
TRĂIASCĂ PARTIDUL COMUNIST ROMAN!
Regions'3

fi PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNiȚÎ-VÂ!
,v Ion BRAD

Destin
Nu-i simplă trezire

_________

-2X3?
De aripi în țară.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R
Vrea timpul s-admire 
în steaua polară

Anul XXXVII Nr. 7545 Miercuri 6 decembrie 1967 6 PAGINI - 30 BANI A luptelor noastre
Emblemă firească,
Ecoul prin lume 
Să-1 desmărginească.
O lacrimă caldă

NH DELEGAȚIEI
Marți la amiază a părăsit Capi

tala delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Colum
bia, formată din tovarășii Gilberto 
Vieira, secretar general al C.C. al 
P.C. din Columbia, Juan Viana, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.C., și Jos6 Cardona 
Hoyos, membru al C.C. al P.C.C., 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro-

mân, a făcut o vizită prietenească 
în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.O. al P.C.R., Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C al P.C.R, Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Barbu Zaharescu, membru al C.C. 
al P C.R., activiști de partid.

Cu privire la vizita

Conferința
9

Națională a P
9

C.R

Lumina rodește
Cînd sufletul scaldă
Plinind o năde jde
Străbuna, amara
De dorul, preaplinul,
Ca singură țara 
Să-și scrie destinul!
Uimit pune timpul

delegației Partidului
Comunist din Columbia

Azi, în marea sală a Palatului Republicii din Ca
pitală, își începe lucrările Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român. întregul nostru popor 
salută cu căldură Conferința Națională a P.C.R., 
eveniment de mare însemnătate în viața partidu
lui, a țării. Cu înaltă răspundere pentru destinele 
patriei — caracteristică activității partidului nostru 
— delegații la Conferință, reprezentanți ai comu
niștilor din toate colțurile țării, vor dezbate și vor 
adopta măsuri de excepțională importanță menite 
să ridice pe trepte calitative noi întreaga activitate 
de edificare a României socialiste.

Apărător credincios al intereselor fundamen
tale ale poporului, partidul a primit din par
cea acestuia mandatul unanim de a călăuzi desti
nele țării spre progres și bunăstare. „Factorul po
litic fundamental care a asigurat edificarea victo
rioasă a socialismului în România — arată tova
rășul Nicolae Ceaușescu — a fost vasta activitate 
desfășurată de partid în toate domeniile de activi
tate ; poporul s-a convins prin propria sa expe
riență că partidul nostru comunist este exponentul 
fidel al intereselor sale vitale, călăuza sa încercată 
pe drumul libertății și fericirii, și de aceea îl încon
joară cu dragoste și devotament nețărmurit, îl con
sideră drept unic conducător ai națiunii socialiste... 
Afirmarea partidului ca forță conducătoare a so
cietății este, deci, rezultatul unui proces legic, 
obiectiv, al întregii dezvoltări istorice a României 
postbelice".

Caracteristica întregii activități a partidului o 
constituie aplicarea creatoare a marxism-leninis- 
mului la condițiile și particularitățile specifice ale 
României, temeinica ei fundamentare științifică, 
marea sa receptivitate față de nou, realismul și va
loarea soluțiilor preconizate, corespunzător nece
sităților generale ale construcției socialiste, ale pro
pășirii întregii țări.

Imbinînd suflul înnoitor și cutezanța concepției 
eu riguroasa fundamentare științifică, ansamblul 
măsurilor supuse dezbaterii și aprobării Conferin
ței Naționale va imprima — prin amploarea și mul- 
‘ilateralitatea problemelor abordate — un nou și 
puternic dinamism în toate sectoarele vieții econo
mice și sociale, va asigura cadrul propice unei in
tense puneri în valoare a avantajelor orînduirii so
cialiste, stimulării inițiativei și capacității crea
toare a maselor în interesul primordial al propă
șirii țării, al făuririi unui înalt nivel de trai po
porului nostru — talentat și entuziast constructor 
al socialismului.

Lucrările Conferinței Naționale au loc în condi
țiile puternicului avînt creator cu care oamenii 
muncii de la orașe și sate înfăptuiesc politica par
tidului, planurile înfloririi socialiste a patriei Suc
cesele obținute în toate domeniile de activitate sînt 
o puternică expresie a marii capacități de creație 
a poporului nostru, a însuflețirii și entuziasmului 
cu care el dă viață politicii partidului

Este o trăsătură caracteristică a politicii partidu
lui nostru înalta exigență cu care analizează pro
gresele obținute, considerîndu-Ie trepte pentru atin
gerea unor rezultate superioare. Tn concepția par
tidului, formele de conducere ți organizare ale eco-

(Continuare tn pag. a Il-a)

I

I

REȘIȚA. O imagine ca
racteristica pentru pei
sajul industrial al Româ

niei socialista

Pe tîmplele el
Tăria și nimbul
De foc din idei.

Astăzi, 6 decembrie, în jurul 
orei 9, posturile noastre de radio 
si televiziune vor 
Palatului ședința
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român

transmite din Sala
de deschidere a

La invitația Comitetului Central 
a) Partidului Comunist Român, în
tre 1 și 5 decembrie a.c. a vizitat 
țara noastră o delegație a Partidu
lui Comunist din Columbia, for
mată din tovarășii Gilberto Vieira, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Columbia, Juan Viana, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.C., și Jose Cardona Hoyos, 
membru al C.C. al P.C.C.

In timpul șederii în România, 
delegația P.C.C. a vizitat obiective 
economice și instituții social-cul- 
turale din București și din regiu
nea Ploiești, unde oaspeții au luat 
cunoștință de activitatea pe care 
o desfășoară oamenii muncii în 
opera de desăvîrșire a construcției 
socialismului.

Delegația P.C.C. a avut, convor
biri la C.C. al P.C.R. Din partea 
P.C.R. au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. 
Drăghici și 
membri ai 
Prezidiului 
ai C.C. al P.C.R., Mihai 
cretar al C.C. al P.C.R., 
Zaharescu, membru 
P.C.R.

In cadru] convorbirilor a avut 
loc o informare reciprocă privind 
activitatea celor două partide, ore-

al P.C.R., Alexandru 
Paul Niculescu-Mizil, 

Comitetului
Permanent,

Executiv, 
secretari 

Dalea, se- 
și Barbu 

al C.C. al

«um și un schimb de vederi în le
gătură cu unele probleme ale si
tuației internaționale actuale și 
ale mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

Reprezentanții celor două parti
de au reafirmat sprijinul și 
plina solidaritate a Partidului 
munist Român și Partidului 
munist din Columbia față de 
ta dreaptă a poporului vietnamez 
pentru apărarea libertății și in
dependenței patriei sale ; ei au su
bliniat că este imperios necesar să 
înceteze imediat și necondiționat 
bombardamentele S.U.A. asupra 
R.D. Vietnam, să fie curmată 
gresiunea; poporul vietnamez să 
fie lăsat să-și hotărască singur 
soarta, fără amestec din afară.

Tn cursul convorbirilor s-a evi
dențiat importanța deosebită a u- 
nirii și mobilizării tuturor forțelor 
revoluționare, democratice și pa
triotice în lupta pentru apărarea 
intereselor fundamentale ale po
poarelor, zădărnicirea planurilor 
și acțiunilor agresive ale cercurilor 
imperialiste. în primul rînd ale 
imperialismului S.U.A., pentru 
triumful idealurilor de eliberare 
națională și socială.

(Continuare tn pag. a V-a)
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IN ZIARUL DE AZI:

OAMENII MUNCII
RAPORTEAZĂ
• Darea in funcțiune a unor obiective industriale

Conferința Națională a 
Partidului ia în dezbatere, 
începînd de astăzi, hotă- 
rîri din cele mai impor
tante pentru prezentul și 
pentru viitorul patriei noas
tre. Un prezent pe care 
l-am construit cu o ne
maivăzută și entuziastă în
cordare a tuturor puterilor 
poporului, un viitor pe 
care sîntem datori să-l 
construim și să-l facem încă 
mai luminos. Nici una dintre 
aceste hotărîri nu se re
feră de-a dreptul la litera
tură și la problemele ei 
specifice. Ele vorbesc de 
ridicarea economiei la un 
nivel mai înalt, de creșterea 
bunăstării, de dezvoltarea 
multilaterală a țării în care 
ne-am născut, în care trăim, 
căreia îi dăruim anii noștri, 
mai tineri sau mai vîrstnici, 
a țării căreia i-am dărui la 
nevoie totul. Ele vorbesc, 
tntr-un cuvînt obișnuit și 
simplu, despre viață, despre 
viața de care literatura nu 
s-a putut niciodată despărți. 
Scriitorii români au stat în
totdeauna, de cînd trăiește 
scrisul în limba noastră, a- 
lături de popor. Văcărescu 
lăsa urmașilor drept moșteni
re creșterea limbii românești, 
într-o vreme în care litera
tura era abia la începuturi ; 
Eliade 
anii tn 
turgia, 
bia să 
sandri 
populară, îi releva frumuse
țile, cînta peisajele patriei 
într-un secol care vedea în
chegarea unei Românii uni
te. Pe același drum de sfrîn- 
să și nedespărțită legătură

Zaharia STANCU

• îndeplinirea planului anual

Apele Uzului — 
pe o nouă albie

Colectivul Complexului de lucrări 
hidroenergetice de la Poiana Uzu
lui a trimis o telegramă Comitetului 
Central al P.C.R., personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care ra
portează îndeplinirea planului îna
inte de termen, fiind primul șantier 
al Ministerului Energiei Electrice 
care și-a realizat planul pe anul în 
curs.

Tn cinstea Conferinței Naționale a 
P.C.R., colectivul de aici s-a angajat 
să execute prima fază a lucrărilor 
barajului din beton de 850 000 mc și 
devierea rîului Uz, printr-un ape
duct din beton armat în lungime de 
peste 150 m. Zilele trecute angaja
mentele au căpătat confirmare în 
viată : devierea rîului Uz a avut loc 
în condiții normale, apele schimbîn- 
du-și cursul pe o lungime de peste 
400 m. Se pot ataca imediat lucră
rile de excavatie din zona centrală 
a barajului.

Recorduri 
în Valea Motrului

Valea Metrului. Pînă în prezent, 
aici au intrat în funcțiune două 
mine noi. Ele constituie nu numai o 
bază solidă de aprovizionare cu 
cărbune a termocentralelor ci, tot
odată, o înaltă școală de organizare 
științifică a producției și a muncii

(Continuare în pag. a III-a)

îndemna la scris în 
care proza, drama- 
poezia, prindeau a- 
se dezvolte ; Alec- 

prelucra poezia

cu viața au mers Eminescu, 
Creangă, Caragiale, Coșbuc 
și^jOți ceilalți maeștri ai 
literaturii clasice. Intre cele 
două războaie mondiale 
care au zguduit lumea, pro
zatorii, poeții și dramaturgii 
noștri au păstrat, în imensa 
lor majoritate, contactul cu 
epoca lor, o epocii de 
imense frămîntări în care 
încolțeau germenii zilelor 
de astăzi, și au scris despre 
lucruri trăite și cunoscute, 
dureroase sau ascunzînd nă
dejdi nelămurite.

După eliberarea patriei 
noastre s-a născut, din îmbi
narea tradițiilor progresiste 
ale înaintașilor cu realitatea 
frămîntată, arzătoare și pa
sionată, o literatură nouă, 
mai directă și mai strîns în
trețesută cu problemele con
temporaneității. Istoria unor 
uriașe transformări poate fi 
urmărită în piesele de tea
tru, în romane, în poezie. 
Problemele care se ridică 
în fața literaturii sînt veșnic 
altele și totuși, tntr-un (el, 
veșnic aceleași. Viața e în
tr-o nepotolită și neîncetată 
schimbare, capătă aspecte și 
înfățișări noi, dobîndește 
calități mereu deosebite, 
devine mai complexă și mai 
profundă. Uneori ne depă
șește. Atunci trebuie să ne 
oprim și să reflectăm. Tre
buie să ne oprim, să ne ui
tăm în jur, să ne aplecăm 
asupra a ceea ca s-a năs
cut parcă pe neașteptate din

munca noastră zilnică, șl 
apoi să ne întoarcem la hîr- 
tia albă care ne aș
teaptă. Azi, în condijiile 
largii răspîndiri a scrisului, a 
ziarelor tipărite în milioane 
de exemplare, a revistelor 
literare cu zeci de mii de 
exemplare tiraj, a edițiilor 
de mii și mii de volume, 
a difuzării cuvtntului nostru 
pînă în cele mai depărtate 
coifuri ale țării — nu e 
ușor să fii scriitor. O răs
pundere mare apasă pe u- 
merii noștri : confruntarea 
permanentă cu adevărul 
vieții, redarea epocii pe 
care o trăim în profunda ei 
esență, înfățișarea unor vas
te transformări, crescînda 
exigentă a cititorilor, și 
încă nenumărate alte lucruri. 
Trăim într-o epocă în care 
fiecare om participă și simte 
în adîncul propriului său su
flet problemele contempo
raneității, o epocă în care 
fiecare cititor poate șovăi în 
țața uneia dintre paginile 
noastre, întrebîndu-se dacă 
am respectat sau nu ade
vărul viefii tn general și 
adevărul fiecărei viefi. Mai 
mult ca oricînd literatura nu 
poate și nu trebuie să se 
despartă de viată fără a fi 
amenințată de superficiali
tate, de platitudine, de o 
răceală abstractă și de lipsa 
capacităfii de a emoționa și 
de a lumina. Să răspundem 
cu gravitate și cu căldură 
Îndatoririlor noastre și să

păstrăm legătura cu viafa, 
singura chezășie a unei lite
raturi mari, adevărate și du
rabile.

Conferinfa Națională a 
Partidului dezbate probleme 
din cele mai importante ale 
viitorului patriei noastre. 
Așa cum arătam și mai îna
inte, ele nu par, la o privire 
grăbită, să se refere de-a 
dreptul la problemele spe
cifice ale literaturii. Hotărî- 
rile care se vor lua contri
buie însă la construirea unui 
viitor mai luminos pentru noi 
toți. Scriitorii români au in- 
văfat să desprindă din toate 
hotărîrile și acfiunile parti
dului liniile de dezvoltare și 
de creștere a artei lor, no
bila artă a scrisului. Litera
tura nu poate și nu trebuia 
să fie despărțită de viată, și 
noi n-o vom despărți nici
odată de înflăcăratii ani pa 
care îi trăim.

■ Știința în ansamblul

măsurilor inițiate

de partid

■ Embleme socialiste

maramureșene

■ Materialul didactic

și exigențele școlii

■ Știri sportive

Telegrame
Excelenței Sale

Domnului URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a proclamării inde
pendenței Republicii Finlanda am plăcerea să transmit 
Excelenței Voastre felicitări călduroase împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bună
stare și progres poporului finlandez

îmi exprim convingerea că relațiile și colaborarea rodnică 
dintre Republica Socialistă România și Republica Finlanda 
vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul ambelor 
popoare, al păcii și înțelegerii internaționale

ÎN PAGINA A III-A

4 PHOBE
la examenul

inteligenței creatoare

Președintele 
al Republicii

Excelenței Sale

CHIVU STOICA 
Consiliului de Stat 
Socialiste România

Domnului RAFAEL
Primul ministru al Finlandei

PAASIO

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a proclamării inde
pendenței Republicii Finlanda exprim Excelenței Voastre 
felicitările mele cordiale, precum și cele mai călduroase 
urări pentru fericirea dv personală, 
poporului finlandez, 
rare dintre țările și

pentru prosperitatea 
pentru dezvoltarea relațiilor de colabo- 
popoarele noastre

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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Cînd am trecut acum trei ani pe 
sub ialnica poartă a Maramure
șului, sprijinită pe furci din stejar 
masiv, ocrotită de două pante re
pezi din șiță, severe ca și crestele 
Carpaților, cînd am privit motivele 
scrise In lemn cu barda, apoi mo
tivele scrise cu acul pe straiele 
oamenilor, am simțit că intru în- 
tr-o țară străveche, primitoare 
foarte, foarte mtndră de noblețea 
trecutului și de bogăția prezentu
lui ei.

Arheologii au numit Maramure
șul „terra incognita*, ceea ce noi 
am traduce mal curind prin pă- 
mînt puțin explorat. Ceea ce ța
rina a dat la lumină, scormonită 
de sapa arheologului, slnt emble
me ale mîndriei și nobleței mara
mureșene, confirmlnd ceea ce știm 
despre acest colț îndepărtat al pa
triei. La Ciumeștl s-a descoperit, 
în urmă cu ani, 
un coif de bronz 
celto-dacic, mi
gălos cizelat, do
minat de un șoim 
cu aripile întin
se, cu ochi roșii 
de piatră scum
pă, ceea ce va fi 
conferit purtăto
rului un aer de o 
semeție unică. 
Aceeași semeție, 
fără coifuri cu 
șoimi, este em
blema de totdea
una a oșeni- 
lor, temperamen
te deslănțuite, a- 
mintind vigoarea 
șl spiritul aprig 
al dacilor liberi 
de la nord. La
Lăpuș, într-o altă 
stațiune arheolo
gică, s-a dat la 
iveală o cerami
că de o rară ori
ginalitate și fru
musețe, destăi- 
nuind un strat 
arhaic de fante
zie și har, cali
tăți specifice o- 
mului de aici. A- 
ceeași memorie 
arată

Legat de aceasta, am luat parte, 
chiar în clipa sosirii la combinat, 
la o ceremonie pe cît de originală, 
pe atît de pilduitoare. Cei care au 
venit la inaugurarea noii fabrici 
de plăci lemnoase aglomerate, 
erau foarte puțini, un grup restrîns 
de responsabili cu dotarea șl func
ționarea acestei unități industriale, 
care participau la festivitate ca la 
un fapt curent. Era cea de-a șasea 
inaugurare, un miting nu se mai 
justifica, panglica a fost tăiată în 
liniște, s-a trecut imediat la urmă
rirea procesului tehnologia dirijat 
de numai cîțiva muncitori.

întregul proces de producție este 
automatizat, buștenii, așchiile, res
turile lemnoase intră în agregatele 
de măcinare la o simplă apăsare 
de buton, ca apoi, în urma unei 
excursii prin numeroase agregate, 
ermetic închise, la celălalt capăt

— de lingă Bistrița, Baia Sprie eta.
Cînd spuneam că Maramureșul 

se leagă peste Carpați cu toată 
țara ne refeream și la această le
gătură industrială, construită în anii 
noștri, reală și prețioasă, ca șl 
metalele de pretutindeni care vin 
la Baia Mare ca să se întoarcă 
înnobilate în țară.

— Care este cea mai nouă sau 
cea mai modernă fabrică a combi
natului l-am întrebat pe directo
rul combinatului, ing. Florian Bă- 
găluț.

— Toate unitățile noastre sînt 
echipate modern și toate sint re
lativ noi. Puteți vizita, spre exem
plu, fabrica de oxizi de plumb 
care lucrează la parametri mon
diali.

Ce însemnează o fabrică mo
dernă care lucrează la parametri 
mondiali văzusem la Sighetul

adîncurilor, adică de niște reali
tăți extreme. Totuși pămîntul pe 
care stăm, solul maramureșean, 
eBte cel mai sărac dintre soluri, 
și a-i smulge daruri însemnează o 
permanentă luptă.

Cu aceste cuvinte m-a întimpi- 
nat directorul stațiunii experimen
tale Livada, ing. Lăpușan. Expu- 
nîndu-ml rezultatele stațiunii în lup
ta pentru combaterea sărăturării 
solurilor, în lupta pentru ameliora
rea unei rase de taurine de mari 
posibilități, bruna de Maramureș, In 
lupta pentru extinderea pe colinele 
maramureșene a pomilor fructiferi 
de mare randament, specialiștii de 
aici mi-au înfățișat o panoramă 
interesantă a rezervelor de care 
dispune agricultura regiunii, bază 
a unor succese de perspectivă ale

Paul ANGHEL

Embleme 
socialiste

mar amure sen e
pămîntului ne 

omului ma
ci I 

____ Indemînarea 
ramureșan de a fierbe și ciocăni 
metalul, de a șlefui piatra, de 
a cresta artistic lemnul, de a țese 
iscusit inul, cînepa sau lîna, de a 
transfigura tot ceea ce-i cade sub 
mîini. Acestor mîini care au înflo
rit cu barda lemnul porților și 
pridvoarelor, care au făcut să țîș- 
nească turla săgeată a bisericilor 
de lemn, care au transformat lutul 
ars în podoabă strălucitoare și 
straiele plugarului în odăjdii dom
nești, care au zugrăvit glaja stră
vezie în culori de curcubeu pînă 
au făcut-o icoană, care au ciocă
nit arama, aurul și argintul pînă 
au scos fir de cusut sau fluturi de 
prins pe cămașă, acestor mîini 
sîntem datori de a le aduce un 
fierbinte și recunoscător elogiu, 
fiindcă prin ele zestrea de frumos 
a patriei s-a îmbogățit permanent 
cu valori de un inestimabil preț. 
Acestor mîini sîntem datori a le 
aduce mai ales azi un avîntat elo
giu, fiindcă prin ele Maramureșul 

incognita’ la prestigiul de regiune 
înfloritoare a patriei, cu un aport 
de seamă la cultura și civilizația 
noastră socialistă.

