrșit, recompensarea directă și re
zonabilă a beneficiarilor pentru su- 
gestiile de micșorare a volumului 
investițiilor.

— Unii beneficiari — ne spunea 
ing. Nicolae Rusu, directorul I.P.L., 
insistă pentru superdotări care 
măresc tn mod artificial volumul 
investițiilor din dorința mărturisită 
de a asigura o maximă siguranță tn 
exploatare a instalațiilor. Le apre
ciez bunele intenții, dar soluția este 
alta : întărirea serviciilor de între
ținere, așa incit orice defecțiune •

utilajelor să poată fi înlăturată cu 
operativitatea maximă, resp'ectiv 
organizarea producerii centralizate 
și simplificarea aprovizionării uzi
nelor cu piese de schimb. în ce pri
vește întreprinderile de construcții- 
montaj, în prezent acestea sînt di
rect interesate — în mod cu totul 
paradoxal — ca în proiecte să se re
curgă Ia cele mai costisitoare solu
ții : fondul lor de salarii nu se con
stituie atît în funcție de manopera 
necesară, cît în funcție de valoarea 
totală a lucrărilor dă construcții- 
montaj. Văd ieșirea din impas prin- 
tr-un nou mod de constituire a fon
dului de salarii la nivelul șantiere
lor de construcții-montaj, în corela
ție directă cu volumul manoperei ne
cesare, printr-o cointeresare directă 
a constructorilor în reducerea pon
derii lucrărilor de construcții-mon
taj în totalul investițiilor.

★

Din ancheta de față rezultă că 
„supraviețuirea" unor anomalii duce 
la rotunjirea — invariabil în plus 
— a costului noilor Investiții, la con
sumarea fără rost, dintr-un fals spi
rit de prevedere, a multor milioane 
de lei. Așa cum s-a subliniat la re
centa plenară a C.C. al P.C.R., tolera
rea lor, în continuare, este incompa
tibilă cu sarcinile trasate de partid 
în privința sporirii eficienței econo
mice a investițiilor. Se impun regle
mentări precise, măsuri eficiente, 
care să ducă la creșterea răspunde
rii materiale a tuturor factorilor care 
participă la execuția noilor obiec
tive, la stimularea, în egală măsură, 
a proiectanților, constructorilor și 
beneficiarilor în reducerea cheltuie
lilor legate de realizarea noilor o-

Uzina „Ciocanul'-Nădrag, una din 
veteranele siderurgiei din Banat, a 
sărbătorit duminică 125 de ani d« 
existență. La festivitatea care a avut 
Ioc cu acest prilej au participat re
prezentanți ai Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., ai Ministerului In
dustriei Metalurgice și ai Centralei 
siderurgice Reșița, numeroși meta- 
lurgiști.

De la cîteva ateliere mici de pre
lucrare rudimentară a metalului, u- 
zina a devenit în anii socialismului 
o unitate puternică, care produce o 
mare gamă de table laminate sub
țiri, carcase de motoare electrice, 
utilaje pentru turnătoriile de fontă, 
diferite tipuri de lanțuri industriale, 
cunoscutele mașini de gătit ți soba 
„Vesta".

Intr-o atmosferă de mare însufle
țire, participanții la adunare au a- 
doptat textul unei telegrame adre
sate Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
arată, printre altele : „Colectivul d» 
siderurgiști de la Nădrag raportea
ză conducerii partidului, d-voastră 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
realizarea înainte de termen a tutu
ror sarcinilor de plan și a angaja
mentelor luate în întrecerea socia
listă pe anul 1969. Am realizat in 
plus produse metalurgice tn valoara 
de peste 1,5 milioane lei. Animați d» 
documentele recentei plenare a C.C. 
al P.CR., asigurăm conducerea par
tidului că vom îndeplini cu clnst» 
sarcinile ce ne revin în ultimul an 
al cincinalului, convinși că astfel 
contribuim la înflorirea continuă a 
patriei noastre dragi".

