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La un an și jumătate de la în
ceperea lucrărilor de pregătire și 
construcție, mina și stația de pre
parare a minereurilor din localita
tea Fundul Moldovei au intrat în 
producție.

Noua mină, construită după prin
cipii moderne, are o rețea întinsă 
de galerii și este prevăzută cu
dispozitive speciale de ventilație 
și pulverizare. Stația de aeraj asi
gură condiții bune de lucru în 
subteran. în abataje sînt folosite 
perforatoare moderne de mare vi
teză și mașini de încărcat cu 
screper.

Anual vor fi puse aici în valoare 
85 000 tone minereuri cuprifere 
și piritoase.
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întregul popor a sărbătorit cu 
mîndrie patriotică, în pragul noului 
an, împlinirea a două decenii de la 
proclamarea Republicii. După cum 
«-a arătat la ședința jubiliară a Ma
rii Adunări Naționale consacrată a- 
cestui eveniment, România a pro
gresat în această perioadă istoricește 
scurtă cu o întreagă epocă. Socialis
mul a dat roade bogate pe pămîntul 
României. Din tabloul însuflețitor al 
realizărilor obținute de poporul nos
tru în cei 20 de ani de construcție so
cialistă, se desprinde cu pregnanță 
linia dezvoltării ascendente, în rit
muri susținute, a economiei națio
nale. concomitent cu schimbările 
adînci în structura generală a eco
nomiei românești.

Elaborînd programul de edificare 
a socialismului în țara noastră, Par
tidul Comunist Român a urmărit în 

wa- .permanență ca economia națională să 
dezvolte ca un complex echilibrat, 

y caracterizat prin creșterea 
.. nzională și îmbinarea armonioa- 
â tuturor ramurilor producției ma- 

riale. Drumul parcurs de la Roinâ- 
<ia de odinioară, a cărei structură 

onomică predominant agrară era

considerată ca o fatalitate inexora
bilă, la Republica Socialistă Româ
nia de azi, cu o industrie în conti
nuă dezvoltare, cu ramuri noi și mo
derne, care a devenit „motorul" 
întregii economii naționale, ilustrea
ză elocvent progresul făcut de țara 
noastră în epoca socialismului.

Temelia trainică a dinamismului 
economiei românești, a modernizării 
structurii ei o constituie aplicarea 
consecventă de către partid a poli
ticii de industrializare socialistă a 
țării. Evidențiind din nou rolul și im
portanța social-economică a indus
trializării socialiste, în raportul pre
zentat la Conferința Națională a par
tidului tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat : „Pornind de la concep
ția materialistă care arată că facto
rul hotărîtor al progresului social, al

ȘTIINȚA
factor al
dinamismului
societății

înfloririi economiei naționale și ridi
cării nivelului de trai al populației 
îl constituie dezvoltarea susținută a 
forțelor de producție, partidul nostru 
a concentrat toate eforturile în di
recția industrializării socialiste a 
țării".

Cel mai important rezultat al apli
cării consecvente a politicii de in
dustrializare se oglindește în faptul 
că industria a cunoscut un avînt re
marcabil, devenind ramura conducă
toare a economiei. Dinamismul ei a 
determinat, într-un larg context, pro
funde schimbări cantitative și cali
tative în structura economiei româ
nești : pe fondul general al dez
voltării tuturor ramurilor economiei 
naționale, acestea și-au schimbat lo
cul in structura producției sociale.

Cîteva date sînt concludente în ce 
privește amploarea și ritmurile dez
voltării industriei. Intre anii 1948— 
1966. producția industrială a. crescut 
de 12 ori ; în 1966, producția indus
trială depășea de 11 ori producția 
anului 1938, de peste 7 ori producția 
anului 1950 și de peste 2 ori pe cea 
a anului 1960. Măsurat cu un indice 
specific — ritmul mediu anual de 
creștere — tabloul se conturează și 
mai expresiv : în perioada 1951—1966, 
acesta a fost de 13,2 la sută, iar 
în anii 1961—1966 de 13,4 la sută. 
Dezvoltarea unor ramuri hotărîtoare 
ale industriei este, incontestabil, im
presionantă : -producția industriei de 
energie electrică și termică a crescut 
în 1966, față de 1938, de 32 ori, a 
construcțiilor de mașini și prelucrg», 
rii metalelor de 26 de ori, a chimiei 
de 43 de ori.

în anul 1966, producția industrială 
a anului 1938 s-a realizat în nu
mai 34 zile, producția construcții
lor de mașini și prelucrării metale
lor în 14 zile, a chimiei in 9 zile, a 
materialelor de construcție în 14 zile, 
în anul 1967, producția industriei a 
fost egală cu cea obținută în întreg 
primul cincinal ; industria noastră a 
produs anul trecut în mai puțin de 
4 săptămini cit în întregul an 1948. 
Dacă aducem comparația la o peri
oadă mai apropiată, imaginea este și 
mai expresivă. Astfel producția de 
energie electrică a anului 1966, 
de aproape 21 miliarde kWh, depă
șește cu circa 25 la sută întreaga 
producție de energie electrică ob
ținută în primul cincinal (1951— 
1955), producția de îngrășăminte 
chimice din același
proximativ egală cu întreaga pro
ducție a perioadei 1950—1962, pro
ducția de oțel din 1966 (3 670 000 tone) 
depășește producția anilor 1951— 
1955. Acesta este rezultatul ritmuri
lor extrem de rapide care au fost im
primate industriei și ramurilor ei.

Partidul nostru a privit industria
lizarea nu ca o creștere oarecare a

(Agerpres)

DIGURILE

ÎNCHID NOUL

BAZIN

PORTUAR

Constructorii portului Constanța 
au atins, cu aproximativ un an mai 
devreme, lungimea proiectată pen
tru digul de sud, de peste 2 700 
mșiri. în prezent, digurile închid 
noul bazin portuar a cărui capa
citate este de trei ori mai mare. 
La construcția lor s-au folosit a- 
proape 7 milioane tone de piatră 
și 20 000 stabilopozi.

Terminarea construcției digurilor 
de închidere a bazipului portuar 
dă posibilitatea intensificării lucră
rilor din interiorul acestuia : dra- 
gaje și umpluturi, construcții de' 
cheiuri, instalații de semnalizare a 
navigației, de iluminare, de ma
nipulare a mărfurilor. în fotografie : 
Digul de larg al noului bazin por
tuar din Constanța.

BELGRAD 3. — Trimisul spe
cial, Constantin Mitea, transmite : 
Miercuri dimineața a sosit în R.S.F. 
Iugoslavia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, împreună cu 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al. Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii. Socialiste 
România, și Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., pentru a face o 
scurtă vizită de prietenie la invita
ția tovarășului Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia.

La gara din Osiek, oaspeții ro
mâni au fost așteptați și salutați 
de tovarășii Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, preșe
dintele Uniunii Comuniștilor' din 
Iugoslavia, Edvard Kardeli, mem
bru al Consiliului Federației și al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., Mika 
Șpiliak, președintele Vecei Execu
tive Federale și membru al- Prezi
diului C.C. al U.C.I., Mialko Todo
rovici, secretar al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al U.C.I., Vladimir 
Bakarici, președinte al C.C. al U.C. 
din Croația, membru al Consiliului 
Federației, Kocea Popovici/ mem
bru al Consiliului Federației și al 
Prezidiului' C.C. al U.C.I., Iakov 
Blajevici, președintele Skupștinei 
Croației și membru al Consiliului 
Federației, și Vladimir Popovici, 
membru al Consiliului Federației 
și al Prezidiului C.C. al U.C.I.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
Iosip Broz Tito își string cu căl
dură mîinile și se îmbrățișează.. Cei 
doi conducători de partid și de stat 
trec în revistă compania de onoare 
alineată pe peronul gării.

Cu trenul special au sosit la 
Osiek și Mirko Tepavaț, președin
tele Comitetului, regional al Uni
unii Comuniștilor din Serbia pen
tru Voivodina. Liubo S. Babici, 
consilier al secretarului de stat 
pentru afacerile externe, Iakșa Pe- 
trici, ambasadorul iugoslav în 
România, Lazar Lilici, șeful Pro
tocolului în Secretariatul de Stat 
pentru -Afacerile Externe, precum 
și Aurel Mălnășan, ambasadorul 
României în Iugoslavia, care au în- 
tîmpinat la frontieră pe conducă
torii de partid și de stat români.

Oaspeții români au fost salutați 
cordial de numeroși cetățeni din 
Osiek aflați pe peronul gării- și pe 
străzile orașului.

Coloana de mașini s-a îndreptat 
apoi spre cabana Tigveș a fermei 
de vînătoare „Cerbul". în după- 
amiaza aceleiași zile, conducătorii 
de partid 
punzînd 
participat 
toare.

peronul gării din Osiek

CONVORBIRI ROMANO-IUGOSLAV
Miercuri, 3 ianuarie, au 

convorbirile între tovarășii 
Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și Iosip Broz Tito, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
iugoslavia, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

vur, nprtea română

început 
Nicolae 
al C C.

la convorbiri

l >
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membru al C.C.

și de stat români, răs- 
invitației gazdelor, au 
la o partidă de vînă-

Andrei Păcuraru,
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Vașile Șandru, adjunct al 
ministrului, afacerilor externe, și 
Aurel Mălnășan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bel
grad.

Din partea iugoslavă participă 
Edvard Kardeli, membru al Con
siliului Federației și al Prezidiului

Prof. univ. Florin CIORĂSCU
membru corespondent 

al Academiei

. Am sărbătorit două
zeci de ani de la pro
clamarea Republicii: 
vîrstă de aur a ti
nereții, a energiilor 
clocotitoare, ce se re
flectă în ritmul im
petuos al construcției 
socialiste pe tot întin
sul țării, în ritmurile 
creșterii noastre econo
mice, printre cele mai 
ridicate din lume, 
avîntul firesc al 
ții ne pregătim 
cem față noilor 
ale dezvoltării 
niei, în pas cu progre
sul rapid al științei și 
tehnicii contemporane. 
Istoricele hotărîri a- 
doptate de Conferința 
Națională a 
deschid largi 
ve în fața 
agriculturii, 
culturii românești.

Oamenii de știință, 
cercetătorii, inginerii și 
specialiștii angrenați în 
activitatea de investiga
ție științifică, scrutînd 
acum, la început de an 
nou, drumul parcurs, 
Își spun cu îndreptățit 
sentiment de 
că în marile 
dobînâite de întregul

Cu 
tinere- 
să fa- 
cerințe 
Româ-

partidului 
perspecti- 
industriei, 
științei și

mîndrie 
succese

C.C. al U.C.I., Mika Șpilia) 
ședințele Vecei Executive F 
și membru al Prezidiului ( 
U.C.I., Mialko Todorovici, : 
al Comitetului Executiv al 
U.C.I., Vladimir Bakaric 
ședințe al C.C. al U.C. din > 
membru al Consiliului Fe 
Kocea Popovici, membru a 
liului Federației și al Pr<

Voivodina. Liubo S. Babi 
lier al secretarului de ste 
afacerile externe, Iakșa 
ambasadorul R.S.F. Iugosl 
România.

în cadrul convorbirilor 
loc un schimb de părei 
problemelor internațional 
și asupra unor probleme < 
comun.

nostru popor sînt încor
porate și rezultatele 
muncii lor de pătrun
dere a tainelor încă ne
cunoscute ale naturii, 
de punere în valoare a 
resurselor economiei 
noastre naționale. A- 
cum, cînd știința se a- 
firmă ca o componență 
nemijlocită și extrem 
de importantă a forțe
lor de producție, ei sînt 
pe deplin conștienți că 
le revine misiunea să 
contribuie și mai in
tens, prin rezultatele 
cercetării științifice, la 
mersul înainte al socie
tății, la bunăstarea po
porului.

Cîtă deosebire față 
de trecut, cînd oamenii 
de știință clarvăzători 
erau adesea nevoiți să 
lucreze în condiții de 
apostolat, deoarece rîn- 
duielile vremii 
țineau o prăpastie 
ei și poporul din 
proveneau și pe 
doreau fierbinte
smulgă din înapoiere. 
Și totuși, izvoarele de 
talent, capacitate și e- 
nergie nu au fost înă
bușite. Au apărut figuri 
remarcabile ca V.

men- 
între 
care 
care 
să-1

Babeș, Gh. Marinescu, 
Gh. Titeica, N. Ior- 
ga, D. Guști și multi 
alții cu care se mîn- 
drește poporul nos
tru, oameni care și-au 
închinat întreaga lor 
viață științei, punînd 
temeliile unor străluci
te școli în medicină, 
matematică, fizică, isto
rie, sociologie, aducînd 
o prețioasă contribuție> 
la tezaurul științei* 
mondiale.

Construcția socialis
mului a ridicat creația 
spirituală pe o treaptă 
superioară, asigurîndu-i 
nu numai un prestigiu 
fără precedent, dar și 
condițiile materiale în 
care să-șj poată găsi fi
nalitatea și împlinirea. 
Conducerea de partid și 
de stat acordă o atenție 
deosebită problemelor 
științei, perfecționării 
formelor de organizare 
și îndrumării ei, ca un 
factor de seamă al pro
gresului. Documentele 
de partid scot în evi
dență și subliniază cu 
tărie rolul științei în 
viața de astăzi a po
porului nostru, în în
făptuirea mărețelor țe
luri pe care le are în 
față, pentru că însăși e- 
dificarea societății so
cialiste este o emanație 
a gîndirii științifice.
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Telegramă
Tovarășului LUIS CARLOS PR<
Secretar general al Partidului Comunist Bre

E 1 A

Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dv. de 
tul Central al Partidului Comunist Român vă transmite 
tant al Partidului Comunist Brazilian, cele mai calde feliei

Vă dorim, dragă tovarășe Carlos Prestes, multă săi 
delungată și activitate rodnică în lupta pe care o deși 
Comunist Brazilian pentru consolidarea organizatorică, | 
logică a rîndurilor sale, pentru făurirea unității forței 
democratice braziliene, apărarea intereselor vitale ale clc. 
«le întregului popor brazilian, pentru pace, democrație și

COMITETUL CE?
AL PARTIDULUI COMUI
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(Continuare în pag. a III-a)

an este a-

(Agerpres)

eferve 
scurt c 
tractor

anchetă

culturală
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,11-650“ pe ogoarele Iran
Lîngă Ahwaz, pămînt gălbui și 

cer de azur. Sub arșița soarelui, 
oamenii locului au schimbat cursul 
rîului Karun,' îndreptîndu-i apele 
pe canale și șanțuri. Ei smulg 
imensului pustiu, palmă cu palmă.