Maramureșenii sînt tot atît de 
bogați sufletește ca și pămîntul pe 
care stau, cu un adînc de însușiri 
umane echivalînd metale rare ce 
sînt ascunse în Bubsol, cu o mîn
drie deasă și compactă ce concu
rează splendoarea codrilor de ste
jar și fag, cu o omenie fierbinte 
ca pîinea, cu o îndrăzneală — iar 
Istoricește cu o vitejie — ce amin
tește apele limpezi și repezi. Cînd 
spun Maramureș rostesc mai întîl 
Iza, Tisa și Mara, ape cu gust de 
fructă sălbatică și cu fulger rece 
în undă. Și mă glndesc totodată, 
rostind acest nume lung. Mara
mureș, la alaiul cel mare de munți 
al Carpaților care crește spre noi 
venind de acolo, din nord, oprin- 
du-se tocmai la Dunăre. Tocmai 
aici, la Porțile de Fier, își trimit 
maramureșenii salutul, iar țara cea 
mare îi aude și le răspunde.

Capăt de țară și obîrșie de țară, 
acest Maramureș, cu toate como
rile și cu toți oamenii lui, mă atrage 
de fiecare dată ca o forță magne
tică și mă face să-l descopăr de 
fiecare dată altfel, înnoit, mai fru
mos, mai mîndru de sine. Cîteva 
fapte mi-au întărit din nou același 
sentiment, arătîndu-mi o altă față 
nouă ale acelorași meleaguri ma
ramureșene, ceea ce m-a făcut să 
dau faptelor semnificație de em
blemă. Deci cîteva embleme...

al halei să se depună automat, 
gata presate, uriașele plăci aglo
merate, netede și calde.

Spuneam că oamenii nu se văd. 
Dar tot ce se vedea în această hală, 
hala însăși cu agregatele ei, era o- 
pera oamenilor, a acestor maramu
reșeni care au zidit întregul com
binat, trecînd de la cazma la ntfs- 
trie, de la mistrie la cheia de mon
tai, de la cheie la tabloul de co
mandă. Calificarea s-a făcut la lo
cul de muncă sau la întreprinderile 
similare ca profil, iar acum pe 
bună dreptate sighețenii își doresc 
un liceu industrial. Transcriem și 
subliniem această dorință a lor, 
care se justifică.

După ceremonia inaugurării, mai 
exact — intrarea în probele tehno
logice, li s-a oferit participanților, 
ca amintire, un dreptunghi minuscul 
din produs, cît o carte poștală, 
purtînd emblema fabricii. Directo
rul combinatului, ing. Ionel Pop, 
ne-a explicat semnificația acestui 
dar : Raportat la produsele simi
lare din țară, produsul fabricii

Marmației. Aici, la Combinatul 
chimico-metalurgic, lucrurile nu 
diferă calitativ, doar tehnologiile și 
utilajele sînt diferite. Am intrat în 
hala fabricii de oxizi de plumb 
pe care am găsit-o, ca și pe cea
laltă de la Sighet, aparent fără 
oameni. Cele cîteva cuptoare pa
ralelipipedice care înghițeau lin
gourile de plumb, transformate în 
făină, lucrau „de capul lor*, su
pravegheate invizibil de aparatele 
de înregistrare și control, dirijate 
de la distanță. Materia străbătea 
singură circuitul tehnologic de la 
cuptor Ia cuptor, prin conducte er
metic închise, pînă și ambalarea 
produsului finit — miniu și lltargă— 
se făcea automat. Ca să apreciez 
roșul miniului și galbenul solar al 
litargei, am rugat un operator să, 
deschidă capacul unei conducte 
și să extragă culorile pe un făraș 
de fier. Culorile străluceau. Purtam 
în buzunar plăcuța cu emblema 
fabricii de la Sighet, la care se 
adăugau acum noi embleme de 

„ . . ___ __ ____  .. .. mîndrie maramureșană.
s-a ridicat de la nebulosul „terra noastre este calitativ superior. Din Notam mai sus că atît la fabrica

P.A.L. din Sighet, cît șl la fabrica 
de oxizi de plumb de la Baia Mare, 
oamenii nu se văd, deși prezența 
lor e implicată și dominantă. I-am 
văzut în schimb în Oaș, la Negrești, 
pe șantierul primei unități indus
triale din această zonă, marea țe- 
sătorie de in și cînepă ce va livra 
anual circa 10 milioane metri pă- 
trați de țesături.

— Cum se adaptează oșenii 
muncii industriale ?

Șeful șantierului, ing. Traian 
Frenghel, și reprezentantul benefi
ciarului, ing. Adrian Bălan, mi-au 
răspuns arătîndu-mi fabrica aproa
pe isprăvită.

— Au ridicat-o oșenii noștri. 
Cine i-a văzut cum muncesc în pă
duri, cine a văzut cît de meștere 
sînt femeile lor în mînuitul furcii 
de tors și al suveicii a avut în ve
dere aceste însușiri plantînd noua 
fabrică aici. Sînt oameni dintr-o 
bucată, e drept mai expansivi și 
chiar mai explozivi decît ceilalți 
maramureșeni, dar chiar acest ex
ces de temperament, bine valorifi
cat, devine treptat o calitate.

Mi-au confirmat-o primii oșeni 
calificați pe șantier, betoniștii 
drei Bodea, Vasile Dobie, Ion 
nea și alții care, împreună cu 
menii lor, tot oșeni, au fumat 
mele temelii ale epocii industriale, 
aici, în Oaș. Vin la rînd țesătoarele 
care vor fi în număr de cîteva 
sute și vor fi... oșence I

resturi, din deșeuri, din lemn de 
esență slabă, obținem un produs 
industrial de calitate care valori
fică integral darul pădurii mara
mureșene.

Placa de lemn cu emblema fa
bricii mi s-a părut, de aceea, încă 
o emblemă a mîndriei maramu
reșene.

De la Sighet, peste Gutin, cobo- 
rînd serpentinele de rară frumu
sețe, flancate de brazi seculari, 
ne-am oprit la o altă unitate in
dustrială puternică și înnoită care 
valorifică 
Combinatul 
„Gheorghe 
Baia Mare.

Ne-am aflat într-o altă cetate a 
tehnicii noi, care își sincronizează 
ritmurile de producție și dezvolta
re cu cele ale unităților similare 
din străinătate. Cei 2 600 de sala
riați de aici, dintre care peste 
380 ingineri și tehnicieni, realizea
ză o producție globală a cărei va
loare întrece cu mult miliardul, 
ținlnd seama că fracțiunile miliar
dului reprezintă sute de nfilioane 
lei.

Chimia metalelor neferoase și-a 
ridicat aici poate cel mai puternic 
bastion din țară, o unitate legată 
prin mii de fire cu industriile cele 
mai noi, legată în același timp 
cu bazinele subterane de minere
uri de la Moldova Nouă — de 
lîngă Dunăre, Bălan — de lîngă 
Izvoarele Oltului, Leșul Ursului

bogăția adîncurilor, 
chimico-metalurgic 

Gheorghiu-Dej’ din

căror semne încep a se vădi de 
pe acum.

Acordînd asistență științifică unor 
unități agricole cu condiții pedo
climatice diferite, specialiștii sta
țiunii au urmărit în primul rînd 
valorificarea practică a tuturor po
sibilităților imediate de care aceste 
unități dispun, în lupta pentru ob
ținerea unor recolte stabile și bune. 
Agricultorul maramureșean, cres
cătorul de vite, pomicultorul s-au 
dovedit receptivi la ideile noi, 
hotărîți să facă din resursele pă- 
mîntului tot 
greșului.

Discutînd 
cicliștii de 
Ion Boeriu, 
rezultatele deosebit de bune obți
nute pe cîmpurile experimentale 
prin aplicarea, ca îngrășămînt mi
neral, a reziduurilor industriale, 
printre care praful de clincher, 
zgura de furnal, spuma reziduală 
de la fabricile de zahăr.

— Dezvoltarea industriei, creș
terea producției industriale, mi-a 
spus specialistul, fac din aceste 
reziduuri un adevărat balast de 
care nu se poate scăpa. Inutile 
industrial, o povară pe capul uzi
nelor și al centrelor industriale, a- 
celeași materii devin utile agricul
turii prin bogăția lor de microele- 
mente atît de necesare plantelor.

Nu vom reproduce tabelele sta
tistice de rezultate și nici rețetele 
de tratament agrotehnic. Am re
ținut însă, ca un simbol al întîl- 
nirii dintre industrie și agricultură, 
această idee de frontieră prin 
care agricultura maramureșeană 
poate dobîndi încă un cîștig. Ca 
idee, deci ca noutate, aliniem cele 
de mai sus lîngă celelalte em
bleme.

atîtea pîrghli ale pro-

cu unul dintre spe- 
bază ai stațiunii, ing. 
acesta mi-a înfățișat

An- 
Fa- 
oa- 
prl-

Tncheindu-ne rondul, un rond 
prea sumar pentru o realitate atît 
de bogată, ne-am întors lîngă 
poarta Maramureșului cu un sen
timent de sporită satisfacție și mîn
drie. Mai exact spus, ne-am con
taminat de această mîndrie mara
mureșeană, o mîndrie aspră, o 
mîndrie simplă, o mîndrie fermă, 
ca și faptele. Stînd pe acest pă- 
mtnt al faptelor, ne-am întărit 
Încă o dată convingerea că hotărî- 
rile Conferinței Naționale 
ce s-a deschis azi, vor 
acest colț îndepărtat de 
această obîrșie de țară,
Maramureș de unde munții pornesc 
In alai, un ecou pe măsura faptelor 
și a mîndriei oamenilor.

a P.C.R., 
găsi în 
țară, în 
în acest

M-am oprit din nou la Sighetul 
Marmației, pitorească și străveche 
localitate de hotar, tîrg ce lega 
odinioară Galiția, Polonia și Mol
dova printr-un schimb permanent 
de mărfuri care transforma orașul 
într-o poartă a țării spre nord.

Pus sub pavăza pădurilor, Sighe
tul trăia în umbra lor și din pro
dusul lor. El și-a reînnodat azi des
tinul cu destinul pădurilor mara
mureșene, dar la un mod superior, 
la un mod care însemnează moder
nitatea tehnică la zi. Vizita la 
Sighet a coincis astfel, semnifica
tiv, cu inaugurarea celei de a șasea 
fabrici a Complexului de indus
trializare a lemnului care a apărut 
în ultimii patru ani lîngă oraș și 
care este una dintre cele mai 
puternice și mal bine înzestrate 
unități de acest fel din țară. Cei 
2 700 de salariați de aici, dintre 
care peste o sută de ingineri, teh
nicieni și maiștri, mînuind o tehnică 
de prim rang, reușesc să ofere 
economiei noastre o producție 
anuală globală de peste 150 mili
oane lei, ceea ce reprezintă 
aproape jumătate din valoarea pro
ducției industriale globale a oră
șelului. Produsele fabricate aici, 
placajul, mobila curbată, garnitu
rile de mobilă, se îndreaptă nu 
numai spre piața internă, dar iau 
și drumul exportului, fiind apre
ciate In S.U.A. și U.R.S.S., în Egipt 
sau Anglia. Cine sînt autorii : 
Foștii țapinari de pe Iza, Mara sau 
Vișeu, oameni care și-au însușit 
rapid noua tehnică industrială, 
adaptîndu-se noilor ritmuri de pro
ducție și propulsîndu-le.

— V-ați ocupat de bogăția co
drilor maramureșeni și de bogăția

Piața Palatului din Capitală Foto : M.
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Materialul didactic
și exigențele școlii

Frecvent, în cercurile în
vățătorilor și profesorilor se 
formulează critici cu privire 
la condiția prea puțin satis
făcătoare a materialului di
dactic. Se afirmă, și pe bună 
dreptate, că materialul di
dactic curent este fabricat 
în cantități insuficiente și 
la un nivel științific deseori 
necorespunzător, că în con
ceperea și elaborarea lui 
nu-și găsesc ecoul cuvenit 
propunerile și observațiile 
Corpului profesoral, că nu 
există posibilități de recu
perare cînd se deteriorează 
ș.a. Care sînt cauzele oali- 
tății slabe și a lipsei de di
versitate a materialului 
didactic? Pentru a oferi 
un răspuns complet .am fă
cut mai întîi o vizită între
prinderii de material didac
tic din București.

Cîteva date biografice: 
întreprinderea a luat ființă 
în 1950, cînd avea o pro
ducție anuală de 4 milioane 
lei. în prezent are un plan 
de peste 6 ori mai mare și 
produce din punct de vede
re valoric peste 50 la sută 
din totalul materialului di
dactic livrat școlilor. Lu
crează cu 620 de salariați 
și în cei 17 ani de existență 
a reușit să asimileze aproape 
400 sortimente de material 
didactic. Unele dintre pro
dusele întreprinderii, prin
tre care amintim genera
toarele de frecvențe varia
bile, celulele fotoelectrice, 
generatoarele ultrasonice cu 
anexe, datorită gradului lor 
de complexitate tehnică, în
trunesc aprecieri elogioase. 
Există, de bună seamă, și 
alte rezultate pozitive. Nu
mai că, în raport cu cerin
țele actuale de material di
dactic, asemenea reușite 
sînt insuficiente. In marea 
ei majoritate, producția în
treprinderii amintite, ca con
cepție și mod de desfășu
rare, nu depășește încă un 
nivel meșteșugăresc. Iată 
exprimată succint sursa e- 
sențială a neajunsurilor pe 
care „prezența" materialu
lui didactic le provoacă în 
școli.

Finețea, precizia, tehnici

tatea înaltă, continua per
fecționare, ca atribute indis
pensabile ale procesului de 
elaborare a materialului di
dactic, nu au nevoie de vreo 
argumentație. Este un fapt 
de observație curentă, ele
mentară, că pentru a înfă
țișa pe înțelesul elevilor 
principiile de funcționare a 
turbinei unei hidrocentrale, 
de pildă, ai nevoie de un 
aparat demonstrativ tot atît 
de ingenios, de precis și de 
atent confecționat ca orice 
piesă de mărime naturală. 
Că pentru a convinge, de
monstrația științifică în 
școală are nevoie de probe 
perfecte. Cum răspunde în
treprinderea de material di
dactic cerințelor îmbună
tățirii calității?

Pare paradoxal, dar 
I.M.D.-ul nu are, practic 
vorbind, nici cel puțin un 
organ de concepție care să 
stabilească și să asigure cer
cetarea și proiectarea pro
duselor sale la nivelul ac
tual al tehnicii. Cu alte cu
vinte, nu există o măsură 
autorizată a ceea ce s-ar cu
veni să se realizeze din 
punct de vedere calitativ. 
E adevărat că un asemenea 
organism a fost înființat 
pentru prima dată în pri
mul trimestru al acestui an, 
dar capacitatea lui redusă 
de lucru, prezența-i spora
dică în cîmpul activității în
treprinderii au avut efecte 
slabe. Așa stînd lucrurile, 
nu e de mirare că toate cele 
aproape 400 de sortimente 
specifice întreprinderii sînt 
executate în bună mă
sură „după ureche". Am 
fost invitat să văd ate
lierul în care se execută 
trusa de corpuri geometrice. 
Situația întîlnită aici e mai 
mult decît semnificativă. Di
mensiunile cilindrului, de 
pildă, au fost „calculate" 
după principiul „să fie, ca 
să avem de unde reduce". 
Și într-adevăr, cînd s-a vă
zut că acest corp geometric 
n-ar putea fi ușor manevrat 
în clasă din cauza dimen
siunilor sale mari, a început 
reducerea acestora. Numai
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(Urmare din pag. I)

nomiei nu sînt statice, rigide ; ele nu reprezintă un 
scop în sine. Determinate de gradul de dezvoltare 
al forțelor și relațiilor de producție, de par
ticularitățile fiecărei țări, aceste forme de 
organizare trebuie adaptate permanent la necesi
tățile fiecărei noi etape a construcției socialiste. 
Tocmai acesta este sensul și scopul măsurilor pe 
care le va dezbate și aproba Conferința Națională. 
Toate aceste măsuri, de o deosebită însemnătate 
principială și practică — și care vor avea urmări 
profunde în viața economică și socială a țării — 
se întemeiază trainic pe respectarea consecventă a 
centralismului democratic — principiu fundamen
tal al statului nostru socialist; ele reflectă crește
rea continuă a rolului conducător al partidului — 
ca exponent al întregii națiuni — în toate sectoa
rele vieții social-economice.

La marea dezbatere publică a documentelor ela
borate de plenara din octombrie a C.C. al P.C.R., 
a participat literalmente întregul popor, care, în- 
tr-o formă sau alta, și-a spus cuvîntul și și-a adus 
contribuția la discutarea și perfecționarea măsuri
lor propuse. Cuprinzătorul schimb de păreri purtat 
în adunările activului de partid din marile între
prinderi și în adunările de alegeri din organizațiile 
de bază, în conferințele regionale de partid și șe
dințele lărgite ale comitetelor executive ale sfatu
rilor populare, in coloanele presei a prilejuit ex-

primarea unuf număr impresionant de propuneri, 
înaltul grad de competență, spiritul de răspundere 
și maturitatea politică caracteristice dezbaterii pu
blice au confirmat încă o dată însemnătatea și rod
nicia acestei forme eficiente de sintetizare a expe
rienței și înțelepciunii colective a maselor.

Dezbaterea documentelor plenarei a dat o puter
nică expresie hotărîrii întregului popor de a trans
pune în viață politica partidului de construire a 
noii orînduiri sociale, de înflorire continuă a națiu
nii noastre socialiste. Oamenii muncii din patria 
noastră sînt conștienți că, înfăptuind politica mar
xist-leninistă a partidului, consacrîndu-și eforturile 
deplinei afirmări a forței vitale a noii orînduiri, își 
îndeplinesc nu numai o îndatorire patriotică ci și 
o înaltă datorie internaționalistă față de clasa 
muncitoare, față de oamenii muncii de pretutindeni, 
față de cauza socialismului și comunismului.

întîmpinînd Conferința Națională, întreaga țară 
— strîns unită intr-un singur gînd și voință — și-a 
exprimat, în cadrul adunărilor de dezbateri, în te
legramele adresate Comitetului Central, tovarășului 
Nicolae 
față de 
statului 
pace și . , _ 
por a dat glas hotărîrii sale de a sprijini 
vasta și 
desfășurată de conducerea partidului pentru 
asigurarea unității țărilor socialiste, a mișcării

Ceaușescu personal, deplina sa adeziune 
politica internă și externă a partidului și 
nostru, politică izvorîtă din aspirațiile de 
progres ale poporului român ; întregul po- 

unanim 
multilaterala activitate internațională 

de conducerea

C.R
internaționale, pentrucomuniste și muncitorești ________ _

dezvoltarea relațiilor de colaborare multilaterală cu 
toate țările lumii — pentru triumful cauzei socia
lismului și păcii.

Făcînd bilanțul drumului străbătut în decursul 
celor două decenii care au trecut de la proclamarea 
Republicii, poporul nostru este însuflețit de un în
dreptățit sentiment de mîndrie patriotică. Prin for
țele noastre înălțăm patria pe culmi mereu mai 
înalte ale progresului și civilizației socialiste, valo
rificăm bogățiile țării, resursele materiale și spiri
tuale ale poporului în folosul întregului popor; 
imaginea viitorului spre care pășim ne înzecește 
forțele.

încrederea nețărmurită, marea dragoste față de 
partid cimentează, în jurul partidului, unitatea de 
nezdruncinat a întregului popor — forța mo
trice a progresului neîntrerupt al orînduirii noas
tre. Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
oamenii muncii de toate naționalitățile adresează 
din adîncul inimii calde urări de succes lucrărilor 
Conferinței Naționale, asigură partidul că-și vor con
sacra toate forțele înfăptuirii măsurilor ce vor fi 
adoptate. Strîns unit în jurul partidului, a încerca
tei sale conduceri, înfăptuind cu elan politica 
marxist-leninistă a partidului, poporul nostru va 
făuri viitorul de aur al patriei, va face să strălu
cească tot mai puternic chipul României șocialiste.

că acest „amănunt", care ar 
fi putut fi înlăturat în cazul 
prezenței unui birou de pro
iectare, a determinat risipă 
de material, o muncă aproa
pe dublă, uzură sporită a 
mașinilor, întîrziere în ela
borarea pieselor, 
înțeles, o calitate

Se știe doar 
terialul didactic 
școlilor indiferent dacă este 
sau nu de bună calitațe. Așa 
se explică și o altă curiozi
tate din structura organiza
torică a întreprinderii amin
tite : lipsa unui laborator de 
încercări, verificări și etalo- 
nare cu ajutorul căruia să 
se închidă poarta expediției 
voltmetrelor, alimentatoare
lor electrice, ampermetrelor, 
autotransformatoarelar, gal- 
vanometrelor și atîtor altor 
aparate etichetate încă din 
fabrică ca fiind „sub orice 
critică" și care intr-un fel 
sau altul tot ajung în școli, 
punînd sub semnul incerti
tudinii reușita unor demon
strații științifice.