(Agcrprea)



Rezultatele 
definitive 
ale
alegerilor 
din Japonia

î • UN IMPORTANT SUCCES 
OBȚINUT DE PARTIDUL CO
MUNIST DIN JAPONIA e PE 
PRIMUL LOC SE MENȚINE 
PARTIDUL LIBERAL DEMO
CRAT DE GUVERNAM1NT • ÎN 
LUNA IANUARIE SESIUNEA 
EXTRAORDINARA A DIETEI

1 VA ADEGB PE NOUL PRIM- 
t MINISTRU

agențiile de presă
transmit:

Cel de-ol 11-lea Consiliu 
Ministerial al Organizației 
regionale de cooperare și 
dezvoltare caro grupează Turcia, 
Pakistanul și Iranul și-a încheiat lu
crările duminică dimineața la Teheran. 
Cu acest prilej a fost dat publicității 
un comunicat în care sînt enumerate 
rezultatele obținute în cadrul acestei 
cooperări. Astfel se arată că din cele 
52 de proiecte de dezvoltare industria
lă, aprobate în cursul reuniunii prece
dente, 13 au fost deja realizate. Reu
niunea a hotărit ca viitoarea reuniune 
ministerială a Organizației regionale de 
cooperare și dezvoltare să aibă loc la 28 
și 30 iunie 1970, la Brusa (Turcia).

Atentate în serie la Du
blin. O bombă ascunsă tntr-un 
automobil a explodat în noaptea do 
sîmbătă spre duminică In apropierea 
sediului poliției din Dublin. Atentatul 
nu a făcut victime dar automobilul, 
care fusese furat, a fost distrus.

Acesta este al cincilea atentat care 
are loc în Irlanda de nord In ultimele 
luni. Ultimul dintre ele l-a produs 
vineri la Dublin unde o încărcătură 
explozivă a avariat monumentul erou
lui luptei pentru independența irlande
ză, Daniel O’Connel. Acest atentat, ca 
șl cele precedente, a fost revendicat de 
organizația extremistă protestantă din 
Irlanda de nord, „Forța voluntarilor 
din Ulster".

; TOKIO 20. — Corespondentul 
Agerpres, FI. Țuiu, transmite: 
Duminică dimineața la Tokio au 
fost anunțate rezultatele finala ale 
alegerilor generale pentru reîn
noirea celor 486 de mandate ale 
Camerei Reprezentanților (Ca
mera Inferioară a Dietei). Partidul 
liberal democrat de guvernămînt 
a obținut numărul cel mai mare 
da locuri — 288, cu 16 mai mult 
decît în alegerile precedente. Prin
cipala formațiune de opoziție, Par
tidul socialist, a întrunit 90 de 
locuri (134 în vechiul parlament). 
Celelalte partide au obținut urmă
toarele rezultate t Komeito — 47 ; 
Partidul socialist-democratic — 31; 
Candidați! independenți — 16 ; Par
tidul domunist din Japonia a ob
ținut 14 locuri.

DUPĂ DISPARIȚIA
CELOR CINCI NAVE DE RĂZBOI 

DIN PORTUL FRANCEZ CHERBOURG
® „ȚARA MEA NU ARE NICI UN AMESTEC ÎN ACEASTĂ 
DISPARIȚIE" - DECLARĂ UN PURTĂTOR DE CUVÎNT AL MI
NISTERULUI DE EXTERNE NORVEGIAN • AUTORITĂȚILE 
FRANCEZE AU DESCHIS 0 ANCHETĂ ® AGENȚIA REUTER : 
CINCI NAVE DE RĂZBOI AU PĂTRUNS ÎN MEDITERANA

După cum se poate vedea din 
analiza rezultatelor alegerilor, un 
Important succes a obținut Parti
dul Comunist din Japonia, care a 
eîștigat ou 10 locuri mai mult de- 
0ît tn alegerile precedente.

în capitala Japoniei se apreciază 
Că rezultatele alegerilor generale nu 
Vor aduce schimbări importante in 
Ceea co privește politica internă și 
externă a Japoniei. De altfel, in
tr-o primă declarație făcută de 
primul ministru Eisaku Sato, el a 
arătat că vor fi respectate anga
jamentele luate Înaintea alegeri
lor. Aceasta înseamnă continuarea 
politicii de securitate pe baza a- 
lianțel militare cu S.U.A., redobîn- 
direa Okinawei în termenii co
municatului comun publicat după 
Vizita premierului Sato în S.U.A., 
reglementarea problemei universi
tare șl revizuirea politicii agrare.

Potrivit declarațiilor oficiale, la 
Jumătatea lunii ianuarie, sesiunea 
extraordinară a Dietei ar urma să
confirme rezultatul alegerilor și 
că aleagă pe noul prim-ministru.

m ® ® o
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nale ie degradează, starea Inflațio
nistă devorind lent, dar sigur pute
rea lor de cumpărare. O depreciere 
neîntreruptă suferă însuși dolarul 
S.U.A., moneda-cheie a capitalis
mului contemporan. Dacă admitem 
că în 1939 puterea lui de cumpărare 
era egală cu 100 de cenți, la mijlocul 
lui 1969 dolarul ajunsese la 37,1 cenți, 
adică pierduse aproape două tre
imi din valoare. Nu mai vorbim 
de monede naționale ca aceea a Bra
ziliei, care a pierdut în același dece
niu 98’A din puterea de cumpărare.