Liniștea văzduhului este tulbura
tă de zumzetul pompelor și al 
tractoarelor, prețioase ajutoare în 
această temerară muncă. Replică

modernă la talismanele d 
ră prin care se implore 
supranaturale ploaia și 
tul pămîntului cu . plugul

Aici, în plină 
muncii, am un 
proprietarul unui 
U—650.

— Este un

CRITERIILE OCROTIRII
VESTIGIILOR ISTORICE

avem o mareNoi, cei de astăzi, 
răspundere pentru păstrarea monu
mentelor istorice apărute de-a lun
gul veacurilor pe cuprinsul patriei. 
Nu este vorba doar de a consolida 
niște ziduri, ci de a conserva cel 
mai important tezaur al culturii ro
mânești vechi, o zestre lăsată de 
strămoși, care ne permite să stăm 
cu cinste la masa rotundă a valori
lor mondiale. Acest patrimoniu se 
înscrie organic în ambianța spiritua
lă a timpului nostru și ca un mijloc 
important în cunoașterea trecutului, 
în educarea sentimentului patriotic.

De aici izvorăște șiz necesitatea nu 
numai de a studia și valorifica cît 
mai intens monumentele istorice, ci 
și de a face tot ceea ce este necesar 
și posibil pentru a le prelungi cît 
mai mult viața și a le transmite ge
nerațiilor viitoare.

Numeroase monumente sînt astăzi 
restaurate sau consolidate. Aseme
nea lucrări au fost realizate la Cas
telul Corvinilor de la Hunedoara, 
Curtea domnească din Tîrgoviște. 
complexul de la Golești, hanul dom
nesc din Suceava, monumente din 
nordul Moldovei, care se înscriu în 
noua arhitectură a orașelor sau în 
ambianta tradițională a peisajului 
românesc. Sînt în curs de desfășu
rare o serie de acțiuni spectaculoase 
cum este, de pildă, mutarea vestigii
lor de la Ada-Kaleh pe insula Si
mian In București se reface vestitul 
han al lui Manuc care. împreună cu 
alte monumente din perimetrul vechii

curți domnești, va constitui un inte
resant centru de atracție al Bucu- 
reștiului. An de an tot mai multe 
asemenea vestigii își recapătă stră
lucirea originală și intră în circuitul 
turistic, oferind publicului satisfac
ția întîlnirii cu admirabile valori is
torice. artistice și culturale.

Valoarea monumen
tului depinde de am
ploarea șantierului?

Firește că dintr-un patrimoniu de 
circa 6 500 de monumente sînt multe 
care au nevoie de restaurări, conso
lidări sau de lucrări pentru conser
vare. Dar nu este posibil ca toate să 
fie făcute imediat, sau cel puțin în- 
tr-un timp scurt. De altfel și monu
mentele diferă în privința 
tei pe care o prezintă, a 
tilor existente pentru a le 
De aceea, în acțiunea de 
și conservare trebuie să cîntărim cu 
toată seriozitatea ce obiective avem 
în vedere mai întîi, pentru a nu pier
de cele mai importante valori.

Realitățile de pe teren, observații
le participanților la ancheta noastră 
arată că forurile răspunzătoare pen
tru păstrarea acestor vestigii se con
duc uneori după criterii neraționale, 
care se întorc în... dauna monumen-

importan- 
posibilită- 
valorifica. 
restaurare

telor. Astăzi au prioritate la res
taurări, ’ chiar dacă intervențiile 
nu sînt de strictă urgență, mo
numentele care necesită investi
ții de zeci de milioane, permit 
o largă organizare de șantier sau 
sînt mai aproape de orașe. în timp 
ce monumente mici, izolate, dar ex
trem de importante, aflate într-un 
proces avansat de degradare, deși 
ar putea fi restaurate cu cîteva mii 
de lei. sînt amînate de la un an la 
altul.

Această situație este favorizată în 
mod direct și de faptul că răspunde
rea pentru restaurarea și întreținerea 
monumentelor este împărțită între 
diferite foruri. Astfel, protejarea 
frescelor cade în responsabilitatea 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, și tot ce acesta a realizat 
pînă acum a fost, cu. mici excepții, 
ca nimeni să nu se atingă de pictura 
de la monumente, ceea ce nu poate 
însă opri procesul avansat de degra
dare a numeroase fresce. Pentru a- 
ceasta ne trebuie ateliere și specia
liști pe care nu-i avem, deoarece res
pectivul for nu a făcut nimic ca să-i 
pregătească. Direcția monumentelor 
istorice are în atenție doar arhitec
tura și se ocupă cu precădere de o- 
bicctivele a căror restaurare necesită 
fonduri de ordinul milioanelor. Cele 
a căror reparație nu ar depăși cî
teva sute de mii de lei, și acestea 
sînt cele mai numeroase, rămîn cu 
puține excepții în grija administrației 
locale. Optica și preocupările acesteia 
diferă extrem de mult de la o regiu-

ne la alta, atît în privința acordării 
fondurilor (regiunea Oltenia alocînd 
peste 1 milion de lei, în timp ce Su
ceava nu a prevăzut în 1967 nici un 
leu),? cît și în privința modului de a 
organiza proiectarea și execuția res-

Anchetă realizata
Ion CIUCHI

(Continuare în pag. a IV-a)

de

tractor 
robust și ascultător, — 
Abdallah. Sînt foarte m 
el și mă gîndesc și la < 
pentru agricultură, tot aș 
ce se fabrică în țara dv.

Curiozitatea acestui locuitor al
Kuzistanului care, în inima regiunii 
petroliere, dă la iveală o nouă

CORESPONDENȚA 
DIN TEHERAN 

DE LA NICOLAE POPOVICI

bogăție a solului, ca și interesul 
atîtor agricultori iranieni pentru 
mașinile românești au fost trezite 
de cele aproximativ 4000 de trac
toare venite tocmai de lîngă pinte
nul Tîmpei.

...Marți 26 decembrie 1967. Zorile 
dimineții inundă micul Karadj, la 
70 kilometri N—V de capitală, mai 
devreme ca de obicei. Aici, la 
marginea orășelului de la poalele 
munților Elbruz, s-a deschis prima 
expoziție de mașini agricole romă-

(Continuare în pag. a V-a)

T elegramă
Excelenței Sale Generalului NE

Președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii
WIN
Birmane

RANGOON 
în numele poporului român, al Consiliului de Stat al Republicii So

cialiste România și al meu personal, doresc să adresez cordiale felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate pentru Excelența Voastră, de 
stare și "'H ~~ * ■UȚrp-jpnp'z eu nrileiul dp-a
anive • o-z . -.-.u-i . rc.

Q ■
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Timisoara
*

Cunoașteți cele șapte minuni 
ale lumii antice ? Dacă nu, le 
puteți vedea la Timișoara. Bine
înțeles, nu în mărime naturală. 
Sînt expuse în holul mare al Pa
latului Poștei copii în miniatură, 
executate de către membrii cer
cului de sculptură al Casei pio
nierilor din localitate. Vizitatorii 
admiră zilnic Grădinile suspen
date din Babilon, Farul din 
Alexandria, Statuia lui Zeus din 
Olimp, Piramida lui Keops etc. 
luorate în lemn și lut de elevii 
Florin Machedon, Adrian Cîm- 
purean, Sorin Sadeanu și Elemer 
Toth, conducătorul cercului.

Ultimele zile ale anului vechi 
1967 l-au găsit pe Ion Dumitru 
Zamfir din Gomet-Cuib (Telea- 
jen) cu colindul pe la sfatul 
popular. Nu avea în mînă nici 
plugușor, nici zurgălăi, nici sor
covă. Ci doar actele necesare 
ventru eliberarea certificatelor de 
naștere celor doi gemeni ai săi, 
veniți de curîrid pe lume. Două 
saptămîni a umblat cu colindul 
înttclAnd: „Ne dați, sau nu ne 
dați... certificatele ?“ De fiecare 
dată a fost amînat nejustificat: 
„Veniți mîine. Acum n-avem 
timp" sau „Lipsește președintele" 
etc. Astfel de mentalități, în noul 
an, să piară ca „iarba rea". Nu 
le urăm „La mulți ani 1“

Actele dv.!
Sîutem informați că autoturis

mul 1-P1-4020, proprietatea unui 
contabil din schela petroliferă 
Berea, circulă în neregulă și fan
tomatic pe drumurile publice, 
proprietarul neavînd carnet de 
conducere. în fiecare zi face curse 
între Berea și Buzău prin bariera 
Simileasca,, în raionul Buzău nu 
sînt agenți de circulație ? îngă- 
aumia îiua ijlatia.Șrțițieră are. 

la
auuija ip. .e. glația^ruțjeră 
consecințe grave. Chenați-1 
ordine 1

Cine
înțelege ?

•rcompetență ? Superficiali-
P l.C.l.L. București a sesizat 

iția în 1967 că un fost ges- 
,nar a prejudiciat între- 

.rinderea cu 15 529,60 lei în 
perioada iulie-august 1965 (I?) 
Cercetările au dovedit că gestio
narului i se desfăcuse contractul 
de muncă în iunie 1965. Deci 
cu o lună înainte de producerea 
prejudiciului de care era făcut 
responsabil. Cerînd precizări 
l.C.LL.-ului, miliția a primit o 
adresă în care scrie: „Prejudiciul 
pe care îl reclamăm și cu care ne 
constituim parte civilă este de lei 
16162,60 și se compune din dife
rența de produse; telemea oi, 
brînză grasă etc." Apoi: „aceste 
diferențe s-au datorat unor cauze 
obiective de care nu se face vino
vat gestionarul". Prin urmare 
omul e nevinovat. Atunci de ce 
mai puneți organele de anchetă 
pe drumuri P

Anul si mia»
Cu cîteva zile înainte de Anul 

Nou, la casa văduvei Aurelia 
Moldovan din Teiuș (Alba) a 
venit în colind norocul. La ultima 
tragere la sorți a obligațiunilor 
CEC a cîștigat 75 000 lei ; Aure
lia Moldovan are 75 de ani. Deci 
a cîștigat pentru fiecare Revelion 
petrecut (an nou) o mie de lei. 
Pentru ea, 1968 se anunță an 
bogat. îi dorim ca și la 100 de 
ani figura să se repete. Și tot, 
anul și mia.

Criza
scobitorilor

jl

Noi credeam că scobitoarea — 
banala așchiuță cu care alergi 
măslina prin farfurie — este 
făcută din lemn. Naivă părere I 
După concluzii mai recente s-a 
stabilit că scobitorile s-ar con
fecționa din alabenicrus, un coral 
care crește în mările nordului 

vestul .îndephrt : Așa se 
că de ce nu se găsesc scobi- 
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PMEEMEI DE CHID
O plimbare pe dealul Copouluî din 

lași poate lăsa o impresie oarecare 
fără un ghid care să explice aureola 
romantică pe care i-au făurit-o bătrî- 
nului tîrg atîtea generafii de poefi. Fai
moasa grădină poate părea un parc ca 
atîtea altele dacă în mijlocul ei vizita
torii n-ar fi conduși la teiul eminescian. 
Iar printre casele bătrîne mărginind stră
zile, turiști de toate vîrstele vor fi emo
ționali cînd ghidul le va arăta pe 
aceea în care-și primea Ibrăileanu mu
safirii nocturni, odaia modestă în care 
și-a scris Topîrceanu baladele, locu
ința lui Sadoveanu, sau a lui Asachi și 
Kogălniceanu. Nu toate obiectivele tu
ristice se impun singure, din prima pri
vire. Multe sînt ca niște viori străvechi, 
pe care numai un arcuș de maestru 
izbutește să le facă să răsune în toată 
splendoarea. Or, acest arcuș trebuie să 
fie ghidul.

— „Ghidajul" se află la jumătatea 
drumului dintre știință și artă — ne 
spunea lector univ. Iulian Antonescu, 
directorul muzeului regional din Bacău. 
El presupune nu numai bagajul de cu
noștințe corespunzător, ci și simț critic, 
puterea de a renunța fa detaliu, care-l 
interesează doar pe specialist. Adevă
ratul ghid — ciceronele — este un ca
talizator energic și activ între cunoștin
țele preliminare și perspectiva pe carej 
o deschide vizitarea obiectivelor res
pective. — „El trebuie să fie totodată 
un fin psiholog, a completat ideea di
rectorul adjunct al agenției O.N.T. Bucu
rești, Titus Cîlan. In foarte scurtă vre
me de la plecare, trebuie să cunoască 
grupul, să găsească factorul comun a! 
pregătirii generale, după care să-și a- 
dapteze stilul și con(inutul expunerilor".

Aceste cerințe, puse în fata oricărui 
ghid, se amplifică atunci cînd este 
vorba de însoțirea unor turiști străini. 
Sînt turiști care vin, uneori, de la mii de ' 
kilometri pentru a ne cunoaște țara. în- 
tr-o mare măsură de ghid, de cunoștin
țele sale, de modul de prezentare de
pinde imaginea cu care turistul va ple
ca de la noi.

Desigur, în primul rînd, ghidul tre
buie să fie un om instruit. In viziunea 
O.N.T. însă, primordiale par să fie une
ori alte calități.

— Ghidul răspunde de excursie, în 
primul rînd din punct de vedere mate
rial — ne readuce la „proză" I. Lu- 
pașcu, șeful circulației turistice de la 
agenția O.N.T. din Bacău. La plecare 
el primește formele de achitare pen
tru plata serviciilor de care este obli
gat să se ocupe cu competență. In al 
doilea rînd, îi revine misiunea de a pre
zenta obiectivele de pe traseu...

Concepția nu aparține interlocutoru
lui. Obligațiile ghidului, în ordinea im
portanței lor, sînt înscrise în „Regu
lamentul și îndrumarul' organizatorului 
de turism însoțitor”, publicat de Ofi
ciul Național de Turism în 1965. Acest 
regulament cuprinde, fără îndoială, o 
sumedenie de indicații utile. El stabi
lește însă că ghidului i se cere mai în- 
tîi să cunoască „normele economico- 
financiare care reglementează asigura
rea și prestarea de servicii turistice" — 
și abia după aceea „să prezinte obiec
tivele turistice în mod atractiv și să 
dea dovadă de simț pedagogic, adap- 
tîndu-și expunerile la nivelul grupului 
de turiști".

Care este rezultatul acestei 
supra obligațiilor primordiale 
ducătorului de excursie ? lată 
ghizii :

— Noi nu sîntem doar prezentatori 
de traseu, ci și ospătari, bagajiști, aju
tori de șoferi etc, ne declara Petre Pe
trescu, tehnician la I.C.E.M.I.N., ghid cu 
o experiență de aproape douăzeci de 
ani. Gestiunea excursiei ne răpește des
tul timp, mai ales cînd, așa cum se în
tîmplă foarte des, cele trei mese se ser
vesc în trei localități diferite.