— In toate instrucțiunile 
elaborate pentru bunul mers 
ai întreprinderii nu e nimic 
care să bareze calea acestor 
rebuturi deghizate ?

— Cu privire la proiec
tarea, executarea prototipu
rilor, omologarea produselor 
noi, la recepția oantitativă 
și oalitativă a întregii pro
ducții există reglementări 
foarte precise — ne răspun
de tov. ing. loan Iov, direc
torul întreprinderii. Au nn 
singur viciu : sînt total de
pășite. De pildă, pentru va
lorificarea cît mai bună în 
elaborarea materialului di
dactic a potențialului știin
țific existent s-au constituit, 
potrivit unui ordin al 
Ministerului Invățămîntului, 
un secretariat format din 5 
membri, o comisie centrală 
formată din 15 membri și 
alte 16 comisii mai mici în 
componența cărora intră alți 
zeci de membri. Numai că 
aceste comisii n-au func
ționat niciodată. N-au func
ționat între altele și pentru 
aceea că li s-au atribuit sar
cini care, de fapt, rămîn în 
competența întreprinderii. 
Asemenea comisii ar fi tre
buit să funcționeze în ca
drul întreprinderii, unde se 
desfășoară activitatea con
cretă, de producție. Pentru 
că altfel, cînd există mai 
multe organisme care știu ele 
mai bine ce ai de făcut, în 
scurt timp ajungi tu însuți 
să nu mai știi nimic.

Dintre cele 999,8 milioane 
lei, valoarea sortimentelor 
de material didactic ce re
vine profilului întreprinderii, 
I.M.D.-ul a realizat în ul
timii 5 ani o producție de 
115 milioane lei. E clar deci 
că păstrîndu-și capacitatea 
actuală de producție, între
prinderea nu-și va putea o- 
nora obligațiile sale, nici cel 
puțin sub raport cantitativ, 
decît după cîteva decenii de 
activitate. Cum dotarea co
respunzătoare a școlilor ou 
material didactic nu mai 
poate suporta amînări atît 
de lungi, singura concluzie 
ce se impune este per
fecționarea procesului de 
producție specific întreprin
derii pe măsura sarcinilor 
sale. Există indicii ale unei 
asemenea preocupări ? Greu 
de spus. Ceea ce se știe este 
că în prezent întreprinderea 
amintită nu are un plan de 
perspectivă în care să se 
prevadă sarcinile viitorului, 
căile concrete și eficiente 
de îndeplinire a acestora,

Și, bine- 
slabă.

că ma
se vinde

etc. Neavînd un plan de per
spectivă, planurile anuale 
sint destul de aproximative și 
nefundamentate din punct 
de vedere științific. Așa se 
face că dotarea cu utilaje^' 
folosirea rațională a forțe* 
de muncă, modernizarea 
procedeelor tehnologice, fa
bricarea produselor în serie 
optimă ș.a. se desfășoară 
mai mult sau mai puțin la 
întîmplare. Bunăoară, siste
mul de aprovizionare telini- 
co-materială este complet 
dereglat. Cu regularitate, la 
mijlocul fiecărei luni lipsesc 
între 70 și 120 sortimente de 
materiale care se înlocuieso 
la repezeală cu „ce mai e- 
xistă pe ici, pe colo", cînd 
nu se renunță definitiv la 
ele. Dar un asemenea arti
ficiu are și el, la rîndul lui, 
urmările sale, dintre care 
cea mai importantă este re
dusa ritmicitate a produc
ției. In tot cursul anului 
1966 diagrama ritmicității 
producției lunare s-a înfă
țișat astfel : în prima decadă 
a lunii s-a produs cam între 
7 și 16 la sută din producția 
planificată, în decada a 
doua între 14 și 25 la sută, 
iar restul producției s-a con
centrat în ultimele 10 zile 
ale lunii. In anul 1967 si
tuația nu este cu mult 
schimbată. Ba mai mult, 
nici pentru anul 1968 con
ducerea întreprinderii nu 
vede posibilitatea redresării 
acestei situații, în condițiile 
planului de producție pri
mit. Și lanțul unor aseme
nea slăbiciuni continuă. Ma
joritatea produselor se exe
cută în serii foarte mici, 
care acoperă abia între 5 
și 23 la sută din necesarul 
pe țară. Pînă când să se a- 
jungă la acoperirea tuturor 
cerințelor de material didac
tic, primele serii de aparate 
se uzează — cînd acest a- 
tribut nu le însoțește din 
primele ceasuri ale existen
ței lor — și întreprinderea 
descoperă atunci cu surpriză 
că încă nu a epuizat fabri
cația unui produs și uzura 
fizică și morală l-a și trans
format într-o piesă de mu
zeu. Să mai adăugăm apoi 
faptul că întreprinderea nu 
are un sector redacțional 
pentru elaborarea cataloage
lor, prospectelor și îndeosebi 
a instrucțiunilor indispensa
bile bunei utilizări și con
servări în școli a materialu
lui didactic. Că multe pro
duse sînt expediate într-un 
ambalaj prost conceput și 
realizat, din cauza căruia ele 
ajung deteriorate în unită
țile școlare.

Avem astfel tabloul ca
racteristicilor cu care mate
rialul didactic iese pe poar
ta întreprinderii. E adevărat 
că pînă să ajungă în 
el va parcurge un
lung și anevoios, nu o dată 
plin de peripeții, oare une
ori îi depreciază și mai mult 
valoarea. Cu toate acestea, 
cauza principală a condiției 
nesatisfăcătoare a materialu
lui didactic rămîn deficien
tele existente în planifica
rea, pregătirea, organizarea 
și desfășurarea producției. 
Tocmai de aceea analiza 
activității întreprinderii, per
fecționarea structurii sale 
organizatorice și tehnice, în 
concordanță cu complexita
tea și diversitatea profilului 
producției sînt cele dintîi 
măsuri ce se impun rezolva
te de forul tutelar pentru 
dotarea îmbunătățită a șco
lilor cu material didactic.

Mihai IORDANESCU
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Chiar celei mai neavizate persoane In 
materie de economie nu-i scapă efer- 
vescența care domnește pe șantierul 
producției și creației tehnico-științifice 
romanești. Statisticile mondiale o con
semnează în ierarhia fruntașilor, ritmul 
de dezvoltare a industriei polarizînd 
atenția șl interesul experților. Noile mă
suri de însemnătate națională, obiectul 
amplei dezbateri care a precedat Confe
rința Națională a partidului, pun în lu
mină resurse materiale și valori umane, 
un puternic flux de inițiativă care se ma
terializează în schimbări de ordin cali
tativ.

Căutări, idei șl soluții ingenioase înlă
tură conservatorismul, tipare învechite, 
fertilizează cîmpul creației materiale. 
Capacitatea, talentul au timp excelent de 
zbor, propulsate de inteligența care — 
după definiția lui Victor Hugo — ,,se 
propagă radial șl, din etapă în etapă, 
cîștigă, cucerește și umanizează ma
teria".

Viața este examinatorul obiectiv al 
Inteligenței.

Despre cîteva probe ale acestui exa
men va fi vorba în rîndurile care ur
mează. 2“j la examenul

inteligentei creatoare

OAMENII

Performanța 

Cicanilor
Din peisajul gorjan al 

Rovinarilor trec în paginile 
gazetelor imagini de o sur
prinzătoare forță și moder
nitate. Fotografiile prezintă 
un fel de cargouri cuprinse 
între maluri de pămînt ne
gru. Excavatoare gigantice, 
de o construcție specială, la 
bordul cărora o mînă de 
oameni aruncă în balanța 
energetică a țării tot atîta 
cărbune cît scot din subte
ran mii de mineri. Meta
lul dă la o parte covorul 
oltenesc pentru a scoate la 
zi lignitul, pe cale de a 
deveni protagonistul indus
triei carbonifere.

Ieșit din rîndul toponi
miilor anonime, un nume 
s-a impus cu rapiditate : 
Cicani. O primă carieră de 
mare productivitate din 
salba neagră a Rovinarilor, 
care în această toamnă și-a 
vestit prezența prin atinge
rea parametrilor din pro
iect cu 15 luni mai devre
me. Astfel, nu departe de 
celebra Coloană a lui Brân- 
cuși, din același pămînt 
gorjan se ridică o altă co
loană, a unei idei de înaltă 
eficiență : valorificarea .,1a 
zi" a importantelor resurse 
energetice, trezite din som
nul lor milenar.

Pare una dintre acele 
realități limpezi, ce se re
comandă de la sine. Tng. 
Dumitru Condrache, direc
tor în Ministerul Minelor, 
îmi dezvăluie „evenimente
le" care au precedat rezul
tatele recente de la Cicani. 
„A fost o demonstrație, epi
logul unei serioase con
fruntări de opinii".

— Planau incertitudini ?
— Ideea exploatării la zi 

era pe deplin justificată, 
dar, ca orice idee nouă... 
Rămîneau multe de făcut 
pînă la aplicarea ei în 
practică. In primul rînd 
trebuia învins conservato
rismul celor care susțineau 
că exploatarea în subteran 
este mai ușor de abordat. 
Argumente : lipsa cadrelor 
care să stăpînească mește
șugul noului gen de exploa
tare, lipsa utilajelor adec
vate lui. Bineînțeles, ideea 
n-a fost părăsită, dar diver
gența de opinii a supus-o 
unei etape experimentale, 
numită cariera Balta Un- 
chiașului. Aici s-au califi
cat colective întregi într-o 
meserie care nu avea, 
poate, decît un singur punct 
de contact cu mineritul 
tradițional — acela de a 
scoate cărbune. Titulatura 
de „pionieri" nu este exa
gerată, mai ales că oamenii 
și utilajele au susținut o 
luptă deschisă cu natura. 
Viituri puternice de aoe 
freatice, alunecarea taluze- 
lor, ploi torențiale, înghe
țuri excesive. Nu numai 
cărbune s-a „smuls" acolo, 
ci o serie întreagă de so
luții tehnologice care au 
confirmat valabilitatea me
todei de exploatare la zi.

Intr-o nouă clasă 

economică
Patru mașini electronice, 

prevăzute cu ochiul lucid și 
ager al celulei fotoelectrice, 
scutesc truda unui întreg 
serviciu de contabilitate. 
Mai mult. Ele înregistrea
ză din oră în oră — ceea ce 
permite o intervenție 
promptă în fabricație — 
funcțiunile vitale ale pu
ternicului organism indus
trial. Aici, la sediul centra
lizării automate a produc
ției, fluxul informațional 
certifică tonusul în crește
re — zilnic e depășit la 
„Danubiana" plafonul de 
3 257 anvelope. Aparent o 
cifră oarecare, anodină, 
lipsită de rotunjime, însă cu 
valoare de cuvînt de ordine 
în cuprinsul uzinei. Ridicat 
la scara anului de muncă, 
cotidianul 3 257 — vreme 
îndelungată deziderat înso
țit de insomnii — înseamnă

De altfel unii specialiști, 
ținînd seama atît de parti
cularitățile ei specifice cît 
și de perspectiva ce-o des
chide industriei carbonifere 
românești, o socotesc mai 
mult decît o metodă. O sub- 
ramură. Din confruntarea 
severă de la Balta Unchia- 
șului ideea ă ieșit întărită. 
Și totuși — remarcă ing. 
Condrache — semnele de 
întrebare s-au înmulțit. Da, 
e adevărat, exploatarea în 
carieră se dovedea mai 
rentabilă, dar experimenta
rea fusese făcută la propor
ții modeste. Da, mirajul uti
lajelor de înaltă producti
vitate era atrăgător, dar 
cum aveau să se comporte 
acești „mosafiri" în condi
țiile specifice ale bazinului 
Rovinari ? Aici marnele și 
argilele se dovedesc capri
cioase (cînd capătă tăria 
pietrei, cînd devin moi și 
lipicioase ca o plastilină), 
supunînd mașinile unui a- 
devărat purgatoriu. Aveau 
să reziste utilajele pe zeci
le de hectare aspre ale 
Gorjului? A fi sau a nu 
fi ?

Acestor întrebări și mul
tor altora a trebuit să li se 
dea răspunsuri practice 
pentru a se justifica inves
tițiile. S-au instituit adevă
rate examene de capacitate 
și iscusință care au antre
nat mii de oameni, iar la 
capătul atîtor probe s-a 
cristalizat o nouă școală in
dustrială. La figurat ca și 
la propriu. Obscurul lignit 
se bucură astăzi la Craiova 
de onorurile unui institut 
de proiectare și cercetare, 
anume destinat iui.

Dar promotorii ideii aș
teptau proba Cicanilor... 
Pentru viața noului avion o 
singură oră de zbor este 
mai revelatoare decît sute
le consumate pe standul de 
probă. Argumentele n-au 
întîrziat, confundîndu-se de 
astă dată, la scara marii 
exploatări industriale, cu 
randamentele înalte. Pro
ductivitatea muncii în cari
eră întrece de peste șase 
ori pe cea dobîndită în sub
teranul modern de la Mo- 
tru. Iar costul unei tone 
de cărbune este de două ori 
mai ieftin.

Înțeleg deodată mai bine 
spiritul partizan al interlo
cutorului meu, precum șl 
valoarea pionieratului celor 
care au înălțat coloana 
trainicei idei din bogăția 
subsolului oltenesc. Salba 
neagră, începută cu Cicani, 
continuă acum prin activi
tăți care scot din anonimat 
alte așezări — Beterega, 
Gîrla. Tismana... De la a- 
proximativ a 16-a parte, cît 
reprezintă acum extracția la 
zi față de totalul producției 
noastre de cărbune, carie
rele (acest minerit fără mi
neri !) vor da aproape ju
mătate din cărbunele anului 
1980. Quod erat demons
trandum...

atingerea milionului de an
velope înscris în proiect. Și 
iată sosit acum momentul, 
minuțios pregătit, al saltu
lui calitativ: o dată cu anul 
ce se încheie, „Danubiana" 
trece peste ștacheta milio
nului, depășind pentru pri
ma oară parametrii la care 
a fost proiectată.

Mă grăbesc să adaug că 
în afara consecințelor direc
te ale rezolvării acestei 
ecuații (finalizată cu echi
parea în plus a mii de auto
camioane), saltul nu este de 
un spectaculos exterior. 
S-a produs însă esențialul, 
o schimbare de climat hotă- 
rîtoare — destrămarea fata
lității care plana peste des
tinul tinerei uzine, strecu- 
rînd în minți si brațe ideea 
dezarmantă a neputinței.

Mi se impune acest re
per, mal ales acum, cînd

Fortâ și modernitate la Rovinari Foto : M. Andreescu

descopăr într-un vechi car
net ue reporter însemnările 
făcute intr-o vizită anteri
oară, în perioada de „cri
ză", și le suprapun peste 
atmosfera de încredere în 
forțele proprii și de auto
exigență instaurată astăzi la 
„Danubiana". Pe atunci, 
primele măsuri inițiate de 
noul director, Tănase Vo- 
lintiru, transplantat dintr-o 
uzină veche, de mai mică 
talie, au stîrnit uimire. In 
loc să se agite printre ma
șini pentru a „dinamiza" 
secțiile, a venit cu un pro
iect de reformă a școlari
zării uzinale. „Parcă de 
școală ne arde nouă, cînd 
stăm cum stăm 1“ circulau 
comentarii. Era un prim 
punct din traiectoria unui 
plan ingenios care urmă
rea să atace cauzele reale 
ale demarajului defectuos. 
Un demaraj de pregătire 
profesională nu pe măsura 
tehnicității utilajelor, tribut 
unei mentalități sărbăto
rești, de „trai ușor", răs- 
pîndită în perioada con
strucției uzinei și a pri
melor calificări. Se acredi
tase ideea că n-ar fi mare 
lucru de făcut la „Danu
biana" — doar să stai și să 
apeși pe butoane... Dar 
„3 257“ nu se lăsa chemat 
printr-o simplă apăsare pe 
buton.

— Iar cînd au apărut di
ficultățile, unii specialiști 
au început să caute justifi
cări tehnice și să scormo
nească fel de fel de cauze 
„ascunse". Căci era mai 
simplu să iscălești un 
proces-verbal de „con
statare" decît să te înhami 
la munca stăruitoare și ne
văzută a asigurării fiecărui 
utilaj cu oameni bine pre
gătiți — își afirmă convin
gerea Tănase Volintiru. (O 
convingere născută din „fo
tografierea" răbdătoare a 
fiecărui loc de muncă). Prin 
birouri se discuta despre 
parametri la nivel mondial, 
fără să se întreprindă ceva 
concret împotriva unor 
practici de a se face 
amestecuri după ochi și de 
a se înlocui treptat o serie 
de mecanizări și automati
zări prin acționări manua
le. De ce apăreau fenomene 
de degradare într-o uzină 
nouă ? De ce nu exista o 
opinie exigentă în favoarea 
folosirii integrale a arsena
lului ei modern ?

— Și care era răspunsul ?
— Unul singur : climatul. 

Colectivul de conducere nu 
acționa unit, pe baza unei 
concepții clare care să se 
transmită pînă la ultimul 
loc de muncă. Dispozițiile 
se ciocneau cîteodată cap în 
cap, măsurile se schimbau 
de la o zi la alta. Energiile 
unor cadre tehnice se iro
seau în disculpări și acuze, 
în rivalități meschine. Re
lațiile de muncă au tre
buit reașezate pe bazele 
răspunderii personale și ale 
conlucrării. Nu vreau să 
schematizez, dar practica 
îmi arată că parametrii teh- 
nico-economici reproduc 
destul de fidel „parametrii" 
vieții în colectiv — disci
plina, răspunderea, iniția
tiva...

Interesant și oarecum pa
radoxal este faptul că nici- 
unul dintre elementele care 
au condus la revirimentul 
„Danubianei", luat separat, 
nu este ceva nou, nemai- 
întîlnit în cîmpul economic. 
Nici grija față de corelația 
calificare-tehnică, nici 
scrutarea diferențiată a ca
pacităților de producție. 
Schimbarea de ordin cali
tativ rezidă însă din or
chestrarea iscusită și te
nace a tuturor elementelor, 
din stilul inteligent al sin
tezei tehnice și umane.

Iar cînd se creează acest 

cadru stimulator, unde fie
care idee, chiar departe de 
desăvîrșire, să-și poată a- 
firma sunetul ei distinct, 
noul nu întîrzie. „Pînă nu 
de mult — îmi spune Pe
tre Țăruș, secretarul comi
tetului de partid — oame
nii se mulțumeau să con
ducă exact procesele teh
nologice, să stăpînească co
rect utilajele. Acum, însă, 
ei se încumetă să le „cri
tice", vreau să zic că ma
nifestă inițiativa de a le 
aduce îmbunătățiri. Iată 
aici, îp secția noastră- 
cheie, unde are loc prepa
rarea amestecurilor, în lo
cul unui labirint greoi de 
lanțuri, role și elevatoare.

TERMICEM - o in

venție devenită 

emblemă
Brevetul nr. 50 495. In

venție. „Termicem", un 
nou produs românesc cu 
acțiune complexă de îm
bunătățire a calității ote
lurilor și de reducere a 
consumului de metal. Re
citesc „cartea de vizită". 
Orice invenție e în mă
sură să stîrnească intere
sul și curiozitatea, dar mai 
ales din domeniul siderur
giei. Mai ales — fiindcă 
meșteșugul lui Hefaistos, 
ca unul dintre cele mai 
vechi, este și unul dintre 
cele mai tradiționale ; nu 
se lasă ușor inovat. Și 
mai există un al doilea 
„mai ales", dar despre el 
ceva mai departe.

Purtătorul brevetului 
(principalul autor din ca
drul unui colectiv de șase 
specialiști), inginerul chi
mist Nicolae Deică, care 
conduce un laborator de 
la Institutul de cercetări 
metalurgice, răspunde di
rect :

— Cum s-a născut ideea? 
Nu știți cum se întîmplă ? 
Pleci de la ceva și dai 
peste cu totul altceva. Mă 
aflam la Reșița unde pro
bam niște materiale re
fractare. La turnarea în 
lingotiere, datorită prezen
ței gudronului, potrivit u- 
nei tehnologii vechi de 
cînd lumea, s-a ridicat 
gazul acela gălbui, înne- 
căcios. Și cum tușeam cu 
toții lîngă oțelul care se 
stingea treptat, îmi zice 
unul dintre oțelari: „Dom’ 
inginer, n-aveți vreo rețe
tă, ceva, să mai scăpăm de 
beleaua asta ?“ M-am pus 
să caut o „rețetă" și așa 
am aflat despre o tendință 
nouă în siderurgie — fo
losirea unor prafuri la tur
nare care înlocuiesc gu
dronul. M-am gîndit să-l 
prepar, cu atît mai mult 
cu cît, în afara eliminării 
nocivității — de la care 
pornisem — prezenta se
rioase avantaje economice.