Cu mici excepții, principalele mo
nede occidentale se „exfoliază* în 
prezent cu 4-6«/« anual. Fiind vorba 
de un proces cumulativ, există pers
pectiva ca în puțini ani — dacă el 
continuă în același ritm — din glo
ria trecută a „marilor" monede să 
nu rămină decît o umbră. Contras- 
tînd cu asigurările date acum zece 
ani, unul din ultimele numere ale 
buletinului Băncii Federale de Re
zervă din New York observa cu în
grijorare că „forțele inflaționiste apar 
permanent dominante". Ca urmare, șl 
pilonii pe care se sprijină edificiul 
sistemului valutar occidental au șu
brezit, criza acestui sistem a devenit 
o stare permanentă.

Așa cum nu „s-a terminat* cu In
flația mondială (citește : inflația din 
lumea capitalistă), nu s-au întrevă
zut nici zorile unei rezolvări corec
te a problemei lichidității interna
ționale. Ultimul deceniu s-a carac
terizat prlntr-o creștere uriașă a vo
lumului eurodolarllor, emișl pe cale 
Inflaționistă In S.U.A. șl exportați în 
Europa, unde au rămas în urma de
ficitului cronic al balanței de plăți 
a emitentului Nu mal vorbim de a- 
valanșele capitalurilor bănești care 
s-au declanșat dintr-o țară In alta. în 
căutarea celor mai mari clștlguri 
speculative, de cite ori dolarul, lira 
sterlină sau francul francez au stră
bătut o fază acută de criză. Resorbi
rea excesului de lichiditate se lea
gă de echilibrarea plăților externe, 
iar aceasta, după spusele unui eco
nomist occidental, nu este la ora ac
tuală decît „un deziderat pios".

Cit despre rezistența la creșterea 
prețurilor este limpede că Intr-un 
climat inflaționist ea constituie din 
capul locului o cauză pierdută. Sta
tisticile occidentale confirmă ascen
siunea neîntreruptă a prețurilor, a 
costurilor de producție, a tarifelor și 
dobînzilor. „Presiunea asupra prețu
rilor și costurilor este mai severă ca 
oricînd", declara recent o cunoscută

OSLO 28 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvint al Ministerului Afa
cerilor Externe al Norvegiei a de
clarat duminică că țara sa nu are 
nici un amestec in dispariția din 
portul francez Cherbourg a cinci 
nave militare construite in șantiere
le navale franceze pentru Israel și 
care, ulterior, au fost reținute in 
baza embargoului instituit de Fran
ța. El a adăugat că există in
dicii referitoare la faptul că na
vele vindute unei pretinse firme nor
vegiene nu au arborat drapelul nor
vegian In momentul in care au pă
răsit portul Cherbourg. „în ce pri
vește Norvegia — a spus el — con
siderăm această problemă închisă, 
deoarece nu au fost violate nici un 
fel de interese norvegiene".

PARIS 28 (Agerpres). — Autorită
țile franceze au deschis o anchetă 
In legătură cu plecarea din portul 
Cherbourg, lntr-o direcție necunos
cută, a cinci nave de război de pro
ducție franceză, anunță agenția 
France Presse citind surse autori
zate. Ancheta autorităților franceze a 
fost deschisă după ce guvernul nor
vegian a contestat naționalitatea fir
mei care ar fi achiziționat aceste 
nave și despre care s-a pretins că 
este norvegiană.

Agenția Reuter anunță din Gibral
tar că cinci nave de război, despre 
care se crede că slnt cele plecate 
din Cherbourg, au pătruns slmbătă 
seara in Mediterana.

CAIRO 28 (Agerpres). — în nu
mărul său de duminică, ziarul egiptean 
„Al Ahram" a anunțat, după cum 

publicație americană. în Franța, In
dicele prețurilor a crescut din 1962 
cu 32»ft. Chiar în puținele țări care 
pînă de curind beneficiau de o rela
tivă acalmie in această privință, cum 
ar fi Republica Federală a Germani
ei, presa Iși manifestă acum anxie
tatea față de avansarea „pe un tront 
larg" a prețurilor.