— Treburile gospodărești sînt pentru 
ghid o calamitate, este de părere un 
alt ghid cu experiență, juristul Mircea 
Dumitrescu. Un bun conducător de ex
cursie are nevoie de cunoștințe de is
torie și geografie, de istoria artelor și 
literatură, de economie și cîte altele. 
E normal — și așa trebuie să fie. Dar 
pe lîngă acestea, lui i se cere să înde
plinească și funcția de merceolog, con
tabil sau hotelier. El pleacă la drum cu 
dosare, scripte, tușieră și alte aseme
nea instrumente, în „compania" cărora 
își petrece ore bune din zi și adese
ori și din noapte.

Preocupările ghidului sînt supuse în 
permanență unei veritabile gimnastici : 
de la, să zicem, pictura murală a Vo- 
ronețului sau a Suceviței la lingurițele 
de zahăr pentru ceai ; de la culmile 
înalte ale artei lui Brâncuși la problema 
procurării unei pături în plus la hotel.

Ce a determinat o astfel de profi
lare a ghizilor care, după părerea 
multor interlocutori, duce la denatura
rea noțiunii clasice de ghid ? Mai mulți 
șefi de agenfii O.N.T. ne-au explicat că, 
atîta vreme cît în muzee și la monu
mente există ghizi locali, bine pregă
tiți, cărora le este predat grupul, con
ducătorul excursiei nu trebuie să fie 
chiar o enciclopedie. Pe de altă parte, 
cineva trebuie, bineînțeles, să se îngri- 
j".’scă de turist, să-i asigure primirea 
• viciilor pe care le-a achitat. Cineva 
riebuie să vegheze și la aceste treburi, 

- oc secundare. Dar de ce ghidul tre
buie să-l dubleze pe responsabilul de 
p'.taurant și pe hotelier ? Primirea și de

servirea turiștilor nu esre oare prima 
și cea mai importantă misiune a lor ? 
Jr jurist remarca lipsa unor clauze con- 
rristuale intre O.N.T. și furnizorii săi 

e, în cazul nerespectării lor, să im
pună penalizări.

— Intr-adevăr — ne spunea tov. 
re Georgescu, directorul complexu- 

iui hotelier „Carpați" din Brașov — 
pentru partea hotelieră și gastronomică 
turistul nu are nevoie de ghid. Perso

nalul complexului hotelier pe care-I 
conduc, de exemplu, își îndeplinește 
conștiincios toate obligațiile privind de
servirea turiștilor.

Avem astăzi posibilitatea să rezolvăm 
elementele complimentare importante 
ale excursiei, cu personalul de specia
litate din hoteluri și restaurante. De 
altfel, cei mai mulți dintre turiștii cu 
care am stat de vorbă s-au pronunțat 
pentru deplasarea accentului, în atribu
țiile ghidului, de la chestiunile econo- 
mico-financiare spre cele de prezentare 
calificată a traseului, spre pregătirea sa 
cît mai temeinică.

In ce privește efectuarea serviciilor, 
experiența unor țări cu îndelungată 
practică turistică ne sugerează nume
roase soluții. In Italia, de exemplu, ghi
dul nici nu intră în hotel. La pleca
rea în excursie, turistul' primește un 
carnet cu bonurile, detașabile, pentru 
cazare și masă. Pe baza lor se face de
contarea între agențiile de turism și 
furnizori. In alte țări există funcția de 
ghid-dispecer și ghid de însoțire. Pri
mul face oficiul de gazdă și rezolvă, 
încă de la început, problemele organi
zatorice și gospodărești — cazare, pro
gram de excursie etc, după care turis
tul este preluat de ghidul de însoțire, 
a cărui sarcină este de a prezenta tot 
ceea ce țara respectivă are mai inte
resant și mai prețios în domeniile 
care-l interesează. Evident, există nu
meroase și diverse soluții. Cu siguranță 
că specialiștii din cadrul Oficiului Na
țional de Turism, cunoscători ai expe
rienței multor țări, ar putea adăugo 
numeroase modalități lesne de adaptat 
la condițiile actuale ale țării noastre.

O asemenea acțiune ar fi cu atît mai 
necesară cu cît, în 
semnalate, în cursul 
prins și necesitatea 
cioase a ghizilor — 
lizare. în momentul 
în turismul intern, corpul de ghizi este 
folosit după cum se nimerește. în de
curs de un an, un ghid parcurge toate 
traseele țării. Ar fi util ca ghidul să se 
specializeze, ajungînd să cunoască toa
te amănuntele despre un traseu și să 
facă față oricăror întrebări ce i s-ar 
pune. Există o experiență pozitivă : 
Agenția internațională O.N.T. din Bucu
rești — ne-a informat tov. Vasile Bă- 
loiu, șeful agenției — și-a specializat 
corpul de ghizi pe principalele trasee 
parcurse de turiști străini : turul Româ
niei, mînăstirile din’ nordul Moldovei,

afara aspectelor 
anchetei s-a des- 
folosirii mai judi- 
în sens de specia- 
de față, mai ales

litoral, Deltă, turul orașului București, 
operele Brâncuși, cabane etc. Rezulta
tele bune obfinute în acest sector al 
turismului s-ar cere generalizate.

Selecjia și pregătirea ghizilor fiind 
aspecte dintre cele mai importante, 
ne-am adresat unor șefi de agenfii 
O.N.T. pentru a afla care sînt criteriile 
și mijloacele folosite.

în momentul de fafă, aflăm la agen- 
fia O.N.T. București, circa 150 de ghizi 
urmează un curs de îmbogățire a cu
noștințelor la care sînt invifafi să pre
dea profesori, conferențiari și cercetători 
specializați în istoria patriei, istoria ar
tei, etnografie și folclor, geografie eco
nomică etc. Pentru fixarea cunoștințe
lor, se organizează excursii de docu
mentare pe diferite trasee. Cursuri ase
mănătoare se organizează de către ma
joritatea agenfiilor O.N.T. din țară. în 
sfîrșit se dă un examen, la caie însă, 
după cum ni s-a spus, nimeni nu este 
respins. Așa se și explică de ce une
ori ghidul nu poate răspunde întrebări
lor turiștilor sau dă informații eronate. 
(Din fericire, această „sită" funcțio
nează mai bine cînd este vorba de se
lectionarea ghizilor pentru agențiile in
ternaționale). '

în legătură cu aceeași problemă, șe
ful agenției O.N.T. din Brașov, Mihai 
Teișanu, semnala lipsa unor materiale 
care să-i ajute în prezentarea traseelor. 
Unele din publicațiile turistice existente 
se contrazic, conțin inexactități de date 
istorice, cifre greșite etc.

Dezvoltarea continuă a turismului in
tern și extern cere cu fot mai multă 
insistență reconsiderarea profesiei de 
ghid. Deocamdată, doar agenția inter
națională are un corp de ghizi perma
nent!, cu totul nesafisfăcător ca număr 
față de cerințe. Marea majoritate a ghi
zilor nu sînt disponibili decît două luni 
pe an, în timpul vacantelor, fiind vorba 
de studenti și cadre didactice. Or, în 
unele țări există școli medii și chiar fa
cultăți de turism. Oare, pentru început 
nu s-ar putea crea — ni s-a sugerat — 
o școală specială sau înființa un cabi
net metodologic? Devine tot mai ne
cesar ca O1N.T. și celelalte foruri inte
resate în dezvoltarea turismului să-și 
conjuge eforturile și să asigure con- 
difii prielnice calificării unor ghizi com- 
petenfi, așa cum cer atît stadiul actual 
cît și perspectiva turismului în {ara 
noastră.

Aeroportul internațional Bă- 
neasa. Freamătul dinaintea unei 

noi decolări

grupului

optici a- 
ale con- 
ce spun

PROBLEMĂ

Contractele colective încheiate în
tre conducerile întreprinderilor și 
sindicate stipulează, printre altele, 
obligațiile întreprinderilor privind 
asigurarea unor condiții corespunză
toare de lucru — în cadrul cărora 
un loc important ocupă grupurile 
sociale. Vestiarul și baia, serviciile 
anexe trebuie să răspundă necesită
ților actuale. Ca să nu mai arătăm - 
că starea fiecărui 
primă aspecte ale 
iizație la care se 
sul de producție.

Pentru industria 
doara, grupurile sociale au o 
tantă sporită.' Preponderenta mineri
tului și a siderurgiei impune ca mun
citorii să aibă vestiare unde să-și 
păstreze hainele de schimb și hrana, 
băi cu apă caldă, cabinete medicale 
de urgentă etc.

Tinînd seama de aceste nevoi, sta
tul a investit bani grei în echiparea 
noilor întreprinderi cu grupuri so
ciale. Totuși, persistă puncte de ve
dere înapoiate, după cum rezul
tă dintr-o recentă anchetă între
prinsă într-un șir de întreprin
deri. „Se poate afirma — ne-a 
spus tovarășul MIHAI NICULITĂ 
de la Consiliul sindical regional 
— că aproape în toate întreprin
derile din regiune conducerile teh- 
nico-administrative tratează grupu
rile sociale ca o chestiune minoră, 
ca un fel de balast în activitatea 
lor".

La mina Lupeni nu este apă caldă 
la baie, deși firesc ar fi ca minerii 
să se spele după ce-și scot hainele 
de lucru, îmbîcsite de cărbune și de 
praf de piatră. Din păcate, lucrurile 

. stau aproximativ la fel și la alte 
exploatări miniere din Valea Jiului.

Si mai puțin mulțumitoare este si
tuația altor exploatări. La Teliuc.

Rodica ȘERBAN

Incepînd de la 1 ianuarie, 
telefoanele din Galați au 5 
numere în loc de 4. Operația 
de „comutare" a avut loc în 
urma unor lucrări de extindere

și modernizare a centralei te
lefonice a orașului, în scopul 
îmbunătățirii deservirii abo- 
naților telefonici.

(Agerpres)

Lămpile
nu trebuie doar să

lumineze...
Tehnica modernă asigură 

producția unor bunuri de 
consum din ce în ce mai 
variate, mai bune și îndeo
sebi mai frumoase. De la 
un an la altul, volumul des
facerilor crește în ritm mai 
rapid. Mii de oameni se 
mută în apartamente noi, 
spațioase, luminoase. Do
rința unanimă este de a 
crea noului cămin un ca
dru adecvat, la care, ală
turi de mobilă, covoare, 
perdele, contribuie și cor
purile de iluminat. Un 
candelabru sau un lampa
dar cu o linie modernă, 
care să îmbine armonios 

■ funcționalul cu utilul și 
frumosul, au un rol im
portant în crearea unei at
mosfere familiale intime.

Deși în ultima vreme sor
timentul corpurilor de ilu
minat s-a îmbunătățit, in- 
trînd în magazinele bucu- 
reștene și timișorene gă
sești cu greu ceea ce cauți. 
Ești uimit de mica diferen
ță dintre sortimente, de 
lipsa de varietate a culori
lor și formelor, de carac
terul demodat, desuet si 
chiar de urîțenia unora. 
Predomină și acum aba
jururile din sticlă 
forme de flori, pe 
le găseai și în 
cu 5—6 ani. Lămpile de 
noptieră și birou au sorti
mentul cel mai sărac și 
nereușit, cu mici excepții 
pe care le constituie cîteva 
modele noi. Lampadarele 
au același abajur tronco- 
nic, mai mult sau mai 
puțin turtit, iar așa zisa 
varietate se obține prin... 
numărul tijelor. Deși can
delabrele au un sortiment 
mai bogat, lipsa de gust 
a multor modele, al căror 
număr este predominant, 
te pune în situația de a nu 
ști pe c,are să-l alegi. Pînă 
la urmă, neavînd încotro, 
consumatorul cumpără. 
Dar un astfel de produs 
este de folosință îndelun
gată : nu-ți schimbi cande
labrele în fiecare zi. De 
ce să fii nevoit să suporți 
un produs lipsit de gust și, 
de cele mai multe ori, în 
discordantă cu interiorul 
dorit ?

Pe lingă lustrele indigene, 
în comerț există unele 
din import. Sînt. în 
cea mai mare parte mo
dele puțin solicitate și cu

preț ridicat. De ce s-au 
adus ? Pentru îmbunătăți
rea sortimentului comer
cial și stimularea producă
torilor în realizarea de noi 
sortimente, mai variate, ni 
se răspunde. Dacă aceasta 
a fost intenția, măcar ter
menul de referință să fi 
fost la înălțime 1

Cum stăm însă cu crea- 
' ția la noi ? O vizită la prin

cipalii furnizori — „Vic- 
toria-Guban" și „Electro- 
banat" Timișoara — arată 
că expozițiile din incinta 
acestor fabrici sînt pline 
de produse frumoase, va
riate ca forme, modele și 
culori, îneît cu greu te poți 
hotărî asupra căruia să te 
oprești. De ce se găsesc 
acolo și nu în magazine ? 
Am aflat că modelele exis
tente în expoziții au fost 
prezentate la contractare, 

• dar n-au fost contractate 
decît în mică măsură. Aici 
ne lovim de o racilă mai 
veche : se prezintă o gamă 
variată de produse, care 
trezește bucuria și speranța 
reîntîlnirii în magazine, 
însă realitatea infirmă spe
ranțele. Ce se întîmplă, de 
fapt, la contractare ? Se 
întîlnesc furnizorii cu be
neficiarii. Delegații regiu
nilor privesc, aleg și în
cheie contractele cu fur
nizorii. Pînă aici toate 
ar fi bune dacă... (De n-ar 
interveni acest „dacă", am 
găsi pe piață sortimentele 
dorite !) Furnizorii pre
zintă, cum se știe sorti
mente vechi și noi. Ce fac 
beneficiarii ? Cer, în pri
mul rînd, cantități mari din 
cele vechi și infime can
tități din sortimentele noi. 
Tov. I. Lazăr, șeful servi
ciului de articole electro
tehnice din direcția gene
rală de resort a M.C.I., ne 
relatează că se poartă dis
cuții interminabile cu de
legații regiunilor, care se 
opun contractării unor can
tități mai mari de sorti
mente noi. Pentru acești 
delegați este mai sigur și 
mai comod să contracteze 
aceleași vechi produse pen
tru că... s-au mai vîndut. 
Furnizorii, la rîndul lor, 
datorită capacităților de 
producție încă insuficiente, 
se văd nevoiți, de multe 
ori. să micșoreze cantită
țile unor produse. Intere
sant este că această redu-

cere se face la toate sorti
mentele, inclusiv la cele 
noi, deși acestea au pon
derea numerică și canti
tativă cea mai mică. Astfel, 
o serie de produse, fiind 
cerute în cantități mici, de
vin nerentabile pentru pro
ducători, redueîndu-se și 
în acest fel numărul $i așa 
mic al noilor sortimente. 
Aparent am intrat într-un 
cerc vicios ; pe de o parte 
comerțul, de teamă că nu 
vinde noile sortimente, 
contractează puțin ; pe de 
altă parte, furnizorului nu-i 
convine să producă canti
tăți mici. Mai puține re
zerve din partea comerțu
lui la contractarea sorti
mentelor noi ar 
impasul. Argumentul 
prem invocat 
este că se 
cantități mici 
darea cererii, 
sondată cererea 
dacă I.C.R.M.-București. de 
exemplu, contractează de 
la „Guban“, pe un an în
treg, 15 800 lămpi de nop
tieră în 5 sortimente vechi 
și 130 bucăți în două sorti
mente noi ? Pulverizînd a- 
ceastă cantitate în rețeaua 
orașului și regiunii, se alege 
din ea numai... praful. A- 
ceeași întreprindere comer
cială solicită 11 tipuri noi

rezolva 
su- 

de comerț 
contractează 
pentru son- 
Dar poate fi 

eficient

de candelabre în 1 500 de 
bucăți, față de un total de 
17 420 candelabre contrac
tate. Iată că volumul mare 
al produselor vechi anihi
lează aproape în totalitate 
prezența celor noi. ~ 
clar că rezistența 
în fața noului este 
din motivele care dă naș
tere situației nesatisfăcă
toare existente în sectorul 
corpurilor de iluminat.