„Termicem" se recoman
dă prin denumirea însăși. 
Icem-ul din coadă indică, 
prescurtat, titulatura insti
tutului în ale cărui labora
toare s-a născut, iar 
„Term" sugerează identita
tea unui praf termic. Pre
sărat în lingotieră, în con
tact cu otelul incandescent 
se structurează în două 
straturi. Unul, cu virtuți 
de sugativă, absoarbe din 
masa metalului diversele 
impurități — deci calita

ei au imaginat un sistem 
vibrator, mult simplificat, 
care îmbunătățește indicii 
de folosire ai instalației de 
automatizare". îmi notez 
cîteva nume : ing. proiec
tant Alexandru Drosu, ing. 
mecanic V. Poliacov, ing. 
electronist Marin Popa, 
maistrul Emil Niculescu, 
mecanicul Petre Tudor.

Cîțiva dintre cei care 
marchează, prin spirit de 
inițiativă și creație, pro
bele pe care le promovea
ză acum „Danubiana", a- 
flată în pragul unei noi 
clase economice. Clasa su
perioară de după absolvi
rea parametrilor proiec
tați.

te Superioară a oțelului. 
Celălalt strat, creînd o izo
lare termică, conduce la o 
răcire mai lentă a meta
lului, ceea ce reduce go
lul de contracție — deci, 
pe scurt și schematic, eco
nomie de oțel.

Iar aici e momentul ce
lui de-al doilea „mai ales", 
care se referea la virtuțile 
tehnico-economice ale nou
lui produs. Calcule dintre 
cele mai moderate apre
ciază o economie de 50 de 
kilograme la tona de oțel. 
Adăugați reducerea consi
derabilă a rebuturilor 
de prelucrare. datorită 
îmbunătățirii calității lin- 
gourilor. Adăugați alte 
procente de creștere a la
minatelor de prima cali
tate. Prezent masiv anul 
acesta în marile oțelării ale 
țării, „Termicem“-ul în
scrie în palmaresul său e- 
conomii de zeci de mii de 
tone de oțel superior, mi
lioane de lei. Apreciindu-i 
însușirile tehnologice, oțe- 
larii spun că acest praf 
minune nu vindecă un sin
gur lucru : bătăturile din 
palmă.

Biografia ideii nu s-a în
săilat însă atît de simplu 
cum ar lăsa să se înțeleagă 
prospectele sau nota mu
calită din fraza anterioară. 
Intîi a fost febrila căutare 
a rețetelor, apoi prozaica 
trudă de eliminare succe
sivă, prin minuțioase con
fruntări, a circa 40—50 de 
rețete, pentru a rămîne 
doar trei care întruneau 
atît însușiri tehnologice 
optime cît și cerințe eco
nomice legate de alegerea 
celor mai accesibile și mai 
ieftine materii prime. Apoi, 
experimentări de lungă 
durată, pe cele mai diver
se mărci de oțeluri, Ia Re
șița, Hunedoara și Cîmpia 
Turzii. O zi întreagă de 
turnare nu te sleiește atît 
cît zîmbetul de neîncrede
re întîlnit în cîte un bi
rou — îmi mărturisește ing. 
Deică. Am cunoscut oameni 
care au întîmpinat cu re
zerve produsul nostru pur 
și simplu de teamă că li 
s-ar putea mări procentul 
de economii planificate — 
și atunci cum mai rămîne 
cu premiul ? Acest gen de 
om e de acord cu „noul", 
îți strînge afectuos mîna 
sau te bate protector pe 
spate, dar în sinea lui își 
spune „cine știe ce mai 

iese și din asta, naiba l-a 
adus 7" Principalul — 
conchide optimist interlo
cutorul — este faptul că, 
mai în linie dreaptă, mai 
în slalom, „termicem“-ul 
a ajuns unde e nevoie 
de el.

0 idee care valo- "

rează cît o fabrică ■
Pentru cine păstrează 

imaginea cămășii făcute la 
mașina de cusut în casa 
părintească, replica indus
trială — urmărită la Fa
brica de confecții și trico
taje București — este sur
prinzătoare, neverosimilă. 
Imaginați-vă fiecare gest al 
mamei descompus în alte 
zece, ca într-o nuanțată 
paletă a meșteșugului, iar 
cele zece gesturi la rîndul 
lor înzecite și transmise 
spre executare unor ne- 
sfîrșite șiruri de mașini. 
Aici, în acest complicat u- 
nivers, unde monoraiul de 
deasupra capetelor trans
portă în fiecare minut mai 
multe cămăși de cît vinde 
într-o zi întregul Lipscani, 
cămașa parcă se abstracti
zează, nu se mai măsoară 
în centimetri ci în secunde. 
In aceste condiții, neglija
bilul cîștig de cîteva se
cunde sau chiar fracțiuni 
de clipă la fiecare opera
ție...

— ...păi să facem compa
rația cu anul trecut — îmi 
propune din mers șefa sec
ției, Leontina Atanase. De 
la 12—14 cămăși lucrate de 
o muncitoare în opt ore, 
la 18—20. Anul acesta dăm 
opt milioane de cămăși față 
de cele cinci din '66.

Milioane din secunde !
De curînd această secție 

în care maistorița Leontina 
a intrat în urmă cu 18 ani 
ca lucrătoare, pentru a nu 
o mai părăsi, a fost radical 
reorganizată, pe baza celui 
mai modern flux tehnolo
gic. Nou, aici, este totul. 
Cînd au fost aduse proiec
tele noii linii de fabricație, 
s-a petrecut un fapt curent, 
dar ale cărui consecințe 
pentru întreaga activitate 
de viitor a fabricii nu le 
bănuia încă nimeni. Cîntă- 
rind proiectul, oamenii au 
descoperit cu ochi critic po
sibilitatea îmbunătățirii lui 
și deci cîstigarea unor im
portante capacități de pro
ducție. Din aproape în a- 
proape, ideea optimizării 
fluxului tehnologic a prins 
rădăcini mai adînci. Păre
rile, propunerile, sugestiile 
s-au structurat într-o reac
ție în lanț. Așa s-a născut, 
cu o titulatură cît se poate 
de exactă, o stație-pilot. 
Primul leagăn a! acțiunii 
de organizare științifică a 
producției și a muncii.

Pătrund în microuniver- 
sul stației-pilot. Esențialul 
în organizarea mal inteli
gentă a locului de muncă 
l-a constituit studierea a- 
nalitică a fiecărei operații 
și a fiecărei manipulări. Ca 
instrumente de măsură au 
fost utilizate cronometră- 
rile, fotocronometrările șl 
observațiile instantanee. 
Timpii parazitari au fost 
depistați și treptat înlocuiti 
cu timpi productivi. Autorii 
acestei subtile experimen
tări au descoperit astfel un 
microunivers neexplorat, 
unde secundele puteau fi 
direct transformate în mari 
valori materiale.

Primele rezultate au pro
dus o contagiune de inteli
gență în toată fabrica.

Privesc o vignetă lumi
nată de o flăcăruie : in
venția devenită emblemă 
de nou produs românesc. 
Și tot pentru el se proiec
tează o fabrică nouă. Pri
vești cu plăcere o emble
mă a inteligenței.

Vechi fluxuri și deprinderi 
îmbătrînite au fost nevoite 
să cedeze în fața irezistibi
lului asalt declanșat de pe 
meterezele stațiilor-pilot. 
Pînă și glorioasa, inexpug
nabila bandă rulantă, eroi
na atîtor rapoarte și repor
taje, s-a văzut scoasă la 
pensie de noile fluxuri fil
trate prin prisma unor ran
damente superioare ce se 
bizuie pe adîncirea speciali
zării profesionale.

Gîndirea, supusă legilor 
creației, a urmat destinul 
apelor coborîte din munți, 
mereu mai bogate și mai 
îndrăznețe în albia lor să
pată cu o iscusință sporită. 
De la amplasarea mai ra
țională a utilajelor și cen
tralizări de operații, acțiu
nea s-a extins asupra per
fecționării proceselor teh
nologice și a însăși struc
turii organizatorice a în
treprinderii. Deși fără in
tenția, aci, a unei ierarhi
zări pe scara eficienței, nu 
ne poate scăpa semnificația 
unor necesități resimțite în 
ordinea modelării unui pro
fil modern. Au intrat astfel 
în raza de observație func
țiuni noi, variate, de la in
troducerea unui sistem in
formațional centralizat la 
efectuarea de studii spriji
nite pe anchete de ordin 
psiho-social.

Sugerînd parcă spiritul 
acțiunii, secretara comitetu
lui de partid al fabricii, 
Elena Cojocaru, ține să ne 
informeze cu o exactitate 
riguroasă despre amploarea 
desfășurării de forțe : și-au 
dat concursul 200 de ingi
neri, economiști și tehnici
eni, precum și 300 de mun
citori de înaltă calificare 
care au lucrat în cadrul 
stațiilor-pilot; analiza s-a 
concretizat în 48 de volu
me de studii, finalizate în 
planuri de măsuri cu ter
mene și responsabilități.

48 de volume ! O verita
bilă enciclopedie, ale cărei 
proporții — mărturisesc — 
intimidează. Dar nu în mă
sura în care ea cristalizează 
un fond de gîndire tehnico- 
economică pus în mișcare 
spre ținta bine aleasă a 
valorificării unor importan
te resurse materiale și u- 
mane. Aș alege o singură 
cifră, dar o cifră etalon și 
sinteză pentru ceea ce în
seamnă valențele organiză
rii științifice a producției 
și a muncii. Cifra — 
1 566 213 000 lei — repre
zintă tocmai valoarea re
zervelor scrutate, producția 
suplimentară pe care o va 
da fabrica în actualul cin
cinal. Ca să se fi putut rea
liza acest miliard și jumă
tate ar fi trebuit construită 
o nouă fabrică de confecții 
de mărime mijlocie. Deci 
ziduri, utilaje, mașini, școli 
de calificare, schemă de 
personal, hîrtii cu antet... 
Nimic din toate acestea de
cît o vînătoare ingenioasă 
a unor resurse aflate la 
îndemînă. Decît o idee... 
dar o idee care valorează 
cît o nouă fabrică !

Inteligența naște Inteli
gență.

MUNCII 
RAPORTEAZĂ

(Urmare din pag. I)

pentru viitoarele abataje, pentru atingerea unor noi 
și noi recorduri de producție, la scara întregului 
bazin.

— Cel mal recent record, care întrece toate aștep
tările, ne informează directorul general, Cornel Bă- 
tăcui, este acela stabilit în august 1967 de minerii Iul 
Dumitru Fierăscu care, la deschiderea minei Lu- 
poaia, ating o viteză de înaintare, săpare șl zidire a 
unei galerii circulare cu diametrul de 3 metri de 
peste 200 metri liniari. Acum, la deschiderea minei 
Roșiuta, minerii conduși de Ion Cehău se pregătesc 
„să bată" toate recordurile realizate la înaintare, 
săpare și zidire a galeriilor subterane înregistrate 
în industria noastră minieră.

Asemenea rezultate au o puternică rezonanță eco
nomică. încă înainte de a-și deschide toate minele. 
Motrul a devenit rentabil. Pînă la 15 noiembrie, 
Motrul a dat peste plan mai mult de 50 000 tone 
cărbune. în prezent întreaga atenție a inginerilor, 
economiștilor, a minerilor din abataje este îndrep
tată spre cîștigarea, în continuare, a timpului pro
ductiv și aducerea tuturor brigăzilor la rezultatele 
obținute de recordmani. Așa, de exemplu, se depun 
eforturi pentru creșterea exigenței la funcționarea 
mașinilor miniere de la un schimb Ia altul, care 
va asigura un cîștig de timp de circa 13 minute 
productivitate a muncii pe fiecare miner, reducerea 
de la 21 la 6 minute a duratei aprovizionării aba
tajelor cu vagonete șl materiale, repartizarea mal 
judicioasă a combinelor în funcție de zăcămlnt.

Noi capacități în funcțiune
• La Combinatul chimic din Borzești a Intrat în 

funcțiune o 000“ instalație pentru fabricarea a- 
cetilenei din carbid. Anual se vor produce aici peste 
1 500 tone acetilenă cu o puritate de 99 la sută și 
de o calitate superioară celei obținute pînă acum 
prin cracarea gazului metan. Acetilenă din carbid 
va fi utilizată la fabricarea tricloretilenel — un 
solvent cu multiple întrebuințări în industria chi
mică. Noua instalație este înzestrată cu un tip de 
generator original, proiectat și realizat pentru pri
ma dată în țara noastră. După cîteva zile de la 
intrarea în funcțiune, noua instalație a și atins oa- 
pacitatea proiectată.

Pe Valea Trotușului s-a dat în exploatare cel 
de-al doilea saleduct. Conducta, în lungime de 

22 km, este destinată transportului sării în stare 
lichidă (saramură) de la întreprinderea „Salina" 
Tg. Ocna, la Combinatul chimic din Borzești. Noua 
„cale" a sării are un diametru de 200 mm șl un 
debit mai mare cu 20 mc de saramură pe oră, față 
de capacitatea saleductului existent. Se asigură o 
mai bună alimentare cu materie primă a combi
natului chimic, atît la actuala instalație de electro
liză cu diafragmă, cît și pentru noile capacități 
aflate în construcție. în felul acesta se va obține 
anual un spor de producție de circa 10 000 tone 
sodă caustică.

în probe tehnologice
De ieri au început probele tehnologice eu apă 
la hidrocentrala Albești I. Aceasta este a doua 

hidrocentrală de pe șantierele complexului hidro
energetic, amplasat în avalul Argeșului, care se 
află în stadiu premergător conectării la sistemul 
energetic național. De reținut că funcționarea hi
drocentralei de la Albești este asigurată prin apă 
din lacul de acumulare al unității „surori" din 
amonte-Oești. Turbinele acestei hidrocentrale sînt 
realizate în țară, la Reșița.

La Uzina de aluminiu Slatina, cu 5 luni mal 
devreme decît era prevăzut în graficul de con

strucție a etapei a doua de dezvoltare a întreprin
derii au început probele tehnologice la a 3-a hală 
de electroliză. In noua hală — ne-a informat Con
stantin Spoitu, directorul uzinei — se vor produce 
anual 27 500 tone aluminiu. De remarcat că probele 
tehnologice la a treia hală de electroliză se fac cu 
anozi produși în cuptorul de coacere, care va de
servi și a patra hală de electroliză aflată în con
strucție.

Roade ale organizării 
științifice
• Măsurile privind organizarea științifică a pro

ducției și a muncii, aplicate în acest an în uni
tățile economice din regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară, au dus la îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor luate în întrecerea socialistă pe în
tregul an. Valoarea producției globale realizată 
peste plan se ridică la 157 milioane Iei, iar pro
ducția marfă vîndută și încasată peste prevederi la 
225 milioane lei, cu 114 milioane lei mai mult decît 
angajamentul anual. In același timp au fost obți
nute economii la prețul de cost de 75 milioane lei. 
La beneficii, angajamentul a fost depășit cu 45 mi
lioane lei.

• In unitățile economice din regiunea Bacău s-au 
întocmit peste o mie de studii referitoare la

organizarea științifică a producției șl a muncii. Din 
acestea aproape 600 au și fost aplicate în practică, 
ducînd la realizarea unui spor de producție globală 
de aproape 190 milioane lei și de producție marfă 
de circa 184 milioane lei. De remarcat că în in
dustria regiunii s-au obținut beneficii suplimentare 
cu mal mult de 87 milioane decît prevederile 
inițiale.

Cu planul anual îndeplinit
• Colectivul de muncitori, tehnicieni șl ingineri 

de la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgovlște
raportează că la 4 decembrie au îndeplinit planul 
anual la producția globală și marfă. In 11 luni, aici 
s-au realizat, peste plan, produse în valoare de 
53 557 000 lei. Economiile obținute suplimentar la 
prețul de cost pe primele 10 luni depășesc 4 mili
oane lei, iar beneficiile peste plan însumează 14 mi
lioane lei.

0 La 1 decembrie, „Independența"-Sibiu și-a în
deplinit principalii indicatori de plan pe în

tregul an. Potrivit unor calcule, pînă la sfîrșitul 
anului colectivul uzinei va realiza o producție su
plimentară în valoare de 42 milioane Iei (200 agre
gate de pompare, 375 agregate pentru irigare prin 
aspersiune etc.), 7 milioane lei economii la prețul 
de cost, iar, prin reducerea cheltuielilor planificate 
la 1 000 lei producție marfă cu 24 lei, se vor obține 
13 milioane lei beneficii suplimentare.

★
Au mal comunicat îndeplinirea înainte de ten- 

men a planului anual întreprinderile : „Electroba- 
nat"-Timișoara, fabrica de produse refractare „Ră- 
sărltul“-Brașov, „Electrofar“-București, I.R.I.C.-Su- 
ceava, Exploatarea minieră Voivozi, întreprinderea 
industrială de mezeluri și conserve din carne Sibiu. 
De asemenea, cinci unități industriale din regiunea 
Cluj, printre care fabrica de medicamente „Terapia" 
din Cluj, întreprinderile de prefabricate din beton și 
„Electroceramica" din Turda, au îndeplinit preve
derile planului pe acest an.

Șl colectivul șantierului centralei termoelectrice 
de 800 megawați de la Deva a îndeplinit planul 
anual de investiții. Potrivit calculelor preliminare, 
aici se vor mai executa pînă la sfîrșitul lunii de
cembrie lucrări în valoare de circa 10 000 000 lei. 
Direcția regională a transporturilor auto Maramu
reș a realizat un volum de transporturi peste pre
vederile planului la „zi" echivalent cu aproape 
1 500 000 tone mărfuri»
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ȘTIINȚA ÎN ANSAMBLUL

BASURILOR INIȚIATE
)E PARTID

în majoritatea 
științific și industrial 
strigență ' _____
celor mal potrivite modalități de 
strîngere a legăturilor cercetării cu 
producția, ca o sarcină de mare com
plexitate, de soluționarea căreia de
pinde, în ultimă instanță, însuși pro
gresul tehnic contemporan. Printr-o 
serie de prevederi de importanță 
majoră — rezultat al spiritului știin
țific în care a fost conceput — Pro
iectul Directivelor vine să concre
tizeze măsuri care vor contribui, 
după părerea mea, la crearea în 
țara noastră a acelui climat și teren 
organizatoric propice, apt de a ferti
liza zona — extrem de importantă 
dar, din păcate, încă destul de aridă 
— a relațiilor dintre știință și pro
ducție. Nutresc convingerea că prin 
această organică conjugare a forțe
lor cercetătorilor cu cele ale specia
liștilor din uzine va rezulta o ase
menea accelerare a dezvoltării încît 
să înregistrăm în viitor o substanțială 
ridicare a nivelului științei și a în
tregii noastre economii.

Avînd în vedere că mai ales cerce
tarea aplicativă și de dezvoltare — 
întrucît cea fundamentală ridică 
probleme specifice deosebite — re
prezintă o primă fază a unui proces, 
o primă verigă a unui întreg lanț 
de activități, ce trece prin faza de 
proiectare, de asimilare a tehnologiei 
noi elaborate și se încheie cu plasa
rea unui produs nou pe piața internă 
sau externă, reunirea eforturilor di
verșilor specialiști nu face decît să 
creeze condiții pentru deplina reu
șită șl eficacitate. Conlucrarea 
strînsă, vlzînd un scop precis a cer
cetătorilor, prolectanților, tehnolo
gilor, economiștilor etc, mai ales în 
fazele Inițiale ale cercetării, cînd 
există adeseori nevoia colaborării 
unui număr de specialiști diverși ce 
nu lucrează de multe ori într-o sin
gură unitate de cercetare, reprezintă 
un proces complex, ce impune o 
bună dozare și eșalonare a sarcinilor 
și contribuțiilor. Tocmai de aceea, 
socotesc că măsurile prevăzute de 
Proiectul Directivelor, urmărind con
centrarea activității de cercetare, îm
bunătățirea sistemului de finanțare, 
apropierea ei de necesitățile produc
ției materiale, vor îndeplini rolul de 
catalizator al energiei creatoare a 
oamenilor noștri de știință, îi vor 
mobiliza Ia găsirea soluțiilor optime 
Îientru rezolvarea problemelor ma- 
ore ale actualei etape de dezvoltare 

ale societății noastre.
Mă opresc asupra uneia dintre 

Sceste prevederi care mi se pare 
eoseblt de interesantă și n-a mal 

fost încă practicată — după știința 
mea — în țara noastră. Este vorba 
de preconizarea inițierii unor pro
grame de cercetare pornind de la un 
anumit scop precis, cu o finalitate 
economică bine delimitată. Spre 
exemplificare, să presupunem că se 
întocmește un astfel de program pen
tru realizarea în țară a unor bare 
de combustibil pentru centrale ato
mice. Aici trebuie să concure cerce
tări diverse : mineritul, începînd de 
la prospecția solului pentru a găsi 
minereurlle necesare șl a stabili dacă 
exploatarea zăcămintelor respective 
este sau nu rentabilă ; prelucrarea 
lor pînă la o anumită fază revine 
chimiei ; sarcina fizicii nucleare este 
de a elabora minereurile pînă la ni
velul de purificare nucleară etc. O 
unitate coordonatoare va alcătui pro
gramul, distribuind sarcinile și în
cheind contracte cu diverse unități 
de prospectare, miniere, chimice, 
precum șl cu unități productive, care 
pot realiza fazele industriale ale 
unora dintre procesele Intermediare. 
După părerea mea, un astfel de pro
gram poate asigura eficiența maximă 
întrucît sarcinile se repartizează 
după competența fiecărui specialist 
sau colectiv de specialiști : geologul 
se ocupă cu prospectarea, chimistul 
— cu partea de prelucrare chimică 
a materiei prime, fizicianul — stu
diază pentru a ajunge la caracte
risticile nucleare necesare, proiectan
tul — elaborează tipul de reactor po
trivit pentru combustibilul respectiv 
etc. Cu alte cuvinte, fiecare lucrează 
acolo unde este competent și are 
deci posibilitatea să dea randamen
tul maxim în activitatea sa.