Niciodată In timp de pace, pături
le cu venituri fixe, îndeosebi clasa 
muncitoare și celelalte categorii de 
salariați, n-au fost victime ale unei 
atari scăderi a puterii de cumpărare 
a banilor. Pentru ca sacrificiile me
nite să pună capăt decăderii banilor 
eă apese cel mai mult pe păturile

transmite agenția France Presse, că 
ambasadorii Franței și Norvegiei la 
Cairo au fost convocațl la Ministe
rul de Externe al R.A.U. In legătură 
cu cazul celor cinci nave.

De pe fronturile de lupta din 
îndepărtata Angola sosesc con
tinuu vești despre succesele pe 
care forjele patriotice din o- 
ceastd țară le obțin în lupta îm
potriva trupelor colonialiste 
portugheze. Numai în perioada 
martie — noiembrie 1969, se a- 
rata tntr-un recent comunicat 
al Mișcârii populare pentru eli
berarea Angolei (M.P.L.A.) dat 
publicității la Dar-Es-Salaam, 
patriofii au scos din lupta peste 
600 de militari portughezi. Au 
fost distruse zeci de vehicule 
militare și capturata o impor
tanta cantitate de muniții. în 
Imagine: un detașament de 
luptători ai M.P.L.A. tn timpul 

instrucției militare

Primul ministru al Cubei, Fidel Castro, a avut o con
vorbire CU Ziariștii {n 'ua Parto P8rsonal b campania de tăiere
a trestiei de zahăr. Cu acest prilej, ei a arătait că pentru reușita campaniei de 
recoltare și de producere a 10 milioane de tone de zahăr, în eventualitatea 
unor condiții climaterice nefavorabile, guvernul a prevăzut o rezervă de 500 
milioane de arrobes de trestie, din care so pot obține 700 000 do tone do 
zahăr.

Lucrării® Congresului 
Consultativ al Organizației 
Populare din Africa de 
sud-vest (S.W.A.P.0.) “ de*- 
fășoară în orașul tanzanian Tanga. 
La Congres participă conducători al 
organizației, delegații ale mișcărilor 
de eliberare națională din Africa de 
Sud și coloniile portugheze și repre
zentanți ai Comitetului eliberării al 
O.U.A.

ORIENTUL APROPIAT
• INCIDENTE ISRRELIANO-EGIPTENE ® CONVORBIRI 
ECONOMICE INTRE R.A.U. ȘI LIBIA

TEL AVIV 28 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvlnt militar lsraelian 
a anunțat că avioanele lsraeliene au 
atacat duminică poziții egiptene și 
baterii de artilerie situate în secto
rul sudic al Canalului de Suez. El 
a adăugat că avioanele lsraeliene au 
atacat, .de asemenea, tabere ale co
mandourilor palestiniene situate tn 
teritoriul iordanian. Toate avioanele 
s-au înapoiat la bazele lor.

CAIRO 28 (Agerpres). — După cum 
a declarat un purtător de cuvint mi
litar egiptean, un avion israelian de 
tipul „Phantom" a fost doborit du
minică de artileria antiaeriană tn 
cursul unei încercări de atac asupra 
pozițiilor egiptene din zona canalu
lui de Suez. Pe de altă parte, pur
tătorul de cuvint a anunțat că o u- 
nitate navală de comando egipteană 
a traversat In noaptea de slmbătă 
spre duminică canalul de Suez dis- 
trugind echipamentul unei poziții 
lsraeliene. Unitatea a-a Înapoiat cu 
bine la bază.

tul publicist american W. L. Shlrer 
In „New York Times" — a jucat un 
rol tot mai dominant... în majorarea 
amețitoare a cheltuielilor militare, de 
la 12 miliarde de dolari In 1948 la 80 
miliarde anul acesta, o majorare de 
aproape 700 Ia sufă, și aceasta in 
timp ce orașele noastre au decăzut, 
iar nevoile săracilor, ale tinerilor, ale 
bătrînilor și negrilor au fost negli
jate din lipsă de fonduri". Consta
tarea făcută de congresman-ul J. B. 
Bingham, citat in același articol, pre
cum că „acei civili din guvern, des
pre care ae presupune că ar trebui 
să vegheze ca apetiturlle militare să 
fie Îngrădite, nu slnt capabili să În
deplinească această funcție", se po
trivește nu numai la stările de lu-

avioane lsraeliene au atacat dumi
nică sectorul de nord al văii Iorda
nului In timp ce două elicoptere 
lsraeliene au mitraliat localitatea 
Ma’In, situată la est de Marea Moar
tă —a anunțat un purtător de cu
vint militar iordanian. Atacurile nu 
au produs nici un fel de pierderi de 
partea iordaniană.