Sărăcia sortimentelor 
este determinată numai 
deficiențele semnalate, 
asigurarea unui sortiment 
variat, un rol important îl 
au unitățile locale. Cum se 
achită ele de 
contractuale ? 
ceputul lunii 
1967, industria locală nu li
vrase nici jumătate din 
cantitatea contractată. Un

■ exemplu : I.I.L. „Metalur
gica" — București n-a li
vrat nici o bucată din 
produsele noi contractate 
cu I.C.R.M.-București. Nici 
cooperația meșteșugărească 
nu stă mai bine. Unde este 
seriozitatea angajamente
lor, ritmicitatea livrărilor, 
aportul unităților locale de 
producție, cu ajutorul că
rora ar trebui să se reali
zeze în primul rînd varie
tatea și în acest sector al 
corpurilor de iluminat ?

Este 
opusă 

unul

nu 
de 
In

obligațiile 
Pînă la în- 

decembrie

Discutând cu șeful ser
viciului 
I.C.R.M.-Timișoara, 
V. Fluxă, 
situație, a 
sortiment 
magazine, 
nea : „în 
mai multe sortimente,. dar 
ele sînt în depozite, nu în 
magazine, întrucît acestea 
nu dispun de spații de pre
zentare suficiente pentru 
întreaga gamă de produse". 
Dar consumatorii aleg din 
depozite ? Ei vin în maga
zin, aici trebuie să găsească 
modele cît mai multe și 
mai variate. Și dacă lucru
rile stau așa cum ni se 
spune, este oare imposibilă 
asigurarea, de către in
dustrie și comerț, a unor 
albume de fotografii, pe 
care 'să le prezinte cel pu
țin unitățile mai mari ? 
Aceasta ar ușura mult 
munca lucrătorilor și ale
gerea de către consuma
tori, fiind în același timp 
și un mijloc eficient de re
clamă.

în concluzie, se poate 
spune că reticențele care 
se manifestă la contracta
rea sortimentelor noi de 
către comerț, 'deficiențele 
în prezentare, volumul ma
re al produselor vechi, ca și 
aportul redus al întreprin
derilor locale explică 
ce, deși în 
contractate 
mente (din 
noi), apare 
doxal lipsa ____ ,
uniformitatea formatelor și’ 
culorilor produselor exis
tente. Iată probleme care 
trebuie dezbătute de către 
producători și comerț, și, 
pe calea extinderii relații
lor directe dintre unii și 
alții, să se asigure îmbună
tățirea aprovizionării ma
gazinelor de specialitate 
pentru noul an.

comercial al 
tov. 

despre aceeași 
existenței unui 

puțin variat în 
dînsul ne spu- 
realitate avem

de
1967 au fost 

295 de sorti- 
care numai 85 
în mod para
de varietate,

Ghelar, Muncel, Certej, 
nerii sînt nevoiți să 
direct de la locul de 
să aibă posibilitate de 
Amenajarea unor simple dușuri sau 
măcar a unor robinete, ar fi cu atît 
mai necesară cu cît marea majori
tate a muncitorilor de acolo locuiesc 
la tară, unde nu 
ziție confortul 
crurile nu se urnesc din loc 
ne-a
LEA, inspector șef al regiunii Hune
doara pentru problemele de protec
ția muncii, datorită în primul rînd 
Ministerului Minelor, 
rate ori, 
a trimis 
giunii fel 
de 
sează 
rilor de plan — ceea ce este, de alt
fel, firesc — dar nu am văzut nici
odată pe cineva interesîndu-se și 
unele probleme sociale, ceea ce 
fi. după mine, tot atît de firesc".

De fapt, ce se întîmplă ? Luînd 
perspective de decenii, Mi-

conducerea
în 

de 
specialiști.

de îndeplinirea

vedere 
nisterul Minelor nu aprobă con
struirea sau modernizarea grupu
rilor sociale. Desigur, irosirea ba
nilor este inoportună și nimeni 
nu poate pleda pentru așa ceva ; 
dar nici nu se poate admite 
ca vreme de 20—30 sau chiar 50 de 
ani de aici înainte să nu se facă 
măcar minime amenajări, puțin cos
tisitoare.

Mai apare și un alt aspect: chiar 
și acolo unde s-au investit bani pen
tru grupurile sociale, acestea nu sînt 
îngrijite și conștiincios întreținute. 
„La secția de alimentare a otelării- 
lor de la Hunedoara — ne-a spus 
ing. ION IBINCEANU, de la Inspec
ția regională pentru protecția mun
cii. oamenii se dezbracă ori se ’-•ală 
pe ici, pe colo. La complexul 
minare, grupurile sociale, cons*, 
inițial pentru cel mult 2 000 de 
meni, sînt solicitate în prezent d(F 
număr de muncitori de patru a 
mai mare. în planurile de mă- 
privind pregătirea întreprinde^ 
pentru sezonul rece, asemenea 
bleme, considerate 
nore. nu și-au găsit o reflectare co
respunzătoare".

Este semnificativă situația de la 
fabrica de materiale refractare 
din . Alba lulia. Deși la fiecare 
secție s-a construit cîte un grup 
social, acestea se prezintă sub 
orice critică. Ing. MIRCEA LJȘCU. 
șeful . serviciului de organizarea 
muncii din fabrică, a rămas de-a 
dreptul uimit cînd a văzut în ce 
stare _.se găsesc vestiarele — cu in
stalațiile stricate, oglinzile și becu
rile sparte. Situația jenantă pe care 
am constatat-o se menține, deși în 
fiecare schimb există cîte o salaria
tă, plătită exclusiv pentru întreține
rea vestiarelor și a băilor, deș-i ser
viciul de protecția muncii are i 
salariati și birouri situate în 
diata vecinătate a vestiarelor : 
tetul sindicatului, prin person ,lâ io 
varășului președinte Nicolae Moldo
van, a luat act de toate aceste nea
junsuri doar cu prilejul vizitei 
noastre

Care este poziția organelor locale ? 
La consiliul sindical regional, tov. 
Ion Niculiță ne-a spus : „Sindicatele, 
respectiv comisiile pentru protecția 
muncii, sesizează la timp toate nere
gulile. Ele nu sînt însă luate în 
considerare de conducătorii sectiilo- 
sectoarelor și întreprinderilor. De a 
ceea — desigur, în mod nejust — 
majoritatea membrilor comisiilor de 
protecția muncii au renunțat să-și 
mai exercite drepturile".

Si Inspectoratul regional pentru 
protecția muncii își declină răspun
derea pentru condițiile necorespunză
toare în care funcționează grupurile 
sociale. Inspectorul șef. tov. Felea, 
ne-a îndreptat spre Inspecția sani
tară regională. „Noi ne ocupăm nu
mai de problemele mari, importante. 
Acolo, 
igiena 
fel de 
Ne-am
La rîndul său. dr, ANA BERES ne-a 
spus . „Nu am urmărit în mod spe
cial în acest an starea grupurilor 
sociale din întreprinderi. Știu că se 
stă prost, dar nu am ce face. Sînt 
singură pe toată regiunea. Scripto- 
logia îmi răpește și puținul timp 
care-1 am la dispoziție pentru con
trolul pe teren".

Evident, scuze, justificări pot fi 
aduse și găsite orieînd. Dar esenția
lul este să se asigure peste tot con
diții normale de lucru, așa cum pre
văd măsurile stabilite pe linie ua 
stat și indicațiile partidului.

pe semne

la Sanepid, au o secție de 
muncii, care se ocupă de ast- 
chestiuni" — ne-a spus el. 
dus și la Sanepidul regional.

cu 
care 

urmă Laurențiu VISKI 
corespondentul „ScînteiiGeorge POPESCU
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tnbuna experienței înaintate

RECOLTELE
PĂMÎNTURILOR

STERPE
în regiunea lași, tere

nul este afectat pu
ternic de eroziune. 
De aceea, organizarea 
unor vaste acjiuni de 
prevenire și combatere 
a acestui fenomen 
constituie unul din mij
loacele principale pentru 
asigurarea creșterii pro
ducției agricole. Dintr-un 
amplu studiu la care și-au 
adus contribufia specia
liști de la consiliile agri
cole din cadrul regiunii, 
din Departamentul de 
îmbunătățiri funciare, de 
la stațiunile experimen
tale, institutele agrono
mic și politehnic din 
lași și de la D.R.I.F.O.T. 
a rezultat că suprafața a- 
gricolă supusă fenome
nului de eroziune a so
lului totalizează peste 
400 000 ha, reprezentînd 
49 la sută din terenurile 
agricole ale regiunii și 
fiind mal accentuat în ra
ioanele Bîrlad, Negrești 
și Vaslui. Comparînd pro
ducțiile obfinute, în ul
timii trei ani, pe tere
nurile erodate, cu cele 
de pe platouri și lunci, 
a rezultat că scăderile de 
recoltă, la hectar, din 
cauza eroziunii sînt de 
•100—1 000 kg la grîu, 
00—2 000 kg la po-

-t,. 450—700 kg la 
./’•soarelui. Valoric, 
oele produse agri

șii din regiune prin 
s. arile de recoltă, da- 
ț’/ă eroziunii solului, 

fii! evaluat la peste 250 
fc-țioane lei anual.

Pe baza studiului a- 
'rrintit;. Consiliul agricol 
egional, împreună cu 

Uniunea regională a co
operativelor agricole de 
producție, a elaborat un 
plan amplu de măsuri 
menite să asigure preve
nirea și combaterea ero
ziunii solului. O bună 
parte din aceste măsuri 
au fost înfăptuite, iar 
altele sînt în curs de apli
care. Astfel, pe o supra
față de circa 250 000 ha, 
,/prezenfînd 70 la sută 

■jj. n i suprafața ara- 
în pantă, ară- 

~U| se execută acum 
ditecția curbelor de 

-,ivel. în peste 100 coo
perative agricole s-a apli
cat sistemul de culturi în 
fîșii și cu benzi înierbafe, 
.are totalizează peste

22 000 ha. în numeroase 
cooperative agricole, în
tre care Miclești-Vaslui, 
Perieni-Bîrlad și altele su
prafața ocupată cu culturi 
în fîșii reprezintă peste 
50 la sută din terenul 
arabil în pantă. în raio
nul Bîrlad, din totalul de 
62 000 ha care se pre
tează pentru acest qen 
de lucrări, o dată cu efec
tuarea însămînțărilor de 
toamnă s-au executat 
peste 14 000 ha culturi 
în fîșii. Și în celelalte ra
ioane acțiunea este în 
curs de extjndere.

în vederea înființării 
de plantații de vii s-au 
executat amenajări anfie- 
rozionale pe o suprafață 
de 14 215 ha și pentru

IAȘI
plantațiile de pomi pe 
9 000 ha, ceea ce repre
zintă 90 la sută din su
prafața plantată cu vii și 
65 la sută din suprafața 
plantată cu pomi. Există 
numeroase unități agrico
le de stat și cooperative 
agricole care au înființat 
plantații vitipomicole a- 
plicînd întreaga gamă 
de lucrări anfierozionale. 
întreprinderile agricole 
de sfat Bucium și Copou 
din raionul lași, Deleni 
din raionul Hîrlău, Bo- 
geșfi din raionul Bîrlad, 
Strunga-Pașcani au plan
tații între 200—1 400 ha, 
iar cooperativele agricole 
Părjeni-Hîrlău, Cetățuia- 
Bîrlad, Tanacu-Vaslui, 
Dumești-Negrești și alte
le au făcut asemenea 
plantații pe zeci și chiar 
sute de hectare.

La aplicarea lucrărilor 
anfierozionale în planta
țiile de vii, o contribuție 
însemnată a adus înfiin
țarea brigăzilor speciale 
S.M.T. dotate cu tractoare 
grele și pluguri de des
fundat, cu ajutorul căro
ra s-au executat peste 60 
la sută din lucrările de 
pregătire a terenului pen
tru plantat. Datorită însă 
lipsei unor utilaje specia
le, în unele cooperative 
ag>cole au fost execu

tate desfundări în terase 
pentru vii fără nivelarea 
prealabilă a terenului, 
ceea ce a dus la apariția 
formațiunilor eroziunii de 
adîncime, sau chiar la de
teriorarea teraselor, ne- 
cesitînd cheltuieli supli
mentare pentru refacerea 
și consolidarea lor.

în majoritatea lor, lu
crările de amenajări an
fierozionale au fost efec
tuate pe baza documen
tației tehnice elaborate de 
organele de specialitate 
ale D.R.I.F.O.T. Dispunem 
în prezent de un fond de 
proiecte pentru plantații 
vitipomicole care acope
ră o suprafață de circa 
27 000 ha într-un număr 
de 84 unități, proiecte 
totuși insuficiente dacă 
ținem seama de ritmul 
intens de plantare. Pen
tru a se asigura asistența 
tehnică necesară s-au or
ganizat, pe plan regional, 
cursuri de școlarizare de 
scurtă durată a ingineri
lor și tehnicienilor din 
unități, cît și a persona
lului de specialitate în
cadrat la D.R.I.F.O.T. S-au 
organizat, de asemenea, 
schimburi de experiență 
la stațiunile experimen
tale din regiune, la în
treprinderile agricole de 
stat și cooperativele a- 
gricole cu rezultate bune 
în acest domeniu.