Tocmai de aceea propun extin
derea acestei forme organizate de 
legătură între știință și producție. 
Căci astfel de programe pot fi con
cepute în cele mal diverse sectoare : 
în metalurgie, pentru obținerea, de 
pildă, a celor mal potrivite aliaje 
destinate unor anumite masinl-unel- 
te, în domeniul semiconductorilor, 
al polimerilor, al materialelor sin
tetice etc. Valoros în programele de 
acest fel este, cred, faptul că se por
nește de la sconul dinainte stabPjt 
și apoi se caută mijloacele pentru 
realizarea lui. Coordonarea activi
tăți! diferitelor verigi revine titula
rului. responsabil de îndeplinirea 
programului, care nu pierde nici un 
moment din vedere scopul economic 
urmărit.

Persoanei sau colectivului care ur
mărește realizarea programului nu 1 
se cere înaltă competență în cerce
tarea de laborator. în proiectare sau 
tehnologie, ci un tip nou de compe
tență, denumită astăzi după modelul 
american competentă de manager. A- 
ceastă nouă specializare nu există 
încă în nici un nomenclator de func
țiuni. dar ea va trebui să fie însu
șită prin acumularea experienței cîs- 
tigate. pentru ca activitatea științi
fică să aducă un sprijin cît mal sub
stanțial economiei în noua etapă de 
dezvoltare socialistă a României. De 
obicei, programele se referă la pro
bleme cu o natură complexă. A atri
bui unui singur specialist (sau colec
tiv de același profib soluționarea tu
turor aspectelor, fără a le defalca 
spre soluționare colectivelor compe
tente prin specializarea lor. înseam
nă a lucra aprioric cu un randament 
scăzut.

Pînă acum, la Tnstitutul de fizică 
atomică, de exemplu, o cercetare era 
inclusă în plan pe criteriul dacă este 
sau nu interesantă, fără a avea sigu
ranța că se efectuează — la alte uni
tăți de cercetare — investigațiile ne
cesare finalizării ei în producție. Ast
fel, cercetarea elaborată rămînea oa
recum în „vînt”. nelegată într-un tot 
organic, avînd în vedere, ca preocu
pare esențială, producția. Programul 
unitar al cercetării științifice coordo
nează, de asemenea, numai activita
tea în prima verigă a acestui prop"s 
complex, cea a cercetării. Prin 
extinderea prevăzută în pro
iectul Directivelor, a n-l-'-'r-irier a-

țărilor dezvoltate 
se pune cu 
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tribuțli ale Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, dintre care una 
se referă la „urmărirea aplicării și 
valorificării rezultatelor cercetării 
științifice”, se creează posibilitatea 
intervenției și în a doua verigă, cea 
a producției.

Consider, fără îndoială, pozitiv fap
tul că în Proiectul Directivelor se 
prevede stabilirea unei proceduri 
prioritare de avizare pentru o serie 
de cercetări importante, ceea ce va 
facilita trecerea lor mai accelerată 
prin faze succesive ce conduc 
spre finalizare. Oamenii de știință 
vor ști astfel încotro să-și îndrepte, 
cu precădere, eforturile. De aseme
nea, în cadrul perfecționării sistemu
lui de finanțare a activității științi
fice, se prevede o largă extindere a 
sistemului contractual, care va con
tribui la delimitarea cu precizie, sub 
forme de responsabilitate juridică, a 
obligațiilor ce revin atît cercetării, 
cît si partenerului ei, beneficiarul din 
producție. Mi se pare firesc ca nu 
omul de știință să „se zbată”, pentru 
ca industria să aplice rezultatele in
vestigațiilor sale, ci normal este ca 
aceasta din urmă să solicite con
cursul cercetătorului pentru soluțio
narea problemelor puse de producția 
curentă și de perspectivă.

Cred că extinderea sistemului con
tractual constituie premisa necesară 
îmbunătățirii actualei situații din 
acest punct de vedere. De asemenea, 
contractele vor facilita unităților de 
cercetare efectuarea unor investigații 
pe care în prezent nu le întreprind, 
dar vor fi solicitate pentru a satis
face nevoile beneficiarilor din indus
trie, ceea ce, firește, se va reflecta 
pozitiv atît în ce privește cercetarea 
științifică, cît și în dezvoltarea noas
tră industrială. Ca ilustrare a afirma
ției de mai sus, mă voi referi la si
tuația similară din Franța, între Co
misariatul pentru energia atomică șl 
întreprinderea de centrale electrice 
(Electricity de France). Aceasta 
construiește centralele electrice după 
planuri și proiecte elaborate în ca
drul unităților de cercetare, subordo
nate Comisariatului pentru energia 
atomică, pe bază de comenzi din par
tea industriei producătoare de ener
gie electrică, beneficiarii finanțînd șl 
studiile respective. Este evident că 
soluțiile științifice, obținute pe a- 
ceastă cale, au larg deschisă calea 
valorificării industriale.

Mă voi opri pe scurt și asupra altor 
prevederi ale Proiectului Directive
lor menite, după părerea mea. să întă
rească legătura organizată dintre 
știință și producție, să joace un rol 
pozitiv în accelerarea ascensiunii 
noastre pe trepte cît mai înalte ale 
dezvoltării economice și civilizației. 
Comisiile de coordonare a activității 
științifice din cadrul ministerelor șl 
organelor centrale, coordonînd cerce
tarea dintr-o întreagă ramură, vor a- 
sigura o mai bună concentrare a 
eforturilor de Investigație, o folosire 
mai eficientă a cadrelor științifice șl

a bazei materiale. Proiectul Directi
velor concretizează căile de între
pătrundere organică a științei cu pro
ducția, enumerînd contribuțiile speci
fice omului de știință și anume : cer
cetători în diverse unități cu profiluri 
variate (uzinale, departamentale, aca
demice, din învățămîntul superior) și 
consilieri științifici pe lîngă unitățile 
productive și organele centrale. În a- 
ceastă ultimă calitate ei vor ști, de
sigur. șă selecționeze unitățile cele 
mai potrivite pentru a-și asuma res
ponsabilitatea unei anumite cercetări. 
Omul de știință va pătrunde deci în 
incinta uzinei, dar nu-1 va putea în
locui, cred, pe acel „manager” de 
care aminteam mai sus, decît dacă se 
reprofilează. Ceea ce i se cere, de 
altfel, este să contribuie cu cunoștin
țele sale de nivel teoretic și experi
mental la soluționarea acelei faze de 
cercetare în care este competent. 
Găsesc că și această prevedere este 
foarte pozitivă și de natură să acce
lereze progresul tehnic al industriei 
noastre.

în învățămîntul nostru superior 
există vechea și valoroasa tradiție a 
efectuării cercetărilor științifice de 
la catedre și este de prisos, cred, să 
mai fie subliniată importanța aces
tora. în actuala etapă mi se pare însă 
că nu catedra mai poate 
unitatea de cercetare decît numai în 
cazuri izolate. Cercetarea 
azi o bază materială complexă, cos
tisitoare, care nu poate fi pusă la dis
poziția unei singure catedre și de 
aceea în Proiectul Directivelor se pre
conizează constituirea unor grupe de 
catedre ca unități de cercetare, cate
dra urmînd să devină o subunitate a 
unor astfel de centre. Numai prin 
gruparea catedrelor de specific apro
piat se poate obține acea bază mate
rială fără de care cercetarea modernă 
nici nu poate fi concepută, ceea ce nu 
exclude, firește, crearea unei baze 
materiale proprii, mai reduse, la fie
care catedră.

Pînă acum, pentru efectuarea unor 
cercetări solicitate de beneficiari, 
unitățile de cercetare primeau uneori 
de la aceștia, oarecum „neoficial”, 
anumite aparate și echipament de in
vestigație, care, de regulă, nu erau 
însă suficient de moderne pentru 
efectuarea unor cercetări la cel mal 
înalt nivel. Proiectul Directivelor, 
prevăzînd posibilitatea ca unitățile de 
cercetare care au contribuit la con
stituirea unor rezerve valutare să 
poată folosi o cotă-parte din acestea 
pentru îmbunătățirea bazei lor mate
riale, creează acum premisele unui 
puternic stimulent pentru înzestrarea 
cu aparate moderne, de mare 
eficacitate, ceea ce va avea reper
cusiuni incontestabil favorabile asu
pra nivelului cercetării.

Chiar dintr-o atît de scurtă trecere 
în revistă a prevederilor proiectului 
de Directive care vor contribui la 
stabilirea de forme organizate, trai
nice și eficiente, de legătură a știin
ței cu producția, se evidențiază cu 
pregnanță influenta extrem de favo
rabilă asupra acestei zone de relații 
pe care o va avea transpunerea în 
viață a acestui important document 
de partid.

• REÎNTOARCEREA LUI SURCOUF: 
PATRIA — 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 
21,15, FESTIVAL — 9 ; 11,15; 13,30;
16.15 ; 18,45 ; 21.
• CERUL ÎNCEPE LA ETAJUL III : 
REPUBLICA (completare Românii și Ma
rea Revoluție) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21.
• LOANA : FEROVIAR — 9,15 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, EXCELSIOR — 8 ;
10.15 ; 12,45 ; 15,15 ; 17,45 ; 20,15 (la ambele
completarea Orizont științific nr. 9), ME
LODIA (completare Armonie) — 8,45;
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• CONTELE BOBBY, SPAIMA VESTU
LUI SĂLBATIC : LUCEAFĂRUL — 8,30;
10.30 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 20,45,
BUCUREȘTI (completare Douăzeci de 
ani de comerț) — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15; 
18,45 ; 21, MODERN (completare Jety) —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; ’20,45.
• OPERA DE TREI PARALE : CEN
TRAL (completare Permanențe) — 9;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• ANNA ZACCHEO : CINEMATECA — 
10 ; 12 ; 14.
• UN TAXI. PENTRU TOBRUK: CAPI
TOL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45, GRIVIȚA (completare Mihail Ko- 
gălniceanu) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
• CINE VA DESCHIDE UȘA ? : LU
MINA (completare Stîrcul, pasăre rep
tilă) — 8,45—16,30 în continuare ; 18,30 ;
20.30, MOȘILOR (completare Orașul fără 
străzi) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• PROFESORUL DISTRAT: VICTORIA
(completare Mihail Kogălniceanu) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, BUCEGI
(completare Aventurile lui Bobo-City) — 
9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA 
— 9 ; 10.

Sub cupola unei săli de concerte a 
fost găzduită poezia. Poezia mare a 
tuturor timpurilor, adusă la lumina 
rampei cu ajutorul unor interpreți de 
frunte ai teatrului românesc. Intr-un 
studiou de concerte ascultăm nu ver
suri, ci interpreți. Aici marile senti
mente și idei care și-au găsit eternul 
veșmînt al poeziei regăsesc pentru cî- 
teva clipe sediul unul nou talent. Un 
continent liric se descoperă dintr-un 
peisaj surprinzător, dintr-o nouă al
cătuire și selecție, și de aici ne dăm 
seama ce mare artă este să știi să îm- 
perechezi poezii din autori atît de 
diferiți și să menții tensiunea lectu
rii și varietatea, să obții nuanțe gra
date și fără șocuri contrastante.

Poezia are o față nevăzută, un chip 
ascuns și de cele mai multe ori a fost 
scrisă pentru a fi recitată. Ne-am 
obișnuit să citim, ne-am dezvățat să 
ascultăm. Dar poezia e muzică și mu
zica cunoaște o infinitate de culori. 
Fiecare generație are timbrul și poe
ții ei. Dar marea poezie aparține 
tuturor epocilor și tuturor 
țiilor. O ascultăm aici,
de concerte, cu respirația 
iată. Fabula vine cu animalele ei, 
poezia filozofică se asociază cu ba-
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România — Republica Democrată Germană.
13,25 — Fotbal :

18,00 — Telecronlca economică.
îndeplinirea planului pe 1967 — baza suc
ceselor viitoare.

18.30 — Pentru copil :
„Povestea unei fîșii de asfalt".
Alma Mater.
Emisiune pentru studenți.

19.30 — Telejurnalul de seară.

18,45

20,10 — Interpretul preferat.
Balerina Ileana Iliescu.

20,25 — Reporta] anul XA.
Oțelul naște oțel — film de televiziune 
realizat de Nicolae Holban ; imaginea Mi
hai Romașcu.

— Avanpremiera.20,45
21,00
22,25

Filmul artistic : „Duminică la ora 6“ 
Telejurnalul de noapte.

• PRIZONIERA DIN CAUCAZ : DOINA 
(completare Tămăduire) — 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
• DUMINICA LA NEW YORK : UNION 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• NAICA ȘI VEVERIȚA — MIHAIL 
KOGALNICEANU — ÎN CAUTAREA 
TIMPULUI PIERDUT — ROMANII ȘI 
MAREA REVOLUȚIE — ORIZONT ȘTI
INȚIFIC NR. 10 — A SOSIT VACANȚA 
MARE : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.

cinema

14;

• OAMENI ÎN RULOTA : GIULEȘTI 
(completare Băiatul și cărbunele) —15,30; 
18 ; 20,30.
• ZORBA GRECUL: DACIA 7,45—20,30 
în continuare.
• PROSTĂNACUL: BUZEȘTI
16,30 ; 18,45 : 21.
• FARAONUL (ambele șerii) : CRÎN- 
GAȘI — 15,30 ; 19.
• ZECE NEGRI MITITEI : GLORIA 
(completare Retrospectivă jubiliară) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VOLGA — 
10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• SALVELE AUROREI : UNIREA (com
pletare Viața plină de surprize) — 16 ;
18.15 ; 20,30.
• O FATA FERICITA : TOMIS (comple
tare Mlaștina tăcută) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA (completare
Romanțe) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30, FLAMURA (completare O fabulă

modernă) — 9 ;
20,30.
• SPARTACUS
CĂRA - 15 ; 18,45.
• FEMEIA NECUNOSCUTA : VITAN —
14,45 ; 17,30 ; 20
• OCOLUL : MIORIȚA (completare Nl-
colae Kirculescu) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ;

s 16 ; 18,15 ; 20,30.
) • FRENCH-CANCAN : POPULAR (com

pletare Vecinii) —
• OPERAȚIUNEA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; iu , iu,u , ___
MUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20.
• DACII : MUNCA (completare Găteala 
capului) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• TESTAMENTUL INCAȘULUI : COS
MOS (completare Laboratorul vieții) —
14.30 ; 16.30 ; 18,30 ; 20,30.
• AMPRENTA : VIITORUL (completare 
Despre fumat) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• RĂZBUNĂTORII : COLENTINA (com
pletare Micii înotători) — 16 ; 18 ; 20.
• SFIDAREA : FLOREASCA (comple
tare Legenda) - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30
• VULTURII ZBOARA DEVREME: RA
HOVA (completare Expresul de noapte)
— 15,30 ; 18 : 20,30.
• COMPARTIMENTUL
PROGRESUL (completare Scuzați,
ții) — 15.30 : 18 ; 20,30.
• UN IDIOT LA PARIS : LIRA 
pletare Orașul) — 16 ; 18 ; 20.
• SUBTERANUL : FERENTARI 
pletare Stîrcul. pasăre reptilă) —
18 ; 20,30.
• POVESTEA TARULUI SALTAN : CO- 
TROCENI (completare Micii înotători) —
15.30 : 18 ; 20,30.
• PANTERA NEAGRA : PACEA (com
pletare 1 001 de desene) — 16 ; 18 ; 20.

(ambele serii) : FLA-

15,30 ; 18,15 ; 20,30.
CROSSBOW : ARTA

16 ; 18,15 ; 20,30, DRU-

UCIGAȘILOR : 
atrac-

(com-

(com-
15,30 ;

Visul fiecărui scri
itor, al prozatorului 
îndeosebi, al roman
cierului, realizat sau 
pe cale de a se rea
liza, este să cuprindă 
cit mai mult din rea
litatea asupra căreia 
se apleacă, să-și ri
dice opera pe culmi 
cit mai înalte, să e- 
galeze sau sa depă
șească, prin sinteze 
cit mai neașteptate 
și mai originale, cul
mile mișcătoare ale 
vieții. Năzuința a- 
ceasta firească și de 
necontestat se împle
tește insă, cel mai a- 
desea, cu un anumit 
sentiment, de regret, 
față de ceea ce îți sca
pă mereu, față de di 
versitatea din ce în ce 
mai mare a realității, 
a fluxului acestuia 
unic și fascinant care 
se cheamă viață, față 
de desfășurările sale 
din ce în ce mai 
largi și mai profun
de, din ce în ce mai 
repezi și mai greu de 
captat în imagini fi

Eram undeva în Ar
deal, eram acasă — 
în locurile unde mă 
duc ori de cite ori 
vreau să simt mai 
puternic sub picioare 
pămîntul din care am 
ieșit — cînd au apă
rut în presă hotări- 
rile și directivele ple
narei din 5—6 octom
brie. Și n-am găsit 
imediat, acolo, ziarele 
care publicaseră a- 
ceste documente. In
teresul, însă, față de 
ele, l-am găsit și-aco
lo, ca și aicea, ca 
peste tot. E un lucru 
obișnuit și acesta, 
face parte din viața 
noastră de fiecare zi. 
dar • semnificativ, » 
plin de înțelesuri. 
Niciodată, cred, de 
cînd e țara aceasta 
țară, n-a existat o 
răscolire și o partici
pare atît de mari și 
de unanime la ridi
carea unei opere atît 
de durabile și de ho- 
tărîtoare cum este 
construcția și recon
strucția noii noastre

rămas vi», ba poate 
că a crescut și s-a în
tărit, din temeliile ei 
și pînă la ridicării» 
sale cel» mai înalt» 
și mai cutezătoare.

Ziarele au publicat 
aproape zilnic, in 
continuarea și pe 
marginea documen
telor amintite mai 
sus, nenumărate arti
cole, opinii ale oame
nilor muncii, ale ce
lor care sint intere
sați direct și vital ca 
economia noastră na
țională să prospere 
mereu, să devină su
plă și rentabilă în toa
te sectoarele ei, sd a- 
tingă o înaltă treaptă 
de dezvoltare, cores
punzătoare cu etapa 
actuală. S-au făcut 
cu acest prilej zeci și 
sute de propuneri 
concrete și exacte, 
unele fiind exprima
te foarte succint, te
legrafic aproape, al
tele fiind mai deta
liate, mai amănun
țite. Și ele continuă 
și vor continua și în

participare
de Ion LĂNCRĂNJAN

in cuvinte. In ziua 
de azi, mai cu seamă, 
la noi, aicea, in Ro
mânia acestui final 
de an, demn fi glo
rios, lucrurile aces
tea — schimbările 
din conștiința oame
nilor, intensificarea 
schimbului de idei și 
de ginduri, de idei 
noi și de ginduri tot 
atit de noi și de vii, 
puse toate in slujba 
colectivității, a între
gii națiuni — au că
pătat o pregnanță a- 
tît de mare incit au 
devenit de domeniul 
evidenței, al cotidia
nului, cu toate că 
sint deosebite și as
cund semnificații 
mari. Le privești și 
le cercetezi și nu poți 
să nu te mindrești și 
să nu te bucuri, ca 
cetățean al acestei 
țări, iar ca scriitor 
nu poți sd nu recu
noști că luminile și 
umbrele vieții sint 
mai autentice și mai 
puternice decît orice 
plăsmuire și că oa
menii, zeci și sute de 
mii, sint mai lucizi 
și mai hotărîți decît 
oricînd — sint si
guri pe ei, pe vorba 
pe care o spun și pe 
fapta pe care o să- 
vîrșesc, anonimă une
ori, de fiecare dată 
aproape eroică însă 
prin consecvența și 
prin clarviziunea care 
o susțin, rod al poli
ticii duse de Partidul 
Comunist Român, de 
ridicare la o înaltă 
înțelegere a întregii 
noastre națiuni.