TRIPOLI 28 (Agerpres). — La Tri
poli au început convorbiri Intre Re
publica Arabă Unită și Libia, pri
vind colaborarea in domeniul eco
nomiei și industriei, transmite agen
ția M.E.N.

TUNIS 28 (Agerpres). — Lide
rul Organizației pentru eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat, a sosit sim- 
bătă seara la Tunis, venind de la 
Alger. In capitala algeriană, Arafat 
a fost primit de președintele Houari 
Boumediene și a participat la des
chiderea primului congres interna
țional sil comitetelor pentru spriji
nirea mișcării de rezistență palesti
niene,

■'gH O E B S
„colonizarea" economică efectuln- 
du-se astfel cu propriile mijloace ale 
colonizaților. Nimic nu împiedica lăr
girea unei asemenea pătrunderi, ba
zată in fond pe inflație. „Dacă mă 
Înțeleg cu croitorul meu — scria pe 
atunci metaforic economistul francez 
Jacques Rueff — ca oricare ar fi 
suma ce-1 plătesc, el să mi-o resti
tuie sub formă de Împrumut, nu 
văd nici un inconvenient să-i comand 
tot mai multe costume".

Inflația se mai datorește concep
ției keynesiste, dominante in Occi
dent pină de curind, că moneda nu 
trebuie să fie stabilă, ci să foloseas
că statului pentru dinamizarea eco
nomiei. Cu alte cuvinte, instabilita
tea monetară ar fi prețul pe care

PERSISTĂ DIFICULTĂȚILE
RESTABILIRII ECHILIBRULUI MONETAR

sociale care șl altfel au de făcut față 
celor mai mari greutăți materiale, 
cercurile conducătoare Încearcă să 
împiedice adaptarea salariilor la creș
terea costului vieții.

Nici in privința apelurilor la Fon
dul Monetar Internațional, profețiile 
de acum un deceniu nu s-au ade
verit. Această mare casă de ajutor 
mutual pentru monedele occidentale 
in suferință n-a fost niciodată mai 
solicitată ca tn ultimii ani, astfel in
cit a trebuit să se recurgă pe de o 
parte la majorarea cotelor de sub
scriere ale membrilor, pentru a se 
face față cit de cit cererilor de cre
dite, iar pe de altă parte la spriji
nul altor organizații financiare in- 
teroccidentale, de genul „Clubului 
celor zece".

Instabilitatea monetară intr-un de
ceniu oare începuse sub auspicii de 
echilibru se datorește unor cauze 
bine știute. Una din ele este conti
nuarea politicii de înarmare și de 
implicații militare, dusă de marile 
puteri occidentale. „Instituția militară 
— scria in toamna aceasta cunoscu-

crurl din S.U.A., ci și din alte țări 
occidentale. Nimic surprinzător, dacă 
ne gîndim că o serie de membri in- 
fluenți ai guvernelor și parlamente
lor, puși să îngrădească pe militari, 
stnt puternic interesați in Întreprin
derile furnizoare ale armatei.

O altă cauză a instabilității este 
excesul de credite, menite in prin
cipal să sprijine politica expansio
nistă a monopolurilor. în deceniu! 
’60 am asistat la una din cele mai 
spectaculoase pătrunderi a organiza
țiilor monopoliste din S.U.A. in e- 
conomia vest-europeană. Aceasta s-a 
realizat printr-un mijloc ingenios : 
refolosirea de către capitalul ameri
can a dolarilor care, rămași nomi
nal In străinătate ca urmare a de
ficitului balanței de plăți a S.U.A.. 
nu părăseau de fapt conturile băn
cilor americane, ci schimbau doar 
numele titularului de cont trecînd 
pe acela al creditorului străin. Băn
cile americane se serveau de ei pen
tru cumpărarea sau edificarea in 
străinătate de uzine, exploatări pe
troliere. afaceri comerciale și bănci.

societatea capitalistă il plătește pen
tru a fi la adăpost de crize, 
șomaj, convulsii sociale. Pornind 
de la această concepție, gu
vernele occidentale s-au lansat 
Intr-o politică a „banului ief
tin", cu care au finanțat acțiuni 
peste acțiuni de înviorare economi
că. Spre sfîrșitul deceniului '60 s-a 
constatat insă că statul capitalist 
nu-și poate asuma rolul unui dirijor 
miraculos, după cum moneda nu 
poate fi folosită ca baghetă magică 
pentru disciplinarea proceselor eco
nomice. Inflația a dus la supraîncăl
zirea artificială a economiei, iar 
aceasta la asemenea dificultăți de 
echilibru, Incit cercurile conducătoa
re au aruncat peste bord concepția 
keynesistă și au trecut la aceea 
opusă a stabilității monetare. în 
cadrul acestei noi politici se urmă
rește echilibrul bugetului și balan
ței de plăți, se recomandă patronatu
lui să nu sporească prețurile, se 
conjură sindicatele muncitorești să 
nu revendice majorări de salarii. 
Pe plan internațional, criza sistemu-