în viitor, pe baza stu
diului efectuat, și ținînd 
cont de volumul și com
plexitatea lucrărilor,
ne-am propus ca acestea 
să fie eșalonate pe mai 
multe etape. In prima e- 
tapă (pînă în 1970), se 
vor executa lucrări anfie
rozionale pe arabil, pe 
o suprafață de 175 000 
ha ; în plantațiile vitipo
micole pe 12 000 ha; 
ameliorarea pășunilor de
gradate pe 19 000 ha și 
lucrări de împădurire pe 
circa 2 700 ha.

Apreciem că prin stă
vilirea procesului de ero
ziune și aplicarea lucrări
lor agrotehnice pe tere
nurile arabile erodate, se 
va putea recupera circa 
40 la sută din pierderile 
de recoltă înregistrate a- 
nual.

Ing. Lucian HATMANU 
președintele Consiliului 
agricol regional lași

CRAIOVA (coresp. „Scîn- 
teii"). — Constructorii și mon- 
torii Ministerului Energiei Elec
trice au obținut în aceste prime 
zile ale anului un remarcabil 
succes. Ei au reușit să reali
zeze în cadrul probelor tehno
logice primul paralel la siste
mul energetic național al celui 
de-al 2-lea grup de 315 MW 
din cadrul centralei electrice 
de termoiicare Craiova.

După cum se știe, prin da
rea în folosință în acest tri
mestru al celui de-al doilea 
grup, termocentrala din Cra
iova va atinge capacitatea de 
1000 MW.

centrala electrică de ter- 
București-Sud 

conectare

La 
moficare București-Sud s-a 
realizat prima conectare în 
paralel, cu sistemul energetic 
național, a unui grup de 100 
MW. împreună cu celelalte 
trei grupuri instalate anterior, 
noul agregat sporește poten
țialul centralei bucureștene la 
300 MW. ÎN FOTOGRAFIE : 
Vedere de ansamblu din sala 
noului grup de 100 MW.

Planul de stat pe anul 1968, adoptat 
recent de sesiunea Marii Adunări Na
ționale, relevă eu pregnanță nece
sitatea luării unor măsuri energice 
de către toate ministerele și întreprin
derile pentru reducerea importului, 
prin utilizarea materiilor prime și ma
terialelor indigene, fabricarea în țară 
a pieselor de schimb și a aparaturii 
de măsură și control, pentru menține
rea stocurilor de materiale la un nivel 
rațional. Ceea ce înseamnă că, la im
portul diferitelor produse trebuie să 
se apeleze numai după ce au fost in
vestigate toate posibilitățile interne, 
după ce s-a stabilit în mod cert că nu 
mai există alte soluții.

în marea lor majoritate, întreprin
derile dovedesc o grijă deosebită la 
întocmirea cererilor de importuri, la 
angajarea fondurilor valutare ale sta
tului. Ca urmare, nu numai că dră
muiesc fiecare leu-valută, dar se în
grijesc să procure materii prime și 
materiale de calitate corespunzătoa
re, să le valorifice cu înaltă eficiență. 
Apar, însă, și cazuri inverse. Cîteva 
exemple. La întreprinderea „Adesgo" 
din București, de exemplu, numai la 
accesorii pentru mașini circulare, ce
rerile de import pe anul acesta au fost 
„rotunjite" în plus cu circa 800 000 lei. 
Atributele esențiale, care reclamă o ra
țională utilizare a fondurilor valutare 
pentru importuri, limitarea acestora 
la ceea ce este strict necesar, s7au 
nesocotit, în acest caz, în mod fla
grant. „Să fie, să prisosească", conse
cință a empirismului și improvizații
lor în stabilirea planului de aprovi
zionare, se pare că a fost concepția 
care a călăuzit conducerea acestei 
întreprinderi. Și aceasta, în condițiile 
în care la uneie piese și accesorii din 
import se face o veritabilă risipă, iar 
la altele — strict utile — nu s-au 
efectuat aprovizionări de ani de zile. 
Bunăoară, două mașini circulare 
Lonatv pentru ciorapi nu funcționea
ză din lipsă de accesorii, iar alte 
două mașini pentru ciorapi, aduse 
tot din import, nu sînt utilizate din 
aprilie 1964, din lipsa unor banale

Acționează maxima responsabilitate

FONDURILOR VALUTARE?
ace. In schimb, s-au plătit amortis
mente de peste 40 000 lei.

Cantități excesive la accesorii din 
import pe 1968 a stabilit și întreprin
derea de pielărie și încălțăminte 
„Dîmbovița" din București. Ea a 
prevăzut pentru mașinile din secțiile 
de tăbăcărie și încălțăminte, pe baza 
aceleiași concepții, în plus, 2 884 cu
țite, valoarea acestora fiind de zeci 
de mii lei valută. Mă refer, de pildă, 
la cuțitele pentru mașinile Falz-Tur- 
ner L 300 mm, la care, deși stocul 
asigură necesarul pe circa 5 ani, s-au 
mai cerut, pentru 1968, la import, încă 
1 200 de bucăți. Oare peste 5—6 ani 
vor mai fi utile aceste cuțite ? Regre
tabil este că nici forul de resort nu 
a preîntîmpinat acest gest abuziv : ori 
nu cunoaște necesitățile reale ale în
treprinderii, ori are o „inimă prea 
largă" atunci cînd aprobă cheltuirea 
fondurilor valutare.

La stabilirea necesarului de import, 
unul dintre elementele hotărîtoare, 
capabil să asigure fundamentarea ști
ințifică a cantităților respective, să 
preîntâmpine risipa, este norma de 
consum. Dacă cerința nonnării rigu
roase se impune ca o necesitate ge
nerală, ea devine cu atît mai obliga
torie cînd este vorba de materii pri
me și materiale care urmează să se

achiziționeze din import. Teoretic, 
toată lumea este de acord cu aceas
ta, dar în realitate, de multe ori lu
crurile se prezintă altfel. Să apelăm 
din nou la cîteva' cazuri. La între
prinderea „Munca textilă" din Capi
tală, determinarea necesarului din 
import la „acropal 230 D“, pentru 
fabricarea canafasului, s-a făcut prin 
luarea în calcul a unei norme de 
consum exagerate, nemobilizatoare, 
care favorizează risipa și care, îm
preună cu erorile în aprecierea stocu
rilor preliminate, a provocat majora
rea nejustificată a cererilor de apro
vizionare cu peste 200 000 lei-valută. 
Pe linia minimei rezistențe s-a situat 
în acest sens și întreprinderea „In
dustria bumbacului". O dată cu ma
șinile „Malinco", importate în 1960 
și 1962, a primit și 7 matrițe nece
sare confecționării plăcuțelor pe 
care se montează acele necesare 
funcționării acestor utilaje. Dar, pen
tru ca acestea să fie folosite, trebuiau 
efectuate unele mici modificări. Nu 
aceasta a fost soluția aleasă de con
ducerea întreprinderii, ci achizițio
narea din străinătate a plăcuțelor și 
acelor. Și astfel, în perioada 1964—■ 
1967 s-au importat peste 14 000 plă
cuțe în valoare de aproape 300 000 
lei-valută, care puteau fi confecțio
nate chiar în întreprindere.

Situațiile descrise, departe de a fi 
minore, sînt o dovadă a spiritului 
scăzut de gospodărire a fondurilor 
valutare, promovat de conducerile 
celor două întreprinderi bucureștene. 
Asemenea manifestări se consemnea
ză și în domeniul respectării actualei 
metodologii, care reglementează pro
cedura actului de a decide importul. 
Se știe că întreprinderile întocmesc 
cererile de import cu mult înaintea 
începerii anului de plan, ceea ce este 
deosebit de favorabil. în lunile ur
mătoare pot interveni însă schimbări 
pot apare noi condiții care, adeseori, 
dau naștere la renunțări și diminuări 
a importului solicitat inițial. Ca ur
mare, întreprinderile au obligația 
elemental 
ganul tuf 
veni con 
selor res 
îndatoriri 
respectat 
al anulu. . 
modificat unele rețete tehnologice, 
utilizate la tăbăcării, ceea ce permite 
eliminarea importului în acest an al 
unor produse în valoare totală de 
50 740 lei valută. Dar, întreprinderea 
a „omis" să comunice acest lucru or
ganului său tutelar din Ministerul In
dustriei Ușoare.

Mai mult decît atît. Unele între
prinderi repetă cererile din anul pre
cedent, fără să se intereseze dacă 
ele au fost sau nu soluționate, ceea 
ce creează pericolul unor duble a-

(Urmare din pag. I)
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provizionări. Bunăoară, lista pieselor 
de schimb solicitate pe 1968 din im
port de „Adesgo" conține aceleași 
17 repere, cu 421 bucăți solicitate și 
în 1967, pentru mașinile de cusut 
ciorapi Limbach-VEB și care erau 
mai de mult contractate. Un aseme
nea mod defectuos de stabilire a can
tităților a făcut ca în baza de aprovi
zionare și desfacere a Ministerului In
dustriei Ușoare să intre în 1967 piese 
din import cerute de „Adesgo" încă 
din 1965—1966, contractate și în 1967, 
dar și pentru 1968. Ne referim la pie
sele pentru mașinile circulare de cio
rapi tip OMC Regio Emilia, înscrise 
în planul de import pe 1966, repetate 
în anul trecut și reluate pentru anul 
acesta.

Aici se ridică o problemă. Chiar 
dacă unele întreprinderi repetă de la 
un an la altul cererile de import, nu 
este obligația organului tutelar de a 
preveni dublele contractări, de a efec
tua operativ renunțările respective, im
puse de faptul că produsele sînt de 
prisos sau nu mai sînt utile ? Există, 
din păcate, și asemenea situații, cînd 
unitățile se trezesc cu materiale și pie-/ 
se de schimb din import nesolicitata 
vreodată, de care nu știu cum să scape. 
De exemplu, în perioada 1966—1967, 
„Industria bumbacului" a primit, 
fără să solicite, 134 pietre de polizor 
de diferite dimensiuni din import, 
din care pînă acum s-au consumat 
numai 9. Ceea ce înseamnă că ele 
vor ajunge întreprinderii pînă aproa
pe de anul 1975 ! Cît privește . Munca 
textilă" și ea este nevoită să 
efectele unor astfel de „ci 
Pînă acum au fost primite mii i 
de schimb în valoare de peste 
lei. Dar „invazia" a continuat, 
rînd au sosit din nou din impc 
de 216 000 de lei. Se pune într . 
dacă fondurile valutare de cart 
aceste întreprinderi sînt prea 
de aceea se irosesc, de ce r 
ridică, de ce se mai lasă pe m: 
oameni cu îndoielnice trăsături 
Dodnr 9
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prin intrarea în funcțiune a 
derii materiale și disciplinare, 
te verigile, de la întreprinder 
nisterul de resort. Iar cereri 1< 
porturi pentru acest an s< 
realizate cu înaltă exigen 
întîmpinîndu-se orice tendinți 
sire a fondurilor valutare.

Nicolae DIACONESCU 
controlor revizor în Dii 
control șî revizie pentr 
București

industriei, ci ca o dezvoltare bazată 
consecvent pe creșterea cu precădere 
a industriei grele, ceea ce a întărit 
poziția industriei de ramură condu
cătoare a economiei. Crearea și dez
voltarea bazei tehnico-maîeriale a so
cialismului au impus creșterea ra
pidă a unor ramuri cum sînt indus
tria energiei electrice, siderurgia, 
construcția de mașini și chimia.

Ritmul rapid de dezvoltare a in
dustriei, însoțit de ritmurile diferen
țiate ale ramurilor ei a determinat 
modificări cantitative și calitative în 
profilul industriei însăși, ca și în în
treaga economie națională. în pri
mul rînd, s-au schimbat proporțiile 
în industrie dintre producția mijloa
celor de producție (grupa A) și pro
ducția bunurilor de consum (grupa 
B). Dacă în 1938 prima reprezenta 
doar 45,5 la sută din întreaga pro
ducție industrială, 54,5 Ia sută reve- 
nindu-1 grupei B, în 1965 proporția 
este sensibil modificată : producția 
industriei mijloacelor de producție 
deține 66,5 Ia sută din întreaga pro
ducție industrială, iar producția bu
nurilor de consum 33,5 la sută. A- 
ceasta, bineînțeles, în condițiile unei 
dezvoltări continue a ambelor divi
ziuni ale industriei.

La rîtndul lor, ramurile industriale 
■care au un rol hotărîtor în valorifi
carea resurselor naturale ale țării, în 
înzestrarea tehnică a celorlalte ra
muri ale industriei și economiei na
ționale și-au sporit greutatea speci
fică în ansamblul industriei. Este 
deosebit de concludent că greutatea 

^specifică a patru ramuri — energia 
electrică și termică, metalurgia fe
roasă (inclusiv extracția), construc
țiile de mașini și prelucrarea meta
lelor, chimia — a crescut în produc
ția globală industrială de la 18 la 
sută în 1938, la 47 la sută în 1965.

în comparație cu anul 1938, indus
tria de astăzi a României este o in
dustrie modernă, utilată cu tehnică 
nouă, profund diversificată, adaptată 
cerințelor de valorificare superioară 
a resurselor naturale. Profilul ei 
cuprinde astăzi numeroase ramuri și 
subramuri noi, create în anii Repu
blicii. Aju fost create industria de 
autovehicule, de rulmenți, de utilaj 
energetic, de mașini-unelte pentru 
prelucrarea metalelor, de utilaj pe
trolier, de tractoare, de mașini agri
cole, de utilaje pentru construcții și 
rutiere, de cargouri și motonave de 
mare tonaj, de locomotive Diesel 
electrice, de utilaje pentru industria 
chimică, de cauciuc sintetic, mate
riale plastice, fibre și fire sintetice, 
de aparate de radio și televizoare, 
medicamente și diverse subramuri ale 
industriei ușoare. Ca beneficiare ale 
acestor noi producții industriale sînt

industria însăși, construcțiile, agri
cultura, transporturile, telecomunica
țiile, comerțul și, desigur, populația 
în ceea ce privește bunurile de con
sum.