Gîndurile acestea, 
și altele, multe, m-au 
încercat din nou in 
această toamnă, prin 
luminile și prin ce
țurile căreia a trecut 
și trece și în aceste 
clipe, cînd îmi adun 
eu de pe coala albă 
și curată literele mele 
stîngace, fluxul a- 
mintit, fluxul de ne
stăvilit al vieții noas
tre noi. fluxul vuitor 
și suitor al muncii, 
care a atras in albia 
sa un întreg popor.

Românii. S-au ridi
cat aicea cetăți de 
lut și de piatră, stră
moșii noștri au făcut 
în jurul țării, cu piep
turile lor și cu gîn
durile lor, hotar ro
tund și fierbinte, cum 
e soarele, dar pu
hoaiele vremurilor 
tot le-au spart, a- 
mestecînd lutul cu 
piatra, călcînd în pi
cioare gtndul nostru 
cel mai scump — de 
libertate. De nenu
mărate ori am fost 
siliți și-am fost ne- 
voiți s-o luăm de la 
capăt cu toate, de la 
temelie, de nenumă
rate ori a trebuit să 
punem în zidul pe 
care îl înălțăm su
doarea noastră și sîn- 
gele nostru, trupul 
nostru întreg. Zidul 
se surpa însă, noap
tea, și din el, din tot 
ce a fost și ar fi tre
buit să fie aicea, 
după dreptate, nu ră- 
mînea decît visul, 
gîndul de nestins al 
ridicării în lume, do
rul nostru bun și as
pru, cu sunet de iar
bă fragedă și dulce, 
cu scăpărări de tunet 
și de fulger. Așa s-au 
perindat toate, din 
an în an, din genera
ție în generație și 
iată că acum, noi, 
cei de azi, ridicăm 
alte cetăți, de beton 
și de lumină, zvîrlim 
peste munți magis
trale de înaltă ten
siune, scormonim a- 
dîncurile, să le scoa
tem bogățiile afară, 
să nu se piardă ni
mic din averea stră
moșească din ceea 
ce ne-au lăsat cei 
vechi, bătrînii. Și zi
dul nu se mai surpă, 
absoarbe și acum dă
ruire și sudoare, fi
indcă nimic nu se 
poate înălța spre cer 
din nimic, din indi
ferență, dar nu se 
mai prăbușește, creș
te mereu. Cu toate 
astea, insă, dorința 
noastră a tuturor de 
a-l vedea cît mai 
înalt și mai falnic a

Comu- 
polari- 
undei» 
hotărî-

zilele de lucru ale 
Conferinței Naționale 
a Partidului 
nist Român, 
zîndu-se pe 
magnetice ale
rilor luate in plenara 
din octombrie, că- 
pătînd sens prin sen
sul profund creator 
al
te, care s-au polari
zat și s-au cristalizat, 
la rîndu-le, din zeci 
de discuții și de ana
lize, făcute pe viu, la 
fața locului. Tocmai 
de aceea aș vrea să 
relev, ca scriitor, ca 
om care cercetează 
viața din toate 
ghiurile, pentru 
descifra toate 
nele, transferul acesta 
de înțelepciune și de 
energie, care se face 
de jos in sus și de sus 
în jos, cu o intensi
tate sporită, dînd 
trăinicie fi conferind 
măreție înaintării 
noastre în timp, spre 
cea mai deplină rea
lizare a celor 
vechi năzuințe, 
vorba, după 
poate constata 
cine, de un fenomen 
de suprafață, super
ficial și formal, de 
circumstanță, ci de 
un lucru mult mai 
grav și mai impor
tant, plin de semnifi
cații, caracteristic o- 
rînduirii noastre so
cialiste. Este vorba, 
de fapt, de angrena
rea în munca de per
fecționare a econo
miei naționale și a 
administrației de stat 
a tuturor oamenilor 
muncii, este vorba de 
creșterea și de întă
rirea democrației so
cialiste, de creșterea 
fi de cristalizarea, în 
ultimă analiză, a 
conștiinței tuturor 
celor ce muncesc. 
Oamenii au înțeles și 
înțeleg din ce în ce 
mai bine că sint an
grenați intr-un pro
ces amplu, de dezvol
tare intensă, intr-un 
unic și puternic efort 
creator și că efortu
rile fiecăruia, în par
te, depind de munca

acestor documen-

un- 
a-i 

tai

rnai 
Nu e 
cum
ori-

fi de eforturile celor
lalți, — au căpătat 
adică o privire de an
samblu asupra eco
nomiei noastre în
tregi. Din indivizi 
mărunți și neștiuți, 
cel mai adesea, oa
menii au devenit ce
tățeni conștienți, in- 
teresîndu-se în chip 
firesc de tot ce se 
intîmplă în țară fi în 
lume, criticind cu as
prime nepăsarea fi 
lenea, disprețuindu-i 
profund și pe drept 
pe cei care umblă pe 
margine, ca musca la 
arat, bucurîndu-se 
totodată, din 
cu adevărat, pentru 
izbînzile pe 
le-au obținut fi le 
obțin în muncă. Ciș- 
tigurile acestea sint 
cele mai importante, 
după opinia mea, me
rită să fie reținute și 
subliniate, mai ales 
că ele sint într-o con
tinuă și ascendentă 
desfășurare, de epo
pee simplă și mărea
ță, din suflul căreia 
aș dori sd se adape 
mai mult suflul epic 
al romanelor și nu
velelor pe care l» 
vom scrie noi, pro
zatorii, fiindcă nu se 
poate, ar fi păcat să 
rămînem de o parte, 
la marginea acestei 
epopei, a fluxului a- 
cestuia viu și puter
nic.

In drumul pe care 
l-am bătut și l-am 
străbătut, desculți și 
pe brînci de multe 
ori, noi, românii, 
ne-am oprit de multe 
ori la sfat, am 
posit la vorbă, 
inte ori după bătă
liile pe care am fost 
siliți să le ducem, 
pentru libertate și in
dependență. Și-am 
pornit-o apoi mai de
parte, în bejenie ori 
la munca de recon
strucție, de rezidire a 
vechilor visuri. Și 
iată că astăzi și tra
diția aceasta capătă 
alt înțeles, altă sem
nificație și alt cadru 
de desfășurare, mai 
larg și mai cuprin
zător. A căpătat de 
acum aceste înțele
suri, a intrat în noul 
nostru fel de a fi și 
de a munci. In ulti
mii ani, în ultimii 
cincisprezece sau 
douăzeci de ani, am 
stat la sfat de nenu
mărate ori, cu tgții, 
partidul și poporul 
său, toți cei ce mun
cim și gîndim în a- 
ceastă țară rotundă 
și frumoasă, ca un 
soare. Plenarele și 
congresele partidu
lui nostru, sesiunile 
Marii Adunări Națio
nale se înșiră ca niș
te verigi în urma 
noastră. Acestor ve
rigi, acestui 
nedesfăcut i 
dăuga acum 
și puternică 
actuala ~ .
Națională d Partidu
lui Comunist Român. 
Va vibra intens în 
marea sală a Confe
rinței, în care se vor 
aduna, vrere lîngă 
vrere, douăzeci de 
milioane de oameni, 
un popor întreg, dim
preună cu demnitatea 
și luciditatea sa, dim
preună cu hotărîrea 
cu care vom pomi 
apoi mai departe, la 
muncă, pentru a ne 
aduna iar, în viitor, 
la alte sfaturi, pe alte 
trepte, tot mai înalte.

Toamna se va duce, 
toamna s-a dus, a 
trecut, și noi vom in
tra și vom trece prin 
iarnă și vom ieși iar 
în primăvară, în altă 
zare. Vom sărbători, 
pînă atunci, cei două
zeci de ani bătuți p« 
muche ai Republicii 
și ne vom înălța din 
nou, cu ochii, deasu
pra Țării noastre în
tregi, ne vom uita 
încă o dată în urmă și 
înainte, la drumul 
pe care l-am stră
bătut și-l străba
tem, spre deplina 
noastră realizare, ală
turi de celelalte po
poare ale lumii.

inimă,

care

po- 
îna-

lanț de 
se va a- 
o nouă 
verigă. 

Conferință

Fața mereu nouă a versurilor
Traian FILIP

lui 
Ba-

priză socială, o concepție nobi-vie . _______ __ _
lă despre menirea omului și un elo
giu al sentimentelor superioare.

teatre

lada, epopeea populară se împletește 
cu elegia, oda răsună în cadențele ei 
solemne alături de sonet, ritmurile 
cele mai variate propulsează ideile 
pe un ecran imens. Renasc versurile 
vibrante ale mesajului patriotic al Iul 
Eminescu. revin parfumurile 
Macedonski. Confesiunile lui
covia se dezvoltă alături de spu
moasele versuri ale lui Topîrceanu. 
Moartea unei căprioare se petrece 
în prelungirea unui cadru de epo
pee. Ascultăm intonațiile, accente
le noi. de fiecare dată altele.

Copleșitoarea impresie pe care 
ne-a produs-o spectacolul cu selec- 
tiuni din poezia noastră populară, 
clasică și actuală — criteriile de al
cătuire a recitalului inaugural vor 
trebui păstrate și pe viitor — rezul
tă fără îndoială dintr-o generoasă 
tradiție, prezentă și astăzi, care 
presupune. în cadrul oricărei epoci, 
o mare diversitate de modalități, o

La inaugurarea studioului 
de poezie al Radiotele-
viziunii

Poezia adevărată este un etalon. 
Cu ajutorul ei măsurăm adîncimile 
de gîndire și simțire. Studioul ne 
ajută să răscolim resursele de stil 
ale limbii, farmecul vocabularului 
si. în acest sens. Radioteleviziunea

ne oferă un 
certe lirice”, 
împrospătează, asemenea edițiilor de 
lux cu sau fără ilustrații, marea e- 
popee a poporului nostru de la 
Dosoftei și poeții Văcărești la cei mo
derni. Este o frumoasă inițiativă care 
se cere continuată, dezvoltată. Ve
dem recitalurile de poezie însoțin- 
du-se de dans și de muzică instru
mentală și corală, astfel tncît specta
colul liric să devină unul din cele 
mal atractive spectacole de pe sce
nele teatrelor din Capitală.

Nevoia de poezie este o expresie 
• rafinamentului și a creșterii gra
dului de cultură a maselor, o ex
presie a năzuințelor spre înțelegere 
și cunoaștere, spre armonie șl me
ditație. După ce ne-au obișnuit cu 
momentele poetice transmise la di
ferite ore ale zilei, după ce ne-au 
prezentat. în lecturi dramatizate sau

veritabil ciclu de ,,con- 
o antologie sonoră care

în emisiuni de teatru un imens vo
lum de lucrări, după ce ne-au obiș
nuit cu cicluri de emisiuni de ar
tă și literatură de real interes, re
dactorii emisiunilor culturale con
tinuă — la fel cu real succes — re
citalurile de versuri care s-au bucu
rat. cu cîțiva ani în urmă, de cola
borarea lui Tudor Arghezi, Tudor 
Vlanu. Mihal Ralea. exponenți de 
seamă ai literelor românești. Inau
gurarea studioului de poezie 
începutul acestei săptămîni. cu 
spectacol de Antologie lirică 
mânească. în tălmăcirile excelente 
ale unor actori de frunte, aleși din 
toate generațiile, presupune o adevă
rată întrecere artistică, un festival 
liric de mari proporții, un teren de 
încercare a forțelor pentru toți ac
torii — ceea ce va avea, fără îndo
ială. consecințe dintre cele mai în
semnate în rîndul Iubitorilor de po
ezie si al tineretului.

ls 
un 
ro-

• Opera română : Aida — 19
• Teatrul de stat de operetă : 
Singe vienez — 19,30 • Teatrul 
Național „I. L. Caragiale” (sala 
Comedia) : Castilians — 19,30 
(sala Studio) : Regina de Nava- 
ra — 19,30 • Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra” (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : D-als 
carnavalului — 20, (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : Lovitura — 19,30,
(sala Studio) : Cînd luna e al
bastră — 20 • Teatrul „Barbu 
Delavrancea” : De la București 
la vale — 19,30 • Teatrul „Ion 
Creangă” : Cei trei mușchetari 
- 9,30 • Teatrul „Țăndărică” : 
Ileana Sînziana — 17 • Teatrul 
satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Scandal la Boema — 
19,30, (sala Victoria) : Colibri 
Music-Hall — 19,30 • Circul de 
stat : Atracțiile manejului — 
19.30
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Cw privire la vizita 
delegației Partidului 

Comunist din Columbia

SEMNAREA UNOR PROTOCOALE 
PRIVIND SCHIMBUL DE MĂRFURI 

Șl PLĂJILE PE 1968 
intre România și Cehoslovacia

FINLAND A- 
o jumătate de veac 
de independență

(Urmare din pag. I)

Cele două partide și-au expri
mat simpatia și solidaritatea fră
țească cu popoarele din America 
Latină, cu toate popoarele care 
luptă pentru independentă națio
nală. împotriva imperialismului și 
neocolonialismului, pentru pro
gres social, pace și securitate în în
treaga lume.

Părțile au reliefat însemnătatea 
pe care o au pentru cauza păcii 
și progresului social dezvoltarea 
cooperării internaționale, intensifi
carea legăturilor economice, poli
tice si culturale dintre state, in
diferent de orînduirea lor social- 
politică. Ele au apreciat pozitiv 
stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Columbia și s-au 
pronunțat pentru dezvoltarea le
găturilor dintre cele două țări, pe 
baza respectului și avantajului re
ciproc. în interesul promovării co
laborării și securității internațio
nale.

Evidențiind rolul și marea răs
pundere care revin partidelor co
muniste în viata internațională

T elegramă
Ministrul afacerilor externe al 

Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste. A A Gromîko. a trimis 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Cor
nelii) Mănescu, o telegramă prin 
care îi mulțumește pentru felicită
rile și urările călduroase ce i-au 
fost adresate cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 7, 8 și 9 decembrie. In tară : 
Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea pre
cipitații locale, mai frecvente 
în nordul și estul tării. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară spre sfîrșitul intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 grade, iar ma
ximele între zero și 10 grade. 
Ceață locală, tn București: Vre
me schimbătoare, cu cerul tem
porar noros. Temporar precipi
tații. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă. Ceață slabă di
mineața și seara.

Astăzi pe stadionul

„23 August"

Al doilea meci 
România —
R. D. Germană

în cadrul preliminariilor turneu
lui olimpic de fotbal, reprezenta
tivele României și R. D. Germane se 
Intîlnesc astâzi, pe stadionul „23 
August' din București, într-un meci 
decisiv pentru continuarea tenta
tivei de a participa anul viitor la 
întrecerile din Mexic. Dupâ cum 
se știe, prima lor confruntare, des
fășurată la Berlin, s-a încheiat cu 
victoria la limită a fotbaliștilor din 
R. D. Germană (1—0). Faptul că în 
meciul de la Berlin echipa noastră, 
deși învinsă, a făcut totuși un joc 
de ansamblu destul de bun, con
firmat apoi în meciul amical cu 
redutabila reprezentativă a R. F. 
a Germaniei, ne dă speranța că 
astăzi va obține un rezultat favo
rabil ; aceasta cu atît mai mult, 
cu cît în întîlnirea decisivă bene
ficiază de avantajul terenului și al 
publicului propriu.

Iată formațiile probabile : RO
MANIA : Coman — Sălmăreanu, 
D. Nicolae, C. Dan, Deleanu (Mo- 
canu) — Gherghell, Koszka — 
Pîrcălab, Constantin, I. Ionescu, 
Kallo ; R. D GERMANA : B’ochwitx 
— Urbanczik, Irmscher, Rock, Bran- 
sch — Nolder, Pankau — Erlet, 
Hoge, Frenzel, Vogel.

Partida va începe la ora 13,30. 

din zilele noastre, Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
dm Columbia au reafirmat necesi
tatea intensificării eforturilor pen
tru întărirea unității și solidarită
ții mișcării comuniste și muncito
rești condiție fundamentală a 
dezvoltării luptei forțelor revo
luționare șl progresiste contempo
rane Subliniind importanța pro
movării in relațiile dintre partide 
a principiilor independenței, ega
lității în drepturi, neamestecului în 
treburile Interne și internaționalis
mului socialist. reprezentanții 
P.C.R și P.C.C. au relevat că este 
dreptul fiecărui partid de a-și ela
bora de sine stătător lima politi
că formele și metodele de activi
tate. în conformitate cu condiții
le concrete din țara respectivă.

Tn cursul convorbirilor, părțile 
și-au exprimat satisfacția pentru 
relațiile de stimă și respect reci
proc existente între P.C.R și 
P.C.C. și s-au ptonunțat pentru 
dezvoltarea lor continuă. în inte
resul celor două partide și po
poare. al cauzei păcii, democrației 
si socialismului

Cronica
zilei

Marți, la Ambasada RPD Core
ene din București a fost organizară 
o conferință de presă în adru) că
reia Riăm Gion Riăn, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R.P D Co
reene, a vorbit reprezentanților 
presei centrale despre problema re
patrierii cetățenilor coreeni din 
Japonia

♦
în cadru] unei ședințe plenare 

publice, secția de literatură și arte 
a Academiei a comemorat marți 
dimineața, la Casa oamenilor de 
știință împlinirea a 100 de ani de 
la nașterea și 10 ani de la înceta
rea din viață a acad George Mur- 
nu în prezența a numeroși aca 
demicieni, profesori universitari 
cercetători științifici, acad Alexan
dru Philippide, președintele Sec
ției de literatură și arte, a evocat 
momente din viața și activitatea 
multilaterală a istoricului. filologu
lui, scriitorului și poetului George 
Murnu Personalitatea lui George 
Murnu, ca arheolog, bizantinolog și 
elenist a fost înfățișată in comuni
cările susținute de prof dr docent 
Radu Vulpe, Haralambie Mîhăes- 
cu, membru corespondent al Acade
miei, și Radu Hâncu, cercetător la 
Institutul de istorie și teorie litera
ră .George Călinescu".

(Agerpres)

Neagu (Rapid) asaltează poarta adversă

RAPID BUCUREȘTI 4
LOKOMOTIV MOSCOVA 1 
în campionatul european feroviar

Echipele Rapid București și Lo
komotiv Moscova au susținut ieri 
după-arniază al doilea meci con
tend pentru calificarea in finala 
Campionatului european feroviar 
de fotbal. Deși handicapați de ab
sența a doi dintre componența for
mației de bază. C. Dan și I. lones- 
cu (reținuți in lotul național), ra- 
pidiștii au obținut o victorie clară 
cu scorul de 4—1 (t—0). Învingă
tori fi in primul meci desfășurat 
la Moscova (2—l), fotbaliștii ro
mâni s au calificat in finala com
petiției alături de echipa bulgară 
Lokomotiv Sofia

Partida de teri, găzduită pe sta
dionul Giulești din Capitală, a a- 
vut o desfășurare antrenantă, cu 
multe faze de poartă și goluri spec
taculoase Urmărind să-și delec
teze susținătorii cu execuții teh
nice și combinații de efect, rapi- 
diștii au reușit in bună parte acest 
lucru, dar unele excese (mai ales 
la scorul de l—0) i-au dus fie la 
ratarea de ocazii clare de gol. fie 
Ia situații critice in fața propriei 
porți. Prin sobrietatea și siguranța

PRAGA 5 — Corespondentul A- 
gerpres. Eugen îoneseu, transmi
te : La 5 decembrie a fost sem
nat la Praga Protocolul între gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Republicii Socia
liste Cehoslovace, privind schimbul 
de mărfuri și plățile oe anu] 1968.

Conform prevederilor noului 
Protocol volumul schimbului de 
mărfuri stabilit marchează o creș
tere fată de anul 1967.

România va livra, printre alte
le : masini-unelte. motoare electri
ce transformatori, autocamioane 
de 5 tone, remorci basculante, rul
menți. bascule-pod mașini agrico
le, autoturisme de teren, instalații 
de foraj și accesorii pentru utilaj 
petrolier, produse petroliere, pro
duse chimice materiale de con
strucție. produse ale industriei fo

între România și Ungaria
în urma tratativelor care s-au 

desfășurat intr-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă La 5 
decembrie s-a semnat la București 
Protocolul privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul 1968 între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară

în baza prevederilor acestui Pro
tocol. România va livra i vagoane 
de marfă, mașini-unelte. remorci 
basculante, utilaj petrolier, utilaj 
pentru construcții, mașini agricole, 
produse ale industriei lemnului, 
produse sodice și diverse produse 
chimice, sare, materiale de con
strucție mobilă bunuri de larg 
consum și alte mărfuri.