Contrar știrilor primite 
anterior, numai 14 din cei 
39 de membri ai echipajului 
cargobotulul american 
„Badger State* au putut fi
salvați. Dup5 cum s-a anunțat, car-
gobotul caro a sărit în aer vineri tn 
Oceanul Pacific avea la bordul său o
încărcătură de muniții ce era transpor
tată spre Vietnamul de sud. Corpurile 
a cinci din cei 25 de marinari dispă
ruți au fost zărite sîmbătă de cargo- 
botul „Flying Dragon", iar cei 14 ma
rinari salvați se află la bordul cargobo- 
tului greo „Khian Star". Nu se cu
noaște soarta celorlalți 20 de mateloți 
dispăruți, care au reușit să părăsească 
vasul „Badger State" înaintea explo
ziei la bordul șalupelor de salvare.

Un grup de traflcanțl de 
opiu a fost surprins de jan
darmi, k Davutepe, un mia sat 
din apropierea portului Mersin de pe 
coasta mediteraneană a Turciei. Tra- 
ficanții, sosiți într-o ambarcațiune pen
tru a încărca stupefiantul, au izbutit să 
fugă, după un schimb de focuri cu 
jandarmii care ti așteptau pe maL 
După o cercetare îndelungată a locu
lui, au fost descoperiți 25 de saci cu 
opiu, de cîte 50 de kilograme fie
care. Opiul, evaluat la 150 000 de 
dolari, urma, potrivit autorităților tur
cești, să fie expediat în Franța.

Generalul William Peers 
a sosit duminică la Saigon 
pentru a continua, la fața locului, 
ancheta inițiată de Ministerul Apărării 
al S.U.A. în legătură cu masacrarea do 
către trupele americane a populației 
civile din satul sud-vietnamez Song 
My. El a declarat că în cursul anchetei 
desfășurate pînă în prezent au fost au
diate 39 de persoane implicate în 
această afacere, dintre care unele sînt 
„martori cheie". între timp, la 
Washington restul membrilor comisiei 
de anchetă au audiat sîmbătă, timp 
de trei ore, pe sergentul David Mitchell, 
care este acuzat de a fi ucis 80 de 
civili sud-vietnamezi la Song My. De
pozițiile sale nu au fost încă făcute 
publice.

cartierele

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA 

DE LA N. PUICEA

nevoiașe 
ale Romei

Centrul istoric al Romei ser
vește in aceste zile drept cadru al 
unei adevărate întreceri de mă
iestrie și fantezie in decorarea 
multicoloră a străzilor, piețelor, 
vitrinelor. Ghirlande strălucitoa
re. globulețe, flori artificiale și 
figurine din plastic, specifice săr
bătorilor de sfirșit de an, vor sd 
dea imaginea abundenței și a lip
sei de griji.

La numai ctțiva kilometri 
insd imaginea de basm se schim
bă brusc, tnfățișindu-ți „cealaltă 
față" a Romei. Locul palatelor și 
al străzilor feeric iluminate ll iau 
aglomerările de barăci in care iși 
duc viața mii de familii nevoia
șe. Ele se cheamă Borgetto 
Latino, Acquedotto Felice sau 
Borgetto Alessandrino din pe
rimetrul de Ungă Via Latina și 
Via Tuscolana. Edilii capita
lei italiene cunosc in gene
re această a doua față a Romei. 
Ea este acceptată ca parte in-

tegranti a orașului, la fel ca ți 
vestigiile trecutului. Dar locui
torii barăcilor nu vor să mai ac
cepte această situație. Recent, In 
cartierele nevoiașe a avut loc o 
originali acțiune de protest. 
Pe mari pancarte se putea citi : 
„Mai puține arme ji mai multe 
case l", „Nu cerem Luna, ci doar 
o locuință decentă". Sprijinind 
acțiunile inițiate de cei din ba
răci, ziarul „AVANTI" consem
na : „Șobolani, lipsa apei cu
rente. gropi de scurgere în loc de 
canalizare, acoperișuri din tablă 
sub care te coci vara, sobe care 
degajă bioxid de carbon, acumu
larea de gunoaie in care se joa
că copiii, alimente lipsite de 
proteine, mijloace de transport 
insuficiente — iată, pe scurt, 
condiții nu numai sub orice 
demnitate, ei și sub orice stan
dard de viață acceptabil. Aceas
ta este realitatea barăcilor și ■ 
ființelor care locuiesc acolo".