După cum s-a subliniat la Confe
rința Națională a P.C.R.. punînd ac
centul pe dezvoltarea susținută a in
dustriei grele, partidul nostru nu 
absolutizează, nu fetișizează creș
terea cu precădere a industriei 
producătoare de mijloace de produc
ție. Măsurile luate după Congresul 
al IX-lea al partidului pentru acce
lerarea dezvoltării industriei bunuri
lor de consum urmăresc recuperarea 
rapidă a rămînerii în urmă a ramu
rilor acestei industrii, asigurarea ri
nei proporții mai judicioase între 
cele două mari sectoare industriale :

portul eficienței economice, cea a 
concentrării, însoțită de cea a profi
lării și specializării. în 1966, din cei 
1 244 098 de muncitori din industria 
republicană — număr mediu scriptic 
anual — 205 108 lucrau în întreprin
deri mari, cu peste 5 000 muncitori, 
în timp ce în 1950 din 549 267 
muncitori doar 52 430 (9,5 la sută)
erau ocupați în întreprinderile mari. 
Este o caracteristică calitativă care 
trebuie adăugată celorlalte care defi
nesc industria actuală a României 
socialiste. De asemenea, industria a 
cunoscut în toti anii construcției so
cialiste un intens proces al reproduc
ției socialiste lărgite a forței de mun
că : extensiv, prin creșterea număru
lui salariaților (de la 313 500 în 1950 
la 1 733 700 în 1966) și intensiv, calita-

Se cuvine să subliniem, în mod 
deosebit, că rolul industriei de ra
mură conducătoare a economiei na
ționale își găsește expresia în contri

buția tot mai importantă pe care o 
aduce la crearea produsului social șî 
a venitului național, după cum de
monstrează datele de mai jos :

Greutatea specifică a industriei în produsul social și venitul național 
(în procente, calculată după prețurile fiecărui an).

Anii în produsul social în venitul național
1938 39,0 30,8
1950 46,6 44,0
1966 57,7 48,6

în prezent, circa jumătate din 
venitul național al țării este creat de 
industrie, aceasta prețuind rolul pe 
care în trecut l-a avut agricultura, 
în felul acesta, s-a creat o nouă pro-

peste 9 milioane hectare suprafață a- 
gricolă, un număr de 273 stațiuni de 
mașini și tractoare. Cooperativizarea 
agriculturii, extinderea mecanizării 
și chimizării ei, pe baza importante-

Economia românească

rilor românești pe piața mondială. 
Comerțul exterior a devenit un factor 
activ, dinamizator al dezvoltării eco
nomiei naționale, volumul său între- 
cînd în 1966 de 5,3 ori pe cel din 1950, 
într-o proporție mai mare crescînd 
exportul (5,6 ori). Cît privește modi
ficările în structura schimburilor co
merciale externe ale țării noastre, 
recurgem din nou la cifre. în anul 
1938, în exportul țării noastre cerea
lele, leguminoasele și semințele re
prezentau 31,2 la sută, produsele lem
noase 11,4 Ia sută și produsele petro
liere (inclusiv țiței) 43,3 la sută, 
în 1950, mașinile și utilajele de pro
ducție dețineau 4,2 la sută în expor
tul nostru ; în 1966 ponderea lor a 
fost de 17,3 la sută. Produsele petrolie
re a căror greutate specifică a fost în 
1950 de 30,1 la sută au reprezentat 
10,3 la sută în 1966. A crescut partea 
de muncă națională încorporată în 
produsele exportate ; patru cincimi 
din volumul exportului este deținut 
de produsele industrializate, sub for
mă de mașini și utilaje, produse chi
mice, produse finite și semifinite 
din lemn ș.a.

Modificarea structurii producției 
sociale, schimbarea proporțiilor în 
economie în favoarea industriei, pe 
baza industrializării țării, au avut 
efecte favorabile și asupra structurii
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populației ocupate. Se poate spune că 
au avut loc adevărate mutații socio- 
profesionale. Progresele pe cara 
le-a determinat industrializarea în a- 
cest domeniu sînt ilustrate de faptul 
că dacă în 1950 ponderea populației 
ocupate în ramurile neagricole re
prezenta doar aproximativ 26 la sută, 
iar a populației ocupate din agricul
tură se ridica la circa 74 la sută, în 
1966 proporția apare mult îmbunătă
țită: populația din sectoarele neagrî- 
cole a ajuns să reprezinte 45 la sută.

S-a schimbat și proporția dintre 
populația ocupată în producția ma
terială și cea din sfera neproductivă : 
a crescut ponderea acesteia din urmă, 
ca urmare a tendinței de dezvoltare 
a sectorului terțiar (circulația mărfu
rilor, transport, servicii, știință, învă- 
țămînt etc.). De asemenea, a crescut 
sistematic numărul salariaților șl 
ponderea lor în populația ocupată. în 
anul 1950, la 1 000 locuitori reveneau 
130 salariați, în 1967 circa 243.

Schimbările cantitative și calitati
ve care au avut loc în structura eco
nomiei românești se vădesc în noile 
corelații — cu semnificație net po
zitivă — ale evoluției factorilor și re
zultatelor care definesc economia na
țională. după cum ilustrează tabelul 
de mai jos :

grupa A și grupa B. De asemenea, 
s-au întreprins măsuri pentru înlă
turarea unoi’ necorelări în structu
ra industriei constructoare de ma
șini, intensifieîndu-se dezvoltarea 
unor ramuri moderne cum sînt 
industria electrotehnică, electronică, 
de mașini-unelte și utilaje tehnolo
gice, destinate îndeosebi unor ramuri 
hotărîtoare ale economiei.

Modificările cantitative și calita
tive care au avut și au loc în struc
tura industriei atestă cu toată clari
tatea tendința, de apropiere a Româ
niei de structura economică specifică 
unei producții sociale moderne. 
Se reduce, de asemenea, deca
lajul economic dintre țara noas
tră și țările avansate industrial. 
De pildă, în 1950 producția de oțel 
pe un locuitor în România a repre
zentat 13 la sută din nivelul aceluiași 
indicator din Cehoslovacia, 12 la sută 
din cel al R.F. a Germaniei, 6 la sută 
din producția de oțel pe un locuitor 
în S.U.A. în 1966, acest indicator a 
reprezentat 30 la sută față de Ceho
slovacia, 32 la sută față de R.F. a 
Germaniei și 31 la sută din indica
torul respectiv din S.U.A. Progrese 
de aceeași natură se constată și Ia 
alte produse importante.

Procesele calitative care au avut 
loc în sînul industriei cuprind și o 
latură deosebit de importantă sub ra-

tiv, prin îmbunătățirea structurii 
profesionale a salariaților, prin ridi
carea calificării lor. Peste patru cin
cimi din muncitori sînt astăzi califi
cați ; a crescut sistematic și numărul 
inginerilor și tehnicienilor — de la 
87 300 în 1960, la 122 600 în 1966.

Dinamismul și modernizarea indus
triei s-au asigurat prin alocarea an,de 
an a unei mai mari părți din veni
tul național pentru investiții. Din 
cele circa 390 miliarde lei investiții 
cheltuite pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale în intervalul 1950— 
1966, industriei i-au revenit circa 200 
miliarde, cea mai mare parte fiind 
afectată dezvoltării ramurilor hotă
rîtoare ale industriei. Au fost puse în 
funcțiune 900 întreprinderi și secții 
noi, înzestrate cu tehnică modernă, 
premisă a unei înalte productivități 
a muncii. Elocvent este faptul că 
dacă fondurile fixe au crescut în 
perioada 1950—1966 de circa 2,4 ori, 
cele din industrie au sporit în ace
lași interval de 4 ori. S-a îmbunătă
țit repartizarea teritorială a forțelor 
de producție, unele regiuni în trecut 
rămase în urmă înregistrînd în anii 
construcției socialiste ritmuri supe
rioare de dezvoltare industrială, ceea 
ce a contribuit la mai buna utilizare 
a resurselor de muncă și la atrage
rea în circuitul economic a noi re
surse naturale.

porție între industrie și agricultură 
— proporție fundamentală a econo
miei naționale, corespunzătoare pro
gresului necontenit al țării — care 
semnifică o schimbare calitativă e- 
sențială a structurii producției socia
le. Agricultura care, în 1938, deținea 
38,5 la sută din venitul național, în 
1966 deținea 22,5 la sută în produsul 
social și 31,4 la sută în venitul națio
nal. Desigur, nu este vorba decît de 
o schimbare de proporții, o scădere 
relativă, pentru că în perioada 1950— 
1966 producția agricolă a crescut de 
2,2 ori.

Agricultura, cu structura ei arhai
că, cu nivelul ei scăzut de dezvol
tare, cu producții la hectar foarte 
coborîte, a cunoscut și ea profunde 
transformări înnoitoare, determinate 
înainte de toate de dezvoltarea for
țelor ei de producție și de reorgani
zarea ei pe baze socialiste. La pro
gresul acestei ramuri esențiale a e- 
cOnomiei naționale șipa adus o con
tribuție hotărîtoare industria noastră 
socialistă. Agricultura dispunea la 
sfîrșitul anului 1966 de circa 91 000 
tractoare, 67 300 semănători meca
nice, circa 40 000 de combine pentru 
păioase. Iată și noua înfățișare a 
agriculturii : 343 de întreprinderi
agricole de stat, cu o suprafață 
agricolă de 2 077 800 hectare, 4 679 
cooperative agricole de producție, cu

lor investiții ale statului, au fost în
soțite de sporirea continuă a pro
ducției agricole vegetale și animale. 
Este suficient să amintim că produc
ția de cereale din ultimii doi ani este 
cea mai mare din istoria țării. Sem
nificativă este și realizarea unor 
progrese în proporția dintre cele 
două ramuri de bază ale agricultu
rii : în 1938. producția vegetală deți
nea circa 70 la sută, iar cea animală 
circa 30 la sută din producția glo
bală a agriculturii ; în 1966 proporția 
a fost de circa 64 la sută și 36 la 
sută. Pe baza hotărîrilor Congresu
lui al IX-lea al P.C.R., partidul și 
statul nostru au luat măsuri impor
tante pentru dezvoltarea mecanizării 
și chimizării agriculturii, pentru lăr
girea irigațiilor și îmbunătățirilor 
funciare, în vederea modernizării 
agriculturii și dezvoltării ei în pas 
cu progresul general al tării.

Creșteri susținute și transformări 
importante au avut loc și în 
celelalte ramuri ale economiei națio
nale : construcțiile, transporturile, 
comerțul interior și exterior. Cu 
pregnanță se cuvin menționate rezul
tatele în dezvoltarea comerțului 
exterior, schimbările intervenite în 
structura sa, determinate de dezvol
tarea și modernizarea industriei, de 
diversificarea producției ei. Au spo
rit accesul și competitivitatea mărfu

*

De cîte ori 
a crescut în 1966 

fată de 1950
Ritmul mediu anual 

de creștere 
1951—1966 (%)

Numărul salariaților 2,1 4,8Numărul muncitorilor 2,7 6,3
Fonduri fixe 2,4 5.7
Investiții 8,7 14.4
Produs social 4,6 10.0
Producția globală industrială 7.2 13,2
Producția globală agricolă 2,2 5,1
Venitul național 4,5 9,9
Productivitatea muncii sociale 4,1 9.1Comerțul exterior 5,3 10.9
Salariul real 2.4 5,6
Veniturile reale ale țărănimii 3,0 7.1

★

Procesul de îmbunătățire a struc
turii economiei românești, oare a 
avut loc în ultimii 20 de ani, conti
nuă cu energie. Hotărîrile Congresu
lui al IX-lea al partidului, ca și mă
surile adoptate ulterior sînt îndrep
tate spre asigurarea <1e?voRSrW pro
porționale, .<nn 
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ale progre ;
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Conferința Națională a P.C.R. cu pri
vire la perfectionarea continuă a 
conducerii și planificării economiei 
naționale vor asigura un nou și pu
ternic avînt al întregii economii, 
progresul multilateral al societății noopp-o. Amp-, ițy înrem.itul unui non
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TIMPUL
STUDENTULUI
Oricît ar fi de solicitat de uni

versitate, studentul dispune, fără în
doială, de un anumit timp liber, pe 
care utilizîndu-1 cu pricepere, îl 
poate cheltui eficient spre lumina
rea propriei sale tinereți. Totul este 
să nu lase ca acest timp să se ri
sipească în sincope și lîncezeli, în 
utilizări dezordonate sau anarhice.

„A organiza timpul liber — ne 
spunea recent scriitorul Drago? Vrîn- 
ceanu — înseamnă a-i insufla un 
scop, a canaliza cheltuirea lui în- 
tr-o direcție utilă formării și dez
voltării multilaterale a propriei per
sonalități. Studenții, tineri intrați sub 
raza intensivă a specializării, sînt, 
în mod firesc, preocupați de orga
nizarea cu maximum de folos a 
timpului ce-1 au la dispoziție pen
tru perfecționarea lor intelectuală, 
morală, artistică, cetățenească etc.“

Cînd vorbim despre „timpul stu
dentului" cred însă că este nece
sară o demarcație riguroasă între 
ceea ce studentul este „obligat" și 
între ceea ce el este „liber" să facă 
în timpul de care dispune.

„în esență, studenția este perioada 
efortului conjugat al educatorului și 
al educatului pentru ca acesta din 
urmă să-și cristalizeze personalitatea
— ne spune acad. Eugen Rădulescu, 
rectorul Institutului agronomic „N. 
Bălcescu" din București. în acest 
proces sarcinile se împart între cel 
care „dă" și cel care „primește". O 
oră de curs bine predată, un seminar 
condus cu competentă, o lucrare de 
laborator reușită, un manual redac
tat cu măiestrie eliberează potentele, 
creează acel buget de timp pe care 
studentul este „liber" să-1 chiverni
sească în funcție de nevoile si nece
sitățile impuse de formarea sa inte
lectuală. Deci mi se pare esențial a 
face totul pentru ca studentul să uti
lizeze cît mai eficient timpul în fa
cultate și astfel să dispună de cît 
rrTai mult timp liber și după aceea 
să-\l ajutăm, să-1 învățăm să-1 folo- 
sească rațional".

„Bineînțeles — intervine din nou 
în discuție scriitorul Drago? Vrîn- 
ceanu — teoretic, distribuirea sco
purilor zilnice ale vieții studentului 
este o chestiune care ar trebui lă
sată la liberul arbitru al tinerilor, 
ca un domeniu unde ei ies de sub 
orice constrîngere (de exemplu de 
sub constrîngerea normală a pro
gramului obiectiv de studii), exer- 
sîndu-și inițiativa de autoorganizare 
a existentei. Așa mi se pare, cel pu
țin, a sta lucrurile teoretic. Prac
tic însă..."

Tînărul vine în facultate plin de 
intenții bune, dar cu foarte puțină 
experiență de viață. El are pe de 
o parte o falsă senzație de indepen
dență rezultată din creditul ce se a- 
cordă unui student, iar pe de altă 
parte este derutat oarecum de pro
gramul cu totul nou și complex al 
cursurilor.