Ungaria va livra : mașini și echi
pamente electrice, mașini-unelte. 
mașini de ridicat și transportat, di
verse aparate de măsură și control

TRAGEREA AUTOTURISMELOR LOTO
din 5 decembrie

FAZA I (bilete de 69 și 49 lei)
Extragerea 1. 59 70 4 84. Extrage

rea a II -a 80 23 60 26. Extragerea a 
.11 La 12 65 .15 63 -Extragerea a IV-a 
47 84 4 77 Extragerea a V-a 70 62 22 
89. Extragerea a VI-a 14 53 18 32. 
Extragerea a VII-a 81 87 42 12. Ex
tragerea a VlII-a 75 70 9 87. Extra
gerea a IX-a 44 68 77 75. Extragerea 
a X-a 22 16 86 78.

FAZA A Il-a (bilete de 60. 40. 20 
lei)

Extragerea a Xl-a 44 28 88 20. Ex
tragerea a XH-a 19 74 82 18. Extra
gerea a XIII-a 68 78 83 62. Extrage

intervențiilor sale, rapidistul Mo- 
troc s-a detașat net din formația 
învingătorilor Autorii punctelor : 
Dumitriu II 12). Jamaischi și Nea
gu pentru Rapid, respectiv Oreș- 
nikov.

Hocheiștii români 
au început turneul 
in Canada

TORONTO 5 (Agerpres). — Echi
pa de hochei pe gheață a Româ
niei și-a început turneul de 11 me
ciuri în Canada întîlnind selecțio
nata provinciei Newfoundland, pe 
care a învins-o cu scorul de 7—2. 
In al doilea meci, hocheiștii ro
mâni au terminat la egalitate cu 
echipa orașului St John's 7—7 
(4—1, 3—3, 0—3) în această parti
dă punctele formației române au 
fost marcate de Gheorghiu (3), 
Pană (2) și G. Szabo (2). 

restiere, produse agro-aiimentare 
și diverse bunuri de consum.

Cehoslovacia va livra, printre al
tele : mașini-unelte, aparataj elec- 
trio de înaltă și loasă tensiune, u- 
tilaje de construcție, armături in
dustriale rulmenți autocamioane 
grele autobuze, oiese de schimb 
auto, aparate de măsură și con
trol, scule și Instrumente de mă
sură cărbuni eocsificabill. cocs 
metalurgic, laminate și țevi de o- 
țel. produse chimice, materiale re
fractare. malț pentru bere și di
verse bunuri de consum.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de Dumitru Bejan, 
prim-adiunct a) ministrului co
merțului exterior, Iar din partea 
cehoslovacă de Emil Misovsky, loc
țiitor al ministrului comerțului ex
terior.

produse ale industriei radiotehnlce, 
laminate și țevi de oțel, materiale 
refractare, produse chimice diverse, 
aparate medicale, medicamente și 
substanțe farmaceutice, țesături de 
bumbac, bunuri de larg consum și 
alte mărfuri.

Protocolul prevede majorarea vo
lumului schimbului de mărfuri față 
de anul 1967

Din partea română documentul a 
fost semnat de Dumitru Usturoi, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior. Iar din partea ungară de 
Jenă Tordai adjunct al ministrului 
comerțului exterior

Au fost de față Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, și 
Jozsef Vince ambasadorii) R P. 
Ungare la București, precum și 
membrii celor două delegații

(Agerpres)

rea a XlV-a 62 1 56 18. Extragerea a 
XV-a 12 83 56 79

FAZA A III-a (bilete de 60. 40. 20 
și 10 lei)

Extragerea a XVI-a 65 38 83 70. 
Extragerea a XVII-a 90 74 38 72. Ex
tragerea a XVIII-a 75 66 20 5. Extra
gerea a XIX-a 24 B8 39 59

FAZA A IV-a (bilete de 60. 40. 20, 
10 și 2 lei)

Extragerea a XX-a 39 41 45 67.
FAZA A V-A (numai bilete de 60 

Iei)
Extragerea a XXI-a 43 14 19 20 60.

A

In cîteva 
rinduri

■ ECHIPA DE FOTBAL A UNGA
RIEI a jucat la Curitiba cu echi

pa acestui oraș din sudul Braziliei. 
Gazdele au obținut victoria cu sco
rul de 1—0.

■ ÎN RUNDA A T-A A TURNEU
LUI DE ȘAH DE LA PALMA

DE MALLORCA, Botvinnik (U.R.S.S.) 
a remizat cu O’Kelly (Belgia). Alte 
rezultate: Matulovici (Iugoslavia) — 
Tatai (Italia) 1—0; Portisch (Ungaria) 
— Jimenez (Cuba) 1—0; Diez de Co- 
cral (Spania) remiză cu Smîslov 
(U.R.S.S.). în clasament conduce da
nezul Larsen cu 5,5 puncte (1), urmat 
de Gligorici (Iugoslavia) — 5, Ivkov 
(Iugoslavia) — 4,5 (1), Botvinnik
(U.R.S.S.) — 4,5, Portisch (Ungaria) — 
4,5 etc.

■ LA SOFIA, IN SEMIFINALELE 
CAMPIONATULUI EUROPEAN

DE ȘAH, echipa României a pierdut 
cu 3—7 întîlnirea cu selecționata Bul
gariei și a întrecut cu 8,5—0,5 (o par
tidă întreruptă) formația Greciei. E- 
chipa română ocupă locul al treilea 
în clasament, fiind precedată de Bul
garia și R. D. Germană.

■REZULTATE DIN TURNEUL DE 
HOCHEI PE GHEAȚA DIN 
U.R.S.S.: la Leningrad, Cehoslovacia 

- Canada 6—2 (1—0, 2—0, 3—2); la 
Voskresensk, U.R.S.S. I — Polonia 
6—1 (3—0, 2—1, 1—0); I» Moscova, 
U.R.S.S. II — Cehoslovacia II 3—1 
(0—0. o—l, 3—0). Iată clasamentul 
după patru etape: 1. U.R.S.S. I 
6 puncte (19—6); 2. U.R.S.S. II 6 punc
te (16—10); 3. Cehoslovacia I 5 punc
te (19—8); 4. Cehoslovacia II 5 punc
te (14—7); 5. Canada 2 puncte 
(10—25): 6. Polonia 0 puncte (5—27).

- BOXERUL italian salva- 
® TORE BURRUNl, FOST CAM
PION MONDIAL DE BOX PROFE
SIONIST LA CAT. COCOȘ și-a fă
cut o reintrare promițătoare. Intr-un 
meci desfășurat la Sassari. el l-a în
vins net la puncte, după 10 reprize, 
pe francezul Marc Vandomme.

în timp ce vizitam nona clădire 
a municipiului din Tampere, gazde
le ne-au condus într-una din sălile 
ei, unde se amenaja d expoziție. Ta
blourile expuse evocau momente mai 
importante din istoria orașului în ul
tima jumătate de veac. Ni s-a spus 
că în întreaga țară au loc numeroase 
festivități închinate aniversării zilei 
de 6 decembrie 1917, cînd Seimul a 
adoptat hotărîrea declarării Finlandei 
ca stat independent.

In urmă cu cinci decenii, cînd 
j-a produs acest eveniment, Fin
landa era o țară esențialmente a- 
țricolă : aproape trei pătrimi din 
populație trăia din agricultură și sil
vicultură. In I960, această proporție 
se redusese la 31,7 la sută și se situ
ează azi sub 29 la sută. Centrul de 
greutate al producției finlandeze se 
deplasează către industrie și servi
cii. Volumul producției industriale a 
sporit considerabil : de 2,5 ori în 
perioada 1917—1926 și de 8 ori în
tre 1926—1965. Finlanda a devenit 
în cei 50 de ani de Independență o 
tară industrială modernă, care dispu
ne de o producție diversificată. Mo
dificările survenite în structura eco
nomică sînt rezultatul muncii har
nice și a talentului poporului finlan
dez, care nu s-a lăsat învins în fața 
unei clime aspre și a unui sol să
rac.

Oamenii politici, parlamentarii, pre
cum și ziariștii finlandezi, cu care am 
discutat, au ținut să ne vorbească des
pre dorința și acțiunile practice ale 
Finlandei de a se afirma ca un fac
tor activ în lupta pentru destin
dere internațională și crearea unui 
climat de încredere și înțelegere între 
state. Este știut că în perioada post
belică s-a făcut cunoscută o politică 
finlandeză de neutralitate, adoptată 
în perioada președintelui Paasikivi și 
continuată de actualul președinte, 
Urho Kekkonen.

Abordînd în mod constructiv pro
blemele internaționale actuale, guver
nul finlandez a făcut propunerea de 
a se crea în nordul Europei o 
zonă denuclearizată. Finlanda mili
tează consecvent pentru relații de 
colaborare cu toate țările, indiferent 
de orînduirea lor ; ea este coautoare 
a rezoluției inițiate de România la 
O.N.U privind „Acțiuni pe plan re
gional în vederea îmbunătățirii rela- 
țiiloi de bună vecinătate între state 
europene aparținînd unor sisteme so- 
cial-politice diferite".

Politica externă de neutralitate a 
I Finlandei, cunoscută și sub denumi

rea de „linia Paasikivi — Kekkonen", 
este împărtășită de întreg poporul 
finlandez, de toate păturile popu- 

« lației.
Formarea, după alegerile de anul 

trecut, a unui guvern de largă coaliție 
din care fac parte, alături de repre
zentanți ai partidelor social-democrat 
și de centru, și reprezentanți ai parti
dului comunist a deschis noi căi în 
politica internă și externă a Finlandei. 
Referindu-se la acest eveniment în
semnat în viața politică a Finlandei, 
președintele Kekkonen spunea : „Co
muniștii au ieșit din ilegalitate după 
război și au organizat marile lor aso
ciații politice, sindicale și culturale. 
Comuniștii lucrează în fabrici și în 
cadrul autorităților locale, participă 
la viața științifică și culturală, dețin 
locuri în parlament și în comisiile 
sale, iar acum chiar și în guvern. Ei 
participă la întemeierea de universi
tăți, pleacă în străinătate pentru a-și 
reprezenta țara„. Sînt oare toate a- 
cestea dăunătoare pentru țara noas
tră ? Dimpotrivă, oare nu comuniștii 
sînt aceia care, prin organizațiile și 
prin forța idealurilor lor, au înzestrat 
țara cu un nou spirit național, cu o 
nouă încredere în viitor și în colabo

DE PRETUTINDENI
EVOLUȚIA 

STAȚIEI „POLUL

NORD-15"
Ieri s-a anunțat că doi kilometri 

mai despart stația sovietică în de
rivă „Polul Nord—15“ de Polul Pă- 
mintului. Banchiza pe care este a- 
menajată expediția se află la 1 300 
km de Capul Celiuskin din Taimîr, 
punctul cel mai nordic al Euro- 
asiei. Deriva stației „Polul 
Nord—15“ durează de un an și ju
mătate. în ultimul timp, sub in
fluenta vînturilor care bat dinspre 

Lo Friedrichshafen (R.F G ) o rost prezentai acest submarin din material 
olastic pentru o persoană înzestrat cu două motoare, submarinul poare 

coborî pînă la o adîncime de 50 m

rarea activă ? Cu ajutorul lor au fost 
atrase cercuri largi la o viață socială 
activă".

Relațiile de prietenie și colaborare 
dintre țara noastră și Finlanda — 
relații bazate pe principiul egalității 
depline și pe respectul reciproc — 
se lărgesc continuu și în tot mai 
multe domenii. Volumul schimburilor 
comerciale a sporit cu circa 70 la sută, 
după mul 1960.

Cu prilejul vizitei tn țara noastră, 
în februarie anul acesta, a ministru
lui de externe al Finlandei, Ahti Kar- 
jalainen, s-a convenit asupra oportu
nității unor măsuri practice pentru 
intensificarea și adîncirea continuă a 
raporturilor de cooperare comerciale 
și economice româno-finlandeze. Una 
dintre aceste măsuri a și fost concre
tizată prin semnarea aranjamentului 
comercial pe termen lung, pe peri
oada 1967—1970, care prevede o 
creștete însemnată a schimburilor în 
ambele sensuri. Acest aranjament 
constituie un cadru adecvat pentru 
diversificai ea cooperării economice, 
exprimînd totodată interesul reciproc 
spre dezvoltarea colaborării indus
triale și tehnico-științifice între între
prinderi și organizații din cele două 
țări.

Aflîndu-ne în orașul finlandez 
Turku, am avut prilejul să dis
cutăm cu i eprezentanți ai asociației 
de prietenie România-Finlanda. Ei 
și-au exprimat satisfacția față de le
găturile dintre orașele înfrățite Con
stanța și Turku și totodată și-au ma
nifestat dorința de a se dezvolta în 
continuare aceste legături. Vizitînd 
castelul din Turku, am aflat că în
tr-una din încăperile sale fusese orga
nizată, nu cu mult timp înaintea so
sirii noastre, o expoziție de folclor ro
mânesc.

Relațiile de prietenie și colaborare 
româno-finlandeze cunosc o evoluție 
favorabilă, în interesul ambelor țări, 
al păcii și înțelegerii internaționale.

Poporul român se bucură din inimă 
de succesele poporului finlandez pe 
calea progresului și îi transmite de 
Ziua națională a patriei sale sincere 
felicitări și urări de prosperitate și 
pace.

Gh, CERCELESCU

Vedere din Helsinki

sud si sud-est. banchiza a început 
să înainteze mai repede spre nord. 
Pînă acum nici o stație în derivă 
nu s-a apropiat atît de repede de 
Pol. Stațiile „Polul Nord" au în
ceput să studieze cu regularitate 
Arctica centrală din anul 1954.

RAVAGII 
PRICINUITE 

DE VALURI
Peste 700 de persoane au rămas 

fără locuințe în localitatea Puer
to Rial (Porto Rico) după ce va-

Recepție 

cu prilejul 

sărbătorii

naționala 

a Finlandei
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a Finlandei — aniversarea a 50 de 
ani de la proclâmarea independen
ței — ambasadorul la București al 
acestei țări, Bj8rn-Olof Georg Al- 
holm, a oferit marți o recepție. 
Au luat parte Emil Bodnaraș, Ște- 
i-n Voitec, Gheorghe Necula, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Mihai Suder și Ștefan Bă
lan. miniștri, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, membri 
ai conducerii altor ministere și 
instituții centrale, deputați ai 
Marii Adunări Naționale, oameni 
de știință și cultură, reprezen
tanți ai cultelor, ziariști.

Au fost prezențl șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați tn Ro
mânia și alți membri ai corpului 
diplomatic.

*
Cu prilejul sărbătorii naționale 

a Finlandei — aniversarea a 50 
de ani de la proclamarea inde
pendenței — ambasadorul Finlan
dei, Bjorn-Olof Georg Alholm a 
rostit o euvîntare la televiziunea 
română.

(Agerpres)

T elegramă
Cu ocazia celei de-a 50-a aniver

sări a proclamării independenței 
Republicii Finlanda, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănes
cu, a trimis o telegramă de felici
tare ministrului afacerilor externe 
a) Finlandei, Ahti Karjalainen.

luri uriașe au lovit acest ora» de 
coastă, distrugînd peste 130 de ca
se. Valurile au distrus poduri, șo
sele si automobile. Politia a anun
țat că 100 de colibe au fost dis
truse in cartierul La Perla din San 
Juan. Biroul meteorologic a comu
nicat că acest fenomen neobișnuit 
a fost provocat, probabil, de un 
cutremur submarin sau un ciclon.

DOCUMENTE 
SCRISE

ALE ISTORIEI 
AFRICANE

în localitatea Timbuktu din Ma
li se desfășoară lucrările Confe
rinței internaționale a specialiști
lor tn documentele scrise ale is
toriei africane. Conferința discu
tă probleme legate de strîngerea, 
păstrarea și folosirea a aproxima
tiv 5 000 de manuscrise în limbile 
arabă și fulbe. La conferință par
ticipă oameni de știință din Niger, 
Senegal. Etiopia. Sudan, Franța, 
U.R.S.S. si alte țări.

„ROHINI 75"
Comisia pentru energie atomici 

a Indiei a anunțat că pe poligonul 
din Thumba a fost lansată o ra
chetă de fabricație indiană „Rohi- 
ni-75". destinată cercetărilor me
teorologice. Racheta a atins o al
titudine de 9 km într-un interval 
de 35 de secunde. Aceasta este cea 
de-a doua lansare pe care India o 
efectuează cu o rachetă proprie. 
Prima a avut loc la 20 noiembrie, 
de pe același poligon.



viața internațională
SESIUNEA 0.N.U

• DEZBATERILE PRIVIND DEFINIREA NOȚIUNII DE 
AGRESIUNE • ADOPTAREA IN COMITETUL POLITIC 
A UNEI REZOLUȚII ÎN PROBLEMA ÎNCHEIERII UNEI 
CONVENȚII ASUPRA INTERZICERII FOLOSIRII AR
MEI NUCLEARE • ÎNTREVEDERI ALE PREȘEDINTELUI 

ADUNĂRII GENERALE

NEW YORK 5. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite: Ședința de luni după- 
amiază a Adunării Generale a 
O.N.U. a durat pînă seara tirziu. 
In cadrul ei s-a trecut la reluarea 
dezbaterii punctului cu privire la 
necesitatea de a se urgenta 
rea noțiunii de agresiune, 
roșii vorbitori care au luat 
tul au subliniat importanța 
probleme în 
precizînd că 
nu poate și 
valoare pur 
cretă, legată 
care sau încercare de încălcare a 
suveranității și independenței po
poarelor. Cu interes deosebit a 
fost urmărită intervenția repre
zentantului Afganistanului, care a 
scos în evidentă că țara sa. care 
face parte din rîndunle statelor 
mici și mijlocii, salută faptul că 
problema definirii agresiunii a 
fost ridicată de una din marile 
puteri, membru permanent al Con
siliului de Securitate — U.R.S.S. — 
și că. in principiu, ea nu a întîmpi- 
nat obiecții din partea celorlalte 
mari puteri, așa cum a reieșit din 
declarațiile reprezentanților S.U.A., 
Anghei și Franței.

După încheierea discuțiilor, și 
în conformitate cu o hotărîre an
terioară a Adunării Generale, pre
ședintele C. Mănescu a anunțat că 
problema va fi transmisă mai de
parte spre dezbatere Comitetului 
Juridic.

în continuare. Adunarea a exa
minat o serie de rapoarte ale co
mitetului pentru problemele eco
nomice și financiare, aprobînd o 
serie de rezoluții privind finanța
rea externă și dezvoltarea e- 
conomică, activitatea Institutului 
O.N.U pentru formarea cadrelor 
din cercetări (UNITAR), precum 
și programele și activitatea or
ganismelor din sistemul Națiunilor 
Unite, care se ocupă cu Coopera
rea în domeniile economic, șocial, 
tehnio și altele.

Tot luni după-amiază, Comite
tul Politic al Adunării Generale a 
adoptat (cu 56 de voturi pentru, 
nici unul contra și 33 de abțineri) 
un proiect de rezoluție propus de 
zece țări — Cehoslovacia, Etiopia, 
Irak, Iugoslavia, Mongolia, Nige
ria, R.A.U„ România, Sudan, 
U.R.S.S. — în problema încheierii 
unei convenții asupra interzicerii 
folosirii armei nucleare.

Rezoluția, care urmează să fie 
înaintată spre aprobare Adunării 
Generate, cere tuturor statelor să 
examineze proiectul de convenție 
în acest sens, prezentat de U.R.S.S., 
și oricare alte pi opuneri care ar 
putea fi făcute în această direcție;

defini- 
Nume- 
cuvîn- 
acestei 

lumea contemporană, 
definirea agresiunii 

nu trebuie să aibă o 
teoretică, ci una con- 
de cazurile de încăl-

se cere, de asemenea, inițierea u- 
nor negocieri fie prin convocarea 
unei conferințe internaționale, fie 
în cadrul 
re de la 
state.

Printre 
cadrul Comitetului au reținut 
tenția cuvintele reprezentantului 
Somaliei, care a declarat că este 
bine venit orice pas menit să a- 
propie înfăptuirea dezarmării ge
nerale și totale și dacă interdicția 
folosirii armelor nucleare se va 
încadra într-un complex de măsuri 
care să ducă la eliminarea acestor 
arme din arsenalul statelor, atunci 
un asemenea pas merită făcut.

★
Luni după-amiază, președintele 

Adunării Generale a O.N.U., Cor- 
neliu Mănescu. a primit pe Gun
nar Jarring, reprezentantul spe
cial pentru Orientul Apropiat al 
secretarului general al Națiunilor 
Unite, la cererea acestuia. Cu a- 
cest prilej, a avut loc o discuție 
care s-a referit la misiunea pe ca
re acesta a primit-o în conformi
tate cu prevederile rezoluției bri
tanice adoptate în unanimitate de 
Consiliul de Securitate.