Deosebit de emoționante sini 
cele scrise de elevii școlii de la 
Acquedotto Felice tntr-un 
moriu adresat primarului
mei. „învățătorii nu știu ce 
tnseamni să înveți lntr-o ba
racă, lntr-o cămăruță care 
este 8n același timp bucătărie, 
dormitor și WC, alături de mama 
și de frățiorii neasttmpfyi 1 ș' 
nervoși. De multe ori, pV ații 
noștri stnt analfabeți. Uneori, 
pentru a uita de griji, tăticii 
noștri se îmbată. Aceasta este 
boala celor săraci... Am citit in 
dicționar : „primar" înseamnă a 
apăra dreptatea. Care dreptate ? 
A celor săraci, sau a celor bo- 
gați I Desigur că dv. trebuie să 
fiți de partea celor săraci. Dv. 
poate aveți conștiința împăca
tă cind ii tratați pe toți tn a- 
celași mod. Pentru noi, aceasta 
înseamnă, dimpotrivă, nedrep
tate".

Speranța acestor micuți, a pă
rinților lor este aceea ca anul 
ce vine să-i scape de umilința și 
greutățile pe care le îndură.

Edward Falk, căruia i-au fost transplantate joi inima 
și ambii plămîni, se simte excelent, • declarat soția sa in urma 
convorbirii telefonice avute cu echipa de chirurgi de la „New York Hospital" 
condusă de profesorul Walton Lillehei, care a realizat triplul transplant. Motivul 
care a împedicat-o pe Betty Lou Falk să fie la căpătîiul soțului său este zăpada 
abundentă care blochează localitatea Newton din New Jersey. E. Falk, 
în vîrstă de 42 de ani, aștepta un donator „compatibil" de peste două luni. în 
cele din urmă i-au fost transplantate inima și plămînii unei femei de 50 de 
ani, a cărei identitate nu a fost dezvăluită. Familia Falk are sase copii, în vîrstă 
de la 3 la 22 de ani, dintre care cinci fete. Dacă totul decurge normal, au 
informat-o medicii pe doamna Falk, soțul său re va reîntoarce acasă într-o lună 
sau două.

O ® s H
lui valutar este combătută de S.U.A. 
prin compromiterea aurului ca me
tal monetar și înlocuirea lui neofi
cială cu etalonul dolar, prin lansa
rea drepturilor speciale de tragere 
ca noi mijloace de plată pentru ță
rile membre ale Fondului Monetar 
Internațional.

Există motive serioase de îndoială 
asupra șanselor de realizare pe aces
te căi ’ a stabilității economico- 
financiare. încă de pe acum au apă
rut în țările care au adoptat politi
ca de austeritate șl îndeosebi In 
S.U.A. controverse grave cu privire 
la oportunitatea continuării acestei 
politici. Astfel, în timp ce unii din
tre conducătorii destinelor econo
miei americane proclamă necesitatea 
unor măsuri și mai drastice, alții 
dimpotrivă trag semnalul de alarmă 
al recesiunii și invită la slăbirea 
restricțiilor, Iar alții promit pentru 
1970 apariția unui fenomen necu
noscut tn analele capitalismului i 
recesiune în inflație. Lansarea dola
rului ca etalon este atacată de cei 
care, pe plan politic, se opun „im
perialismului dolarului", iar pe plan 
economic se îndoiesc că această mo
nedă, bolnavă de atîtea ori, se va 
însănătoși dintr-o dată atît Incit să 
devină un etalon mai bun decit au
rul. în sfirșit, emisiunea drepturilor 
speciale de tragere — care va înce
pe la 1 ianuarie 1970 — nu se ba
zează pe nici o valoare materială, 
ci depinde exclusiv de aprecieri su
biective, susceptibile de erori, ast
fel incit nu oferă vreo garanție cu 
privire la capacitatea acestor drep
turi de a însănătoși sistemul valutar 
occidental.

După cum se vede, soluțiile stabi
lității se caută la sfîrșitul deceniu
lui ’60 pe căi diametral opuse celor 
de la sfîrșitul deceniului ’50. Pe 
atunci era vorba despre întărirea 
rolului aurului ca factor stabilizator. 
Acum — pe repudierea aurului și 
pe împingerea 'înainte a unor sem- 
,ne bănești „descătușate” de aur, pe 
„aurul-hîrtie”. Dar dacă soluțiile de 
acum zece ani bazate pe o valoare 
certă au condus la dezechilibrul ac
tual, vor putea oare soluțiile de azi 
să conducă la echilibru ? Deocam
dată, specialiștii vestesc că inflația 
va continua și anul viitor.