„$i într-un caz și în altul — ne 
spune studentul Radu Popescu, din 
a.Tu\VI al Institu‘”lui de arhitec
tură ' „Toff Mincu" din Capitala — 
intervenția'cadrelor didactice, a or
ganizației U.T.C. ar trebui să fie 
promptă. Altfel, pot apărea așa- 
zisele „neadaptări" la -ritmul studii
lor superioare, ritm care lasă în 
exclusivitate tineretului începător 
posibilitatea „parcelării" timpului și 
efortului. Cred că folosirea utilă a 
timpului - 
tect — 
mul rînd 
Iui de a 
zitatea cu 
tru viitoarea sa profesie, 
tie de aceasta el poate aprecia, după 
părerea mea. valoarea fiecărei ore. 
Altfel nu-mi explic „afluența" per
manentă, aproape a acelorași oa
meni. la baruri și cafenele si în alte 
locuri, irosind timp și energie și ast
fel — ceea ce este mult mai grav
— posibilitatea de a-și cristaliza și 
permanentiza cunoștințele. Unii con
sideră timpul, de după orele de fa
cultate (pe care eu refuz să-1 nu
mesc „liber") drept o pauză în pro
cesul de formare 
personalității lor".

Or este știut, 
pauza are scopuri 
ple. Lipsa de activitate și trîndăvia 
inhibă, determină regresul sigur, 
încetarea sau diminuarea efor
tului, înlocuirea unei activități 
cu alta devin necesare ca delimi
tări între două etape ; ele pot pre
ceda o revelație științifică, o reali
zare de domeniul artistic, o per
formantă sportivă etc. Prin fe
lul în care consumăm această „pau
ză" care ocupă cîteva ore pe zi
— conchide studentul Radu Popescu
— ne afirmăm seriozitatea și respon
sabilitatea față de propria noastră 
persoană și față de societatea noas
tră în rîndurile căreia vom intra 
mîine ca specialiști.

„în rîndul cadrelor didactice — 
remarcă studentul Traian Marius 
Damian, anul VI la Facultatea de 
stomatologie-București — sînt puțini 
cei care se ocupă de această proble
mă, majoritatea limitîndu-se să ur
mărească. să analizeze, să îmbună
tățească activitatea studenților în 
timpul în care aceștia se află sub 
directa lor observație, adică în in
cinta facultății".

„Dacă aș fi din nou student — 
sublinia scriitorul Drago? Vrînceanu
— aș ține o agendă pe masă, în care, 
de exemplu, mi-aș însemna mai în
tâi lista tuturor galeriilor și muzee
lor de artă, propunîndu-mi să le vi
zitez pe toate într-un interval de 
timp dat; după care mi-aș fixa ca 
obligație să mă mai întorc odată în 
acele locuri unde anumite opere de 
artă mi-au reținut în chip particu
lar atenția. Pentru acestea din urmă 
sau pentru o parte din ele, mi-aș 
stabili, ca proiect absolut necesar de 
îndeplinit, să consult o lucrare sau 
două. în presupusa mea agendă ar 
figura și vizite la biblioteci, în afa
ra obligațiilor de studiu, de unde 
mi-aș lua acasă, pentru o perioadă 
de timp, cărți de literatură, artă, ști
ință — în afară de acelea_care îmi 
cad întîmplător în mînă. 
expozițiile ar tr°h”: s

să folosească bibliotecile, să caute 
material bibliografic. Alteori, nu li 
se creează toate condițiile ca timpul 
să fie cheltuit în mod eficient. Să 
dau un exemplu. Noutățile științifice 
— absolut necesare formării noas
tre — le putem studia numai la bi
blioteca IFA sau la aceea a Acade
miei. Dar nu toți avem acces la 
aceste biblioteci. N-ar putea avea 
și bibliotecile facultăților unele din 
publicațiile bibliotecilor amintite ?“.

„De asemenea, revine studentul 
T. M. Damian — mulți studenți nu 
au posibilitatea să-și procure de la 
bibliotecă, cu împrumut, unele ma
nuale strict necesare. Pe lîngă timpul 
pierdut cu deplasarea (în cele mai 
multe cazuri căminele bucureștene
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sînt departe de biblioteci) există și 
riscul de a nu găsi cartea de care 
ai nevoie, chiar și pentru a o folosi 
la sala de lectură. Și. negăsind ceea 
ce îți trebuie, de cele mai multe 
ori pentru faptul că manualul res
pectiv nu se află în bibliotecă într-un 
număr satisfăcător de exemplare, ești 
obligat să-ți pierzi timpul și să ca
uți alte posibilități de a-1 procura 
sau să rămîi la ceea ce-ți oferă 
cursul. Se mal întîmplă ca uneori 
studenții să „bîjbîie", să piardă timp 
prețios căutînd bibliografie, întrucît 
profesorul, deși e în firea lucrurilor, 
a uitat s-o indice sau a indicat-o 
foarte vag. O altă sursă a pierderii 
de timp o constituie și lipsa unei 
activități cultural-sportive, bine or
ganizate, în cadrul institutelor și 
al facultăților. Amenajarea unor clu
buri în incinta sau în apropierea că
minelor ar atrage cu siguranță aten
ția celor care își macină infructuos 
timpul. Aceste cluburi ar putea de
veni locuri de întîlnire a studenților 
cu diferiți oameni de știință, scrii
tori și artiști ; ele ar putea găzdui 
spectacole cinematografice cu filme 
mai ales documentare (în ce mă pri
vește. as saluta, între multe altele.

prezentarea unor pelicule despre a- 
numite operații cfeji'urgicale). Dar 
cîte nu s-ar putea organiza la aceste 
cluburi ? Asociațiile studenților ar 
putea să-și sporească interesul pen
tru îndrumarea și organizarea mai 
judicioasă a timpului, prin populari
zarea susținută a unor activități de 
la Casa de cultură a studenților, prin 
asigurarea de abonamente la tea
tre, concerte, cinematografe etc. Poa
te și trebuie să crească numărul de 
spectacole cedate pentru studenți".

„încercăm să îmbinăm armonios 
activitățile de club cu cele de sea
ră, menținînd echilibrul de rigoare 
între util și plăcut — ne spune asist, 
univ. Ion Jurconi, directorul Casei 
de cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa" din Capitală. Marea di
versitate de preferințe a impus 
completarea „repertoriului" cu acti
vități noi. Sute de studenți par
ticipă lâ activitățile formațiilor 
noastre artistice și la cercurile 
de artă plastică, foto etc. Nu de 
mult au fost înființate „Clubul ci
nefilului", care concurează serios 
Cinemateca, și cercul „Prietenii fil
mului pe 16 mm", ambele -bucurîn- 
du-se de o mare popularitate. Se 
află în curs de amenajare un club- 
bar studențesc.

★
Din discuțiile purtate pe această 

temă, s-a desprins ideea că chibzui- 
rea timpului viitorilor intelectuali 
trebuie să acapareze într-un grad tot 
mai înalt preocupările diferitilor fac
tori de răspundere, ale cadrelor di
dactice. U.T.C.-ului, asociațiilor stu
denților și, desigur, în primul rînd, 
ale studenților înșiși. Perioada ani
lor de studenție — impresionantă 
prin frumusețea și 
se cere fructificată 
de clipă, și aceasta 
rînd, disciplinarea 
dentului, conștiința 
lui „fugit ireparabile tempus". 
versibilitatea timpului îndeamnă la 
folosirea lui rațională.

Academicianul Eugen Rădulescu 
făcea, între altele, o remarcă cu 
care îmi permit să închei rîndurile 
de fată : „Cadrele didactice univer
sitare. organizația U.T.C. și asocia
țiile studenților, toți cei care 
pundem într-un fel sau altul de 
gătirea viitorilor specialiști ai 
rii, trebuie să ne facem timp, 
mai mult timp pentru 
dentului".

0 Un bărbat și o femeie : Patria — 9 ; 11,30 ; 14 ; 
16,30 ; 19 ; 21,30.
O Excroc fără voie : Sala Palatului (seria de bilete 
2191 — orele 19,30), Republica — 8,30 ; 10,30 ; 12,45 ; 
15 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, București — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, Modern (completare Stîrcul, pasăre 
reptilă) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Cînd tu nu ești : Luceafărul (completare A 20-a 
aniversare) — 9,30 ; 12 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, Gloria 
(completare Orizont științific nr. 10/1967) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Melodia (completare Mihail 
Kogălniceanu) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
© Dragostea unei blonde : Central (completare 
Suită bănățeană) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,30.
0 Program de filme de animație : Cinemateca — 
10 ; 12,30 ; 16,30.
0 Regina zăpezii : Capitol (completare Piccolo) —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
® O sută unu dalmațieni : Festival — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Miorița — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30 (la ambele completarea Năică și ve
verița).
O Reîntoarcerea lui Surcouf : Victoria (completare 
In căutarea timpului pierdut) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16;
18.30 ; 20,45, Arta (completare Românii și Marele 
Octombrie) — 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
O Manuela : Lumina (completare Ermitaj) — 9.30— 
15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Program pentru copii : Doina — 9 ; 10 ; 11.
0 Treizeci de ani de veselie : Doina (completare 
Orizont științific nr. 9/1967) — 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.

• Loana : Union (completare Mlaștina tăcută) — 
15,30 ; 18 ; 20,30, Munca — 16 ; 20,30.
• Desene animate : Union — 18.
• Alo Japonia ! : Timpuri noi — 9—21 în continuare.
• Un taxi pentru Tobruk : Giulești (completare 
Aluminiul) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• jocuri neschimbate : Feroviar (completare Gara)

cinema
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, Excelsior (comple
tare Șase mii de ani) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, Aurora (completare Dacă aș fi știut ?) — 8,30 ; 
10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : Dru
mul Sării (completară Pictorițele din Uzdin) — 15 ; 
17,30 ; 20,' Cotroceni (completare Gustav lăudărosul) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.'
• Ai șaptelea continent : Dacia (completare Ostașii 
pădurii) — 8—21 în continuare, Flacăra (completare 
Lacul lebedelor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cea mai lungă noapte : Buzești (completare Efe
mere) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Zece negri mititei : viitorul (completare Numai

șase secunde) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Pacea (completare 
Gigantul înaripat) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Republica Skid : Grivița (completare Despre 
turnat) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Martin soldat : Bucegi (completare Filoxera) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Tomis (completare 
Orizont științific nr. 10/1967) — 9—16 în continuare ; 
18,15 ; 20,30, Flamura (completare Vizita) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Cerul începe Ia etajul HI: Unirea (completare 
Dacă o iubești) — 16 ; 18,15 ; 20,30, Lira (completare 
O noapte de vis) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Profesorul distrat : Vitan (completare Maxim 
Gaspar) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O O fată fericită : Popular (completare Oamenii 
deasupra norilor) — 15 ; 17 ; 19 ; 21, Progresul (com
pletare Douăzeci de ani de comerț) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
e Marele restaurant : Moșilor (completare Acolo 
unde Carpațll întîlnesc Dunărea) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Spartacus — ambele serii : Colentina — 15 ; 18,30. 
0 Ocolul : Volga (completare Orașul fără străzi) —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Zosia : Floreasca (completare Doi) — 9 ; 11,15 ]
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Cine va deschide ușa ? : Rahova (completare 
1001 de desene) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Răzbunătorii : Crîngași (completare Micii îno
tători) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Fanfan la Tulipe : Cosmos (completare Vecinii) i
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
® Operațiunea Crossbow : Ferentari (completară 
Gustav și sfetnicii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
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Cerul începe
la etajul Ill"

(Urmare din pag. I)

Munteanu, sce- 
regizor, deci 
filmului Cerul 
etajul III, își

llinca Tomoroveanu șl Constantin 
Diplan în piesa „Martin Bormann" 
de Marin Preda la Teatrul Național 

Caragiale". Regia Sorana 
CoroamăAlexandru BRAD

18,00 — La ordinea zilei. Organi
zarea științifică a producției și a 
muncii. 18,30 — Pentru copii și ti
neretul școlar. Noile aventuri ale 
echipajului Val-Vîrtej : „La tele
fon o moștenire" de Dumitru Al- 
stanii și Ștefan Puiu Stănescu 
(seria a Il-a). 19,00 - „Mult e 
dulce și frumoasă". Emisiune de 
limbă română. 19,30 — Telejurnalul 
de seară. 19,45 — Agenda dv. 19,50
— Buletinul meteorologic. Publi
citate. 20,00 — Film serial : 
,,Ivanhoe". 20,30 — Nuntă la Ră
șinari. Film realizat de Sorin Gri- 
gorescu și Mircea Gherghinescu. 
20,45 — Albumul șlagărelor. 21,10
— Studioul mic : „Vocea omeneas
că" de Jean Cocteau. Interpretează 
Dana Comnea. 22,00 — Caruselul 
varietăților cu : Mahalia Jackson ; 
Juliette Greco, Stella Vitzi, Vico 
Torianl, Hilde Brilll, Isabelle 
Aubret, Surorile Kessler, Pierre 
Etaix. 22,30 — De la Giotto la 
Brâncuși. Prezintă Dan Hăulică. 
22,50 — Telejurnalul de noapte.

• Opera română : întoarcerea din adincuri — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Secretul lui Marco Polo — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Regina de 
Navara — 19,30, (sala Studio) : Castiliana — 19,30.
0 Teatrul de comedie : Capul de rățol — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Livada cu vișini — 20, (sala din str. Al. Sahla nr. 76 A): 
Kean — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Spectacol „Lucian Blaga" 
— 10,30, Lovitura — 19,30, (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Morișca — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" : Papuciada — 10, Ileana Sînziana 
(sala Casei de cultură a raionului 1 Mai) : Vrăjitorul din Oz — 
0 Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : Music-Hall — 20.
0 Circul de stat : Selecțiuni de iarnă — 19,30.

Francisc 
narist și 
„autor" al 
începe la 
confirmă vocafia romanti
că pe linia Dumas și Sue, 
dezvoltînd motive de ro
man în foileton, așa cum, 
nu fără o anumită coche
tărie, susfin că ar vrea să 
facă un Robbe-Grillet sau 
un Alain Resnais. Cu di
ferența că aceștia din 
urmă își complică limba
jul potrivit schemelor 
„nouvelle vague", punînd 
dezordine în spațiul și 
mai ales în timpul nara
țiunii. Ce-i drept, și 
Francisc Munteanu ma
nipulează timpul, între 
prezent și trecut, prin 
retrospecții repetate, dar 
succesiunea logică și 
cronologică 
urmă pe 
tată. De 
simplitate 
povestirii 
și imediată, ferită de în- 
tortochieri intelecfualiste.