în cursul zilei de marți, președin
tele Adunării Generale a avut o 
convoxbire cu Sigvard Eklund, di
rectorul general al Agenției Interna
ționale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.) Au fost discutate aspecte 
ale activității acestui organism, pre
cum și ale colaborării dintre Româ
nia si A.I.E.A.

Comitetului 
Geneva, fie

explicațiile

de dezarmă
ri irect între

la vot din
a-

Skupștinei Federale

BELGRAD 5. Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor din Skupștina Federală a R.S.F. 
Iugoslavia pe marginea proiectului 
de buget pe anul 1968, Aii Șukria, 
membru al Vecei Executive Fede
rale, a arătat că în anul acesta pro
dusul social și venitul național din 
întreaga economie vor realiza un 
spor de 0,8 la sută față de anul 1966, 
paralel cu o creștere a productivită
ții muncii de 2,6 la sută. Veniturile 
personale nominale ale populației 
vor spori cu circa 16 la sută ; sporul 
real al acestora va fi de 7,4 la sută. 
Neconcordanța evoluției veniturilor 
personale cu producția si productivi
tatea muncii, a menționat vorbitorul, 
a dus pînă acum la redistribuirea 
venitului național. Au fost reduse a- 
cumulările în economie, fapt ce a 
avut influență și asupra efectuării 
programului de reconstrucție și mo
dernizare. ca și a programului de 
investiții în ansamblu.

In anul 1968, a subliniat Șukria. 
«e așteaptă o creștere a produsului 
social și a venitului național într-un 
ritm de 3—4 la sută, a productivită
ții muncii de 3 la sută, a exportului 
de 9—10 la sută și a importului de 
7—3 la sută.

Referindu-se la bugetul federal pe 
anul 1968, care se ridică la 1 066 mi
liarde dinari vechi (8,7 la sută mai 
mult decît în anul în curs), Aii Șuk
ria a spus că cheltuielile tuturor uni
tăților social-politice trebuie puse 
de acord cu venitul național.

In cadru] dezbaterilor a luat cu- 
vtntul Marko Nikezlci, secretar de 
stat pentru afacerile externe, care a 
făcut o expunere cu privire la poli
tica externă a R.S.F. Iugoslavia.

Vorbitorul s-a pronunțat pentru 
încetarea deplină a bombardamente
lor asupra R. D. Vietnam și retra
gerea trupelor S.U.A. din Vietnamul 
de sud.

In Anglia, concomitent cu 
măsura devalorizării lirei ster
line, a fost promisă și o re
ducere a cheltuielilor mili
tare cu o sută de milioane 
lire. Proiecte similare fusese
ră incluse anterior în Cartea 
Albă oficială din februarie 
a. c. și într-un supliment al 
acesteia din iulie. Și totuși, 
spre surprinderea multora, 
totalul bugetului militar 
continuă să rămînă la pla
fonul de 
lire anual.

Printr-o 
aritmetică, 
demonstrat 
lioane se 
hîrtie. Practic — arată ei — 
cel puțin jumătate din a- 
ceastă sumă urmează a fi 
înghițită de creșterea costu
lui echipamentului militar, 
cît și de cheltuielile legate 
de operațiile administrative 
de reducere a unor unități 
militare ; iar cealaltă jumă
tate este anihilată de înseși 
efectele devalorizării lirei, 
ținînd mai ales searna de 
faptul că în termenii bu
getului militar calculele 
sînt făcute la prețurile din 
1964. Astfel, de pildă, în
treținerea trupelor la dife
rite baze militare va costa 
mai scump, iar prețul avi
oanelor americane, pentru 
achiziționarea cărora ur
mează a se cheltui un mi
liard de lire, va fi mai mare 
(cursul de schimb al lirei a 
scăzut de la 
dolari).

Totodată, 
multora — 
mai puțin în .înseși 
rile laburiste — 
chiar de la premisa oficială 
că, de fapt, aproape toate 
cele o sută milioane lire 
urmează a fi economisite 
prin amînarea unor proiec
te militare și prin întîrzie-

circa 2 miliarde

simplă socoteală 
economiștii au 
că suta de mi- 

scade doai pe

GENEVA

j în problema
j cipriotă

r
I Intensă
j activitate
I diplomatică j

I 
I

Universitatea din Madrid a 
fost paralizată marți de o nouă 
grevă a studenților, declarată 
în semn de protest împotriva a- 
restării in cursul zilei de luni 
a 60 de delegați ai Uniunii de
mocratice a studenților. Poliția 
a intervenit cu brutalitate pen- 

a împrăștia pe demonstrant!, 
fotografie: poliția 
un participant Io 

strație
Telefoto: U.P.I. —

aresUnd 
demon-

în fala centrelor de
recrutare din S. U. A.
demonstranții cer:
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NEW YORK. — La Națiunile 
Unite se desfășoară o intensă 
activitate legată de problema 
cipriotă. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a avut între
vederi cu reprezentanții Aus
traliei, Austriei, Marii Britanii, 
Canadei, Danemarcei, Finlan
dei, Irlandei și Suediei, țări 
care au contribuit la formarea 
forțelor O.N.U. aflate în Cipru. 
Actuala serie de întrevederi 
este legată de propunerile se
cretarului general privind ex
tinderea atribuțiilor acestor 
forțe Grecia, Turcia și Cipru 
au acceptat în principiu aceste 
propuneri, care se referă și la 
retragerea trupelor Greciei șr 
Turciei,

ANKARA. — Comandamentul 
forțelor aeriene turcești a anu
lat starea de urgență de la baza 
aeriană Eskisehir, din apropiere 
de Ankara, anunță agenția Reu- , 
ter. Pentru prima oară de la 
15 noiembrie, piloții au putut să | 
părăsească baza pentru a-și vi
zita familiile. La celelalte baze I 
aeriene, starea de urgență con
tinuă. '

NICOSIA. — Se anunță că I 
marți, toți rezerviștii gărzii 
naționale cipriote, care au fost 
mobilizați cu aproape două I 
săptămîni în urmă, în momen- | 
tele dramatice ale conflictului . 
privind Ciprul, au fost demo
bilizați.

Ședința Comisiei 
Centrale de Revizie

Agerpre»

OPRIȚI 
AGRESIUNEA 
ÎN VIETNAM!

rea deliberată a urror li
vrări de echipament și ar
mament. Ceea ce înseamnă 
că aceste cheltuieli vor fi 
reintroduse după un an în 
bugetul militar, mărindu-l 
peste limita estimată în 
scriptele Ministerului Apă
rării.

Oscilațiile în jurul aces
tui plafon, cu ajutorul arti
ficiilor de calcul, au produs 
o accentuare a trămîntări- 
lor în sînul partidului labu
rist, unde îndeosebi mem-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

«s

și Control a P. C
din Cehoslovacia
PRAGA 5 (Agerpres). — Agenția 

C.T K relatează că Partidul Comu
nist din Cehoslovacia are în pre
zent 1689 985 de membri, dintre 
care majoritatea o constituie mun
citorii Aceasta s-a anunțat la șe
dința Comisiei Centrale de Revizie 
și Control a PC din Cehoslovacia, 
care a avut loc la Praga l.,a ședință 
s-a constatat că. cu toate îmbunătă
țirile însemnate care au avut loc în 
ultimul timp în domeniul muncii 
comisiei, există încă unele fenome
ne negative. încălcări ale interese
lor sociale, ale disciplinei în mun
că și disciplinei de stat Au fost 
dezbătute apoi măsurile care tre
buie să contribuie la înlăturarea a- 
cestor neajunsuri.

țe la „rolul mondial", pen
tru menținerea căruia se 
cheltuiește mai mult decît 
permit posibilitățile și re
sursele reale ale economiei.

Ceea ce unora le pare 
straniu — la prima vedere 
— este tocmai faptul că 
băncile opoziției conserva
toare se abțin să atace a- 
ceastă optică politică, mul- 
țumindu-se doai să critice 
uneori anumite metode de 
aplicare a ei. „Times" a- 
firmă : „Actuala diferență

Plafonul

Dezbaterile din Comitetul celor 18
privind neproliferarea

GENEVA 5 — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : Marți 
a avut loc la Geneva o nouă ședință 
a Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare. In cadrul reuniunii, dele
gatul S.U.A., William C. Foster, s-a 
referit la problema controlului inter
național asupra dezvoltării energiei 
nucleare. El a declarat că Statele 
Unite „sînt dispuse să accepte con
trolul Agenției Internaționale pentru 
Energia Atomică asupra tuturor acti
vităților lor nucleare, cu excepția ce
lor care au o importanță directă pen
tru securitatea națională".

Cei doi. copreședinți ai conferinței 
au prezentat un proiect de raport in
terimar asupra stadiului actual al lu
crărilor conferinței, destinat informă
rii Adunării Generale a O.N.U.

Sprijinind punctul de vedere ex-

politicii oficiale „între Sta
tele Unite și Eurypa", cu 
implicațiile cunoscute ale 
candidaturii la Piața comu
nă. Se vorbește de un așa- 
numit „paradox al orientă
rii", față de care Parisul nu 
pare a se arăta deloc in
diferent. Anume, în timp ce 
direcția principală a activi
tății politice vizează o a- 
propiere de Europa occi
dentală, accentele progra
mului militar sînt legate 
îndeosebi de Statele Unite

primat de delegațiile unor state ne
nucleare, delegatul brazilian a arătat 
că „dacă nu este posibil să se trimită 
Adunării Generale un proiect de tra
tat negociat complet în legătură cu 
neproliferarea armelor nucleare, dele
gația braziliană consideră că cel mai 
bun lucru pe care putem să-l facem 
acum este de a oferi Adunării Gene
rale un tablou cît mai complet cu 
putință asupra diferitelor propuneri". 
De asemenea, el a propus ca „rapor
tului interimar să i se anexeze o listă 
a tuturor documentelor supuse Comi
tetului pentru dezarmare al celor 18 
națiuni și stenogramele ședințelor ple
nare".

Șeful delegației nigeriene, A. Kolo, 
a declarat că sprijină poziția delega
ției braziliene. R. Caracciole, șeful 
delegației italiene, a subliniat la rîndul 
său necesitatea ca Adunarea Generală 
a O.N.U. să fie informată în mod 
complet, fie prin anexarea la raportul 
interimar a amendamentelor propuse, 
fie printr-iin rezumat al pozițiilor a- 
doptate de diferiți delegați.

Comitetul a hotărît ca cei doi co
președinți să elaboreze o nouă ver
siune a raportului interimar, care ar 
urma să fie supus discuției, astfel încât 
să se poată redacta un proiect de 
raport care să fie înaintat Adunării 
Generale.

celor două miliarde

milioane lire. 
„Financial 

putea spune 
trebuie între- 
a supăra pe 
atîta timp cît 
ne bizuim ca

NEW YORK 5 (Ayerpres). — 
în SU.A.a început o campanie 
națională împotriva recrutării 
și chemării sub arme, in semn 
de protest față de continuarea 
escaladării războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam. Inițiatorii 
acestei campanii, care se va în
cheia la 8 decembrie, sint or
ganizații de tineret, studen
țești, ale populației de culoare, 
religioase și de femei.

In urma apelului lansat de or
ganizatorii campaniei, centrele de 
recrutare din mai multe orașe ale 
Statelor Unite au fost înconjurate 
de tineri și tinere cate au format 
pichete, cerfnd încetarea imediatâ 
a războiului din Vietnam.

La New York, sute de tineri ame
ricani s-au adunat în biserica St. 
John, pentru a protesta împotriva 
agresiunii S.U.A. în Vietnam. Un 
numâr de 88 de tineri participant! 
la aceastâ adunare au declarat câ 
refuza sâ se înroleze în armată șl 
au transmis pastorului acestei bi
serici livretele lor, care vor fi ex
pediate autorităților militare. Tot la 
New York, în fata clădirii direcției 
pentru recrutare, a avut loc o de
monstrație în masă a tineretului. 
Pentru a împrăștia pe demonstranți, 
autoritățile au apelat la ajutorul 
poliției.

Demonstrații ale tinerilor ameri
cani au avut loc, de asemenea, și 
în orașul Manchester (Statul New 
Hampshire). Centrele de recrutare 
din acest oraș au fost înconjurate 
luni de demonstranți care scandau 
lozinci în sprijinul încetării ime
diate a războiului împotriva po
porului vietnamez. Poliția a făcut 
uz de bastoane de cauciuc, pentru 
a împrăștia pe demonstranți. Un 
număr de 25 de participanți au 
fost arestați.

WASHINGTON 5 (Agerpres). - 
In cadrul unei conferințe de presă 
care a avut loc luni la Departamen
tul de Stat, președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, a lăsat să se înțe
leagă că Statele Unite nu intențio
nează să-și schimbe actualul curs al 
politicii agresive față de Vietnam și 
că bombardamentele aviației ame
ricane asupra R. D. Vietnam vor 
continua.

La întrebările legate de bugetul

militar 
nu s-a 
cheltuielile globale în acest domeniu, 
dar va recomanda toate măsurile 
pentru a asigura cele necesare for
țelor armate să continue intervenția 
în Vietnam. In această ordine de 
idei, el a reamintit că va insista 
asupra aprobării de către Congres a 
proiectului de lege privind sporirea 
impozitelor cu 10 la sută.

american, el a răspuns că 
făcut încă un calcul privind

conferință de presă a pre
ședintelui de Gaulle — pare 
să introducă elemente noi 
in configurația politicii bri
tanice. AstfeJ, este menți
nută în raza atenției dispu
ta cu Bonnul în problema 
costului de întreținere a 
trupelor de pe Rin, pentru 
care se cheltuiesc anual 195 
milioane lire, jumătate din 
ele fiind în valută vest-ger- 
mană. Deocamdată, asupra 
acestui punct se păstrează 
discreție, iai depozitele bri
tanice de armament și echi
pament din R.F.G. nu vor 
li afectate de economisirea 
celor 100
După cum arată 
Times", „s-ar 
că nimic nu 
prins pentru 
vest-germani, 
tocmai pe ei
să intrăm în Piața comună".

Ce se va întîmpla însă a- 
tunci cînd căile Angliei de 
acces spre C.E.E. vor de
veni diu ce în ce mai ane
voioase, așa cum prevăd 
observatorii că se vor pe
trece lucrurile la apropiate
le întîlnfri de la Bruxelles ? 
Unii afirmă că s-ar putea 
adeveri teoria — atribuită 
confidențelor făcute de lor
dul Chaifont la Lausanne 
— potrivit căreia Marea 
Britanie ar pierde interesul 
pentru contribuția sa mili
tară față de Europa occi
dentală, dacă s-ar vedea îm
piedicată a se alătura Pieței 
comune Asemenea perspec
tive sînt dezmințite ca fiind 
contrare intenției oficiale 
de a insista totuși asupra 
candidaturii depuse. Și ast
fel, diverși factori și rațio
namente continuă să susți
nă plafonul celor două mi
liarde la aceeași invariabilă 
înălțime.

2,80 la 2,40

în mani- 
cît și în 
la ulti- 
partidu- 

problema

scepticismul 
manifestat nu 

cercu- 
pornește

CORESPONDENTĂ din LONDRA DE LA LIV IU RODESCU

agențiile de presă transmit

brii aripei de stînga insistă 
asupra respectării angaja
mentelor asumate 
festul electoral, 
rezoluția adoptată 
mul congres al 
lui laburist în 
cheltuielilor militare. După 
părerea acestora, reducerile 
ar trebui să fie nu deghi
zate, ci reale, ceea ce pre
supune însă o radicală re
considerare a actualei poli
tici. In cercurile amintite, 
obiectivul este considerat 
dificil de atins atîta timp 
cît liderii laburiști nu se 
lasă încă convinși că Marea 
Britanie ar trebui să renun-

dintre laburiști și opoziție 
în domeniu] militar privește 
nu ideea de bază, ci aspec
tele tehnice. Actualul gu
vern a acceptat toate obli
gațiile politice și premisele 
strategice ale predecesoru
lui său". Ceea ce se arată 
a fi o deosebire este încer
carea de a îndeplini anga
jamentele respective la un 
cost mai redus, formulă 
considerată însă iluzorie în 
actualele împrejurări.

Comentatorii apreciază câ 
aceste eforturi, depuse încă 
de la începutul mandatului 
laburist, suferă pe de altă 
parte influența balansării

și alte regiuni geografice 
ale lumii. „Teama de a 
pierde sprijinul american 
pentru economia Marii Bri
tanii — scrie ziarul „Times" 
— a fost se pare suficientă 
pentru a convinge guver
nul să adopte 0 politică pe 
linia unei alianțe anglo- 
americane în regiuni din 
afara Europei".

In declarații oficiale — 
inclusiv în Cartea Albă 
privind problemele milita
re — a fost prevăzută 
strîngerea relațiilor cu ve
cinii europeni din N.A.T.O. 
ai Angliei. Atitudinea Fran
ței — și mai ales ultima

Aspect de pe șan
tierul uzinei de 
preparat nutret 
din localitatea 
Domazlice (R. S. 
Cehoslovacă), 
terminarea 
structiei, între
prinderea va 
duce zilnic 
tone nutreț 
nulat, iar proce
sul de fabricație 
va fi in întregime 

automatizat

La Varșovia a sosit o de- 
-agație a Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, condusă 
de Dobroslav Ciulafici, secretar al 
C.C. al U.C.I.

Un apel pentru eliberarea deținuților greci aflați în 
inSUla Yaros *n condiții de internare Inumane a fost lansat la 
Paris, din inițiativa Uniunii Femeilor Franceze. Apelul a fost semnat, 
printre altele, de Simone de Beauvoir. Suzanne Colette Khan, vice
președintă a Ligii drepturilor omului, Madeleine Colin, secretar al 
C.G T , d-na Yves Farge Germaine Guille, secretar al C.G T., Helene 
Langelin, actrițele Catherine Sauvage. Simone Signoret, scriitoarea 
Elsa Triolet, Jeannette Thorez-Vermeersch, precum și de alte perso
nalități.

Vizita la Sofia a minis
trului italian al comerțului 
exterior. Todor Jivkov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P Bulgaria, l-a primit luni pe 
Giusto Tolloy, ministrul comerțu
lui exterior al Italiei, care se află 
într-o vizită în Bulgaria. Au fost 
discutate o serie de probleme ale 
colaborării economice dintre cele 
două țări.

La Viena a fost înființată 
societatea economică mixtă 
iugoslavo-austriaco-vest- 
germană, al cărei sc°p este de 
a contribui la strîngerea legăturilor 
dintre organizațiile de producție 
iugoslave și firmele similare din 
Austria și R. F. a Germaniei — 
anunță agenția Taniug.

despre o operație de transplantare a

Peste 60 de muncitori au 
fost uciși într-un accident 
la Ciudad de Mexico, unde 
un pod aflat în construcție s-a pră
bușit brusc. Potrivit martorilor ocu
lari. 12 muncitori au căzut în pră
pastie. în timp ce alți 50 muncitori 
ce se aflau sub pod au fost aco
perit! de o enormă masă de beton, 
ciment și fier. Ancheta preliminară 
a stabilit că accidentul se dato
rează unei greșeli tehnice a ingi
nerilor constructori.

LONDRA 5 (Agerpres). 
Violoncelistului român Radu 
Aldulescu i-a fost decernat ti
tlul de laureat al „Concursului 
internațional de muzică Har
riet Cohen", cate s a încheiat 
luni la Londra. Premiul „Me
dalia memorială Dinu Lipatti" 
pentru tineri pianiști a fost 
obținut de Fuad Kent (Turcia), 
iar premiul principal pentru 
pian, de Dora Milanova (R. P. 
Bulgaria). Premiile concursului 
care poartă numele pianistului 
britanic Harriet Cohen sint de
cernate anual, incepind din a- 
nul 1951. celor mai buni instru
mentiști, compozitori soliști 
vocali, dirijori șl muzicologi.

In ziarul nostru de ieri s-a relatat 
inimii, efectuata cu succes de un grup de chirurgi din Capetown In prezent, 
inima tinerei Denise Darvall (fotografia din stingă), accidentată mortal sîm- 
bâtă după-amiază, bate ritmic ir. pieptul pacientului Luis Washkansky (foto

grafia din dreapta)

Alegerile municipale din Italia. Aproximativ 270000 de 
cetățeni italieni s-au prezentat duminică și luni la urne pentru a alege 
membrii comisiilor municipale și comunale din 78 de localități. Sînt 
cunoscute pînă în prezent rezultatele alegerilor desfășurate în 23 
de localități. Ele indică o creștere a procentajului de voturi obținut 
de Partidul Comunist Italian și de Partidul Socialist Italian al Uni
tății Proletare.

REDACȚ1A Șl ADMINISTRAȚIA i București Piața „ScînteU”. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell

I