Incontestabil, stabilitatea este o 
problemă dificilă, legată prin mii de 
fire de întregul edificiu economic, 
de orinduirea socială Tocmai de 
aceea, în țările capitaliste încep să 
răsune tot mai puternic vocile care 
se ridică împotriva primatului inte
reselor monopoliste, pentru punerea 
economiei în slujba nevoilor mate
riale și spirituale ale omului Aceste 
voci anunță de fapt că, sub actualul 
strat de cenușă. mocnesc cărbunii 
prefacerilor viitoare.

s Apel la reînnoirea 
coaliției de centru-stînga

® Un interviu al premierului Mariano Rumor

ROMA 28 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat cotidianului „La 
Stampa" din Torino, primul mi
nistru, Mariano Rumor, s-a refe
rit la o serie de dificultăți înre
gistrate în Italia în 1969. El a 
menționat că acest an a fost ca
racterizat prin valul de greve din 
cursul „toamnei fierbinți", prelun
gite și acum, în timpul iernii, ca 
și de un număr mare de atentate 
teroriste. Premierul italian a fă
cut apel la foștii parteneri ai de- 
mocrat-creștinilor în coaliția gu
vernamentală de centru-stînga, 
pronunțîndu-se pentru realizarea, 
cit mai curînd posibil, a unui nou 
cabinet cvadripartit. Rumor con
sideră că numai astfel vor putea 
fi rezolvate problemele care stau 
în fața țării. Se știe că în pre
zent Italia este guvernată de un 
cabinet monocolor democrat-creș-

tin, format în urma sciziunii so 
cialiste din luna iulie a. c. „Ni 
mă gîndesc că un asemenea gu- 
vern se va putea realiza mîlne — 
a spus Rumor — dar problema vi 
trebui analizată din nou în vii
toarele cîteva săptămînl”.

în cercurile politice italiene s< 
apreciază însă că cei trei foșt 
parteneri ai democrat-creștinilo: 
(socialiștii, socialiștii unitari și re
publicanii) deși sprijină în parla
ment actualul cabinet, ar putea s! 
nu cadă de acord asupra consti
tuirii unei noi coaliții înaintea a- 
legerllor regionale din primăvart 
anului 1970. Tocmai în acest sens 
în interviul acordat ziarului „Ls 
Stampa", premierul italian le cer« 
celor trei partide „să renunțe la 
divergențe și la bănuielile reci
proce", subliniind că „momentul 
actual este foarte serios".

EPIDEMIA DE GRIPĂ DIN EUROPA
Epidemia de gripă, 

care a cuprins majo
ritatea țărilor europe
ne continuă să se ex
tindă în Marea Brita- 
nie. Potrivit ultimelor 
date statistice, publica
te la Londra, in cursul 
ultimelor trei săptă
mâni, datorită compli
cațiilor provocate de 
gripă, au murit peste 
300 de persoane. In ce
le peste 200 de spitale 
londoneze nu se pri
mesc in prezent decit 
cazuri foarte urgente, 
tn ultimele două zile 
au fost internate doar 
293 de persoane.

Epidemia de gripă 
continuă să facă rava

gii și în Danemarca 
unde un sfert din 
membrii guvernului, 
inclusiv primul minis
tru, au fost contami
nați. tn momentul de 
față este imposibil să 
se precizeze amploarea 
epidemiei, deoarece un 
număr mare de bol
navi nu au făcut apel 
la serviciile medicilor. 
Cu toate acestea, ca
drele medicale nu au 
reușit să răspundă tu
turor apelurilor care 
li s-au adresat, aces
tea fiind foarte nume
roase.

Pe de altă parte, e- 
pidemia de gripă s-a

extins și In Austria. 
Sîmbătă s-a anunțat 
că numai la Viena au 
fost înregistrate 4 000 
de cazuri.

în Italia, potrivit ti
no r cifre neoficiale, 
375 de persoane și-au 
pierdut viața tn ulti
ma lună și jumătate, 
datorită complicațiilor 
provocate de gripă. Se 
pare că In momentul 
de față numărul cazu
rilor de gripă a în
ceput să scadă, dar pt- 
nă acum epidemia a 
atins peste 25 mili
oane de italieni.
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