Dintr-un vapor ancorat 
în portul Constanfa co
boară căpitanul Mihai (în
totdeauna discretul, ele
giacul Silviu Stănculescu) 
și se îndreaptă în fugă 
spre gară ; acolo urcă în
tr-un tren ce pleacă spre 
interiorul țării ; în vago
nul restaurant întîlnește 
un prieten (mucalitul Ște
fan Tăpălagă), căruia îi 
spune că se duce să se-n- 
soare într-un orășel de pe 
Dunăre; prietenul îi a- 
trage atenția, în glumă, 
că nu face bine... De-a- 
cum înainte, filmul nu e 
decît o continuă auto- 
chestionare a protagonis
tului, un fel de recapitu
lare, în imagini, a împre
jurărilor în care și-a cu
noscut logodnica, pe Ana 
(vioaia Irina Gărdescu), 
cu care — fără să știe
— a 
mune 
lui și 
fență

Nu

logică 
e pînă la 

deplin respec- 
aici, o vizibilă 
și cursivitate a 
sale, accesibilă

trăit peripefii co
in timpul războiu- 
al luptei de rezis- 

antifascistă.
i se poate nqga lui

□
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procura

Francisc Munteanu o anu
mită forță evocatoare, o 
anumită capacitate de a 
restitui fidel atmosfera 
episodului de viață. De 
altfel, regizorul-autor își 
creează un cert avantaj 
din împingerea înainte a 
povestirii pe fragmente, 
multe din ele avînd o va
loare autonomă. Dintre a- 
cestea, mai izbutite mi 
s-au părut plimbările pe 
stradă, veghea sub ploaie 
a lui Tony (Emil Hossu),

Cronica
filmului

tînărul îndrăgostit de Ana, 
momentul așteptării con
spirative din tavernă, 
„monologul" doctorului 
(Gh. lonescu-Gion) și, în 
general, „recunoașterile" 
de locuri și de situații, 
prin efortul memoriei. în 
asemenea cazuri, și dialo
gul e mai funcțional, re
dus la replici necesare. 
Dimpotrivă, acolo unde 
tinde să intre în cadențe 
discursive, dialogul se 
încarcă de prisosuri, emi
te pretenții de analiză, 
pierzînd din fluență și 
devenind rudimentar.

Dar Francisc Munteanu 
e un romantic lipsit de 
lirism, în sensul că nu 
„interpretează" faptele și 
sentimentele, ci se mărgi
nește să le expună liniar, 
„obiectiv" și secvențele 
aproape că nu-și comuni
că una alteia substanța, 
fiind de intensitate egală, 
uniformă. Presupun că 
regizorul a sesizat peri
colul principal care-i pîn- 
dea povestea : inconclu- 
dența, lipsa de finalitate. 
Așa se face, cred, că în 
ultimul moment, el inter
vine printr-o derutanta 
lovitură de' teatru : căpi-

lanul Mihai ajunge la H 
destinație pentru a con- JJ 
stata că Ana s-a măritat H 
și că a născut un copii, ffl 
De unde această incon- [jj 
secvență 
volitate, 
dilate" 
credere, 
„Femeie, numele tău 
minciună", așa

a eroinei ? Fri- 
slăbiciune, „ere- 
dubioasă, neîn- 

nestatornicie ?
e

sună o 
vestită replică de trage
die, iar Francisc Muntea
nu pare s-o preia ca pe 
un ecou. Și cu toate aces
tea, în ciuda unei ase
menea răsuciri parado
xale, s-ar putea ca fil
mul să spună mai mult și 
mai profund. Anume, că 
amintirile, oricît de im
portante, nu sînt în stare 
să asigure temeinicia 
unor sentimente, că nu
mai substanja prezentului 
poate să hrănească și să 
cimenteze o adevărată 
legătură de dragoste. în
țeles așa, filmul ar înce
pe de acum înainte, do- 
bîndind în fine o tensi
une problematică, axul 
unei dispute etice. Din 
.păcate însă, Cerul înce
pe la etajul III se o- 
prește aici, pe pervazul 
străfulgerării unei 
abia enunțate.

Oricum, mai mult 
final decît prin restul 
rafiunii — clar, dar 
relief — Francisc Muntea
nu își dezvăluie o dimen
siune inedită : imprevizi- 
bilitateâ. Ceea ce poate 
în același timp să repre
zinte și semnul unei a- 
propiate tresăriri de ori
ginalitate, al unei „cuvîn- 
tări” cinematografice mai 
deschise și mai pregnan
te, al unei mai profunde 
angajări umane și poe
tice. N-ar fi exclus, astfel, 
să se topească și exce
sul de rigiditate — în ca
dru și în montaj — cu 
care Francisc Munteanu 
își reduce uneori filmic 
povestirile (literare).

Moment de mare importanță și 
pentru dezvoltarea vieții științifice 
din țara noastră, Congresul al IX- 
lea al partidului a definit cu deose
bită pregnanță locul ce revine știin
ței în construcția noastră socialistă. 
In urma deciziilor congresului a 
luat ființă Consiliul Național al 
Cercetării Științifice, ca organ de 
stat coordonator al întregii activi
tăți de cercetare, a fost elaborat — 
pentru întâia oară — un program u- 
nitar de perspectivă al cercetării, 
creîndu-se astfel premisele unei 
mai eficiente concentrări a forțelor 
științifice spre direcțiile de care de
pind înaintarea rapidă a economiei 
și înflorirea continuă a culturii 
ționale. C.N.C.S.-ul oferă 
vorabil unei cooperări tot 
a oamenilor de știință cu 
derile, deschide căi noi și 
contact între cercetători 
liști din producție.

Hotărîrile congresului au stimulat 
eforturile depuse 
corespunzătoare a 
construirea de noi 
ratoare, dotate cu 
vel tehnic ridicat, 
cadre științifice și . . 
cializării lor potrivit exigențelor ști
inței și tehnicii contemporane. Ex
periența acumulată în perioada ur
mătoare a demonstrat că este nece
sară continuarea procesului de per
fecționare a formelor organizatorice 
ale cercetării, a îndrumării și coor
donării acestei activități. Directivele 
aprobate de Conferința Națională a 
partidului au scos în evidentă, ca o 
cerință obiectivă a progresului, asi
gurarea unei legături permanente a 
cercetării științifice cu ramurile eco
nomice pe care le deservește, inte
grarea organică a științei în proci - 
sul producției materiale.

na- 
cadrul fa- 
mai largi 
întreprin- 
directe de 
și specia-

pentru întărirea 
bazei materiale, 
institute și labo- 
aparatură de ni- 
formarea de noi 
sprijinirea spe-

Florian POTRA

taurărilor. Dacă la Brașov și Tg. Mu
reș, de pildă, există pe lîngă 
D.S.A.P.C.-uri un nucleu de proiec
tare pentru restaurarea monumente
lor, în alte regiuni nu se face nimic 
pentru realizarea proiectelor și exe
cuția tehnică a lucrărilor.

Direcția monumentelor istorice a 
început lucrările de restaurare 
complexul mînăstirii Secu, a 
ror valoare se ridică la vreo 9 mi
lioane lei, deși monumentul era rela
tiv bine conservat și nu necesita o 
intervenție de strictă urgență, arată 
criticul de artă VASILE DRĂGUȚ, 
dar neglijează biserica din Strei, mo
nument din secolul XIII, cu picturi 
din secolul XIV, în care plouă ; de 
ani de zile acest obiectiv, a cărui 
restaurare ar costa doar 300 000 lei, 
este scos din planul D.M.I. De ce ? 
Pentru că nu oferă un șantier 
mare ? Există monumente mici ale 
căror devize pentru reparații sînt 
gata, dar lucrările întârzie, fondurile 
acordate de forurile locale rămîn ne
folosite, iar monumentele se distrug. 
Se degradează biserica din Geoagiu 
de Sus, raionul Alba, ansamblu de 
arhitectură și pictură din secolul 
XVI, care probează strînse relații de 
cultură între Transilvania și Țara 
Românească. Bolțile fiind prăbușite, 
plouă înăuntru. Valoroase monu
mente din lemn existente în raionul 
Lăpuș — la Răzoare, Cărpiniș, Cup- 
șeni-Hat, Ungureni — ar putea fi sal
vate cu sume care variază între 15 și 

' 20 000 lei. Curios este că în timp ce 
nu se găsesc banii necesari pentru 
repararea unor asemenea bijuterii 
arhitecturale, fonduri destinate res
taurărilor se consumă în lucrări care 
nu sînt absolut necesare sau urgente, 
de pildă construirea unor garduri de 
beton la biserica din zid.de la Cîmpu- 
lung pe Tisa.

Dispersarea
responsabilităților

lo

Teatrul și

nevo

MIHAIL ITIGAN, șe-

la 
că-

evident că dacă vrem să sal- 
lie de monumente extrem 
ase. trebuie să pornim de 
ine de ansamblu asupra 
ror obiectivelor care au 
reparații și în primul rînd 
de importanta lor deose- 

itărîm pe care le restau- 
ntîi. Aceasta este greu de 

condițiile actuale cînd 
a față de soarta monu- 
iste fărîmițată. Pentru a- 
.rebui ca întreaga respon- 
să fie asumată de un for 
npetent. învestit cu puteri

ful grupei de execuție a 
arată că, pentru a putea 
materialele speciale cu care se lu
crează, ar trebui să primească pro
iectele de restaurare cu cel puțin 
6 luni înainte de începerea lucrări
lor. „Or, eu nu am nici un proiect 
gata pentru noile șantiere pe care 
urmează să le deschidem în 1938. Ca 
să vă exemplific mai bine cum lu
crează uneori proiectarea noastră, o 
să mă refer la Cetățuia de la Iași, 
al cărei proiect de restaurare tre
buia să fie complet gata în 1966. în 
luna martie 1966 am primit un de
viz, iar la 4 mai un al doilea deviz 
de execuție. Pînă în august 1967

se angajeze la restaurări. în conse
cință, au de suferit mai ales monu
mentele mici, izolate. Situația este 
dificilă și pentru grupa de execuție 
a D.M.I. Constructorul restaurator 
trebuie să facă uneori exhibiții ca să 

'respecte raportul amintit. La Hurez 
șeful șantierului a fost avantajat de 
zidul împrejmuitor al complexului; 
cînd stă prost cu indicele amintit 
mai pune cîteva cărămizi la zidul 
care se înalță, se înaltă, în dauna 
aspectului general al monumentului. 
Concluzia care se impune este că 
activitatea de restaurare are nevoie 

. de o reglementare proprie.

și impropriu pentru muzeu, 
elemente ale arhitecturii ex- 

fost distruse, ajungîn- 
dărîmarea coșurilor de

tetic 
Unele 
terioare au 
du-se prin 
pe acoperiș, prin modificarea soclu
lui de Ia fațada principală, la schim
barea și sărăcirea înfățișării origi
nale a 'monumentului.

Unele restaurări, prost realizate 
tehnic, rezistă puțin timp, iar mo
numentele continuă să fie în pericol 
de a se degrada. Aproape jumătate 
din plăcile de asbociment de pe aco
perișurile chiliilor de la Mînăstirea 
Neamțului au fost luate de vînt. 
După trei ani. tabla de pe acoperi
șul de la Agapia și-a pierdut com-

care le-au conceput la
Diferențierea

OCROTIRII

nu mi s-a dat însă nici un detaliu 
de execuție și nici azi nu am detalii 
pentru șarpantă. Deseori, după ce 
procur materialul, soluțiile de pro
iectare se schimbă. Nu spun că în
târzierile în privința proiectării pot 
fi complet excluse, mai ales la mo
numente. Dar în nici un caz tărăgă
narea nu trebuie să fie tolerată". 
După cum am aflat la Direcția mo
numentelor istorice, activitatea gru
pei de proiectare a fost 
mai de mult și într-o 
partid, cu care prilej a 
timp ce unii arhitecți 
rati cu proiecte, alții 
ce face. A fost însă o 
rilă pentru că nu s-au 
fel de

Nu e
șurarea 
taurare 
unor norme preluate mecanic 
sistemul construcțiilor 
Pentru a se putea plăti

■ normativul spune că aproximativ ju
mătate din suma consumată în lu
crările executate trebuie să repre
zinte valoarea materialelor folosite. 
Dar cheltuielile cele mai mari la 
restaurări se fac, de regulă, pentru 
manoperă, care presupune adesea o 
calificare deosebită. De aceea trus
turile de construcții locale evită să

Soluții cu pecetea 

superficialității

discutată 
ședință de 

reieșit că în 
sînt aglome- 
nu prea au 
discuție ste- 
luat nici un

măsuri.
mai puțin adevărat că desfă- 
normală a activității de res- 
este frînată și de corsetul 

din
obișnuite, 
salariile,

Creșterea continuă a fondurilor 
destinate de, stat protejării monu
mentelor creează posibilități pentru 
restaurarea și consolidarea tot mai 
multora dintre ele. Este important 
însă nu numai cît, ci și cum restau
răm. Vorbindu-ne despre calitatea 
deosebită a multora dintre restaură
rile realizate, cum sînt cele de la 
Hanul Domnesc din Suceava. Hu
rezii, biserica de lemn din Șurdești, 
complexul Curții domnești din Tîrgo- 
viște, cetatea cu biserica romanică 
din Cisnădioara, biserica evanghelică 
din Sebeș, biserica din Demsuș, 
Cetatea de Scaun a Sucevei, 
ca să dăm doar cîteva exemple, par- 
ticipanții la ancheta noastră au atras 
atenția și asupra unor deficiente. Nu 
sînt rare cazurile cînd se cheltuiesc 
sume mari, dar execuția restaurări
lor este necorespunzătoare. Arh. 
A. PĂNOIU este de părere că sînt 
foarte criticabile lucrările, în va
loare de circa 2 milioane lei, făcute 
de Trustul regional de construcții la 
Palatul 
Muzeul 
interior 
adoptat

Banffy, în care se află acum 
de artă din Cluj. Finisajul 
a fost făcut neglijent, s-a 
un sistem de iluminat Ines

plet vopseaua și ruginește. Nici nu 
plecaseră bine restauratorii de la 
Humor și podul a trebuit umplut cu 
ligheane pentru a strînge apa care 
pătrundea din abundentă pe la do- 
liile noului acoperiș, 
pe pereți, mai ales 
spre nord, a distrus 
frescă. Cum se vede, 
care 
care 
uneori o treabă de mîntuială.

O serie de deficiente se datoresc 
însă și modului de a concepe restau
rarea monumentelor. CONSTANTIN 
BĂLAN,, cercetător la Institutul de 
istorie 
iectele 
adesea 
asupra .
bibliotecă se face superficial, folo- 
sindu-se publicații care nici ele nu 
sînt suficient de documentate. Re
zultatul este că se ajunge la propu
nerea și adoptarea unor soluții care 
nu respectă adevărul istoric. DU
MITRU NĂSTASE, cercetător la 
Institutul de istorie a artei, ne-a 
oferit și o serie de exemple. 
„Restaurîndu-se bisericile moldo
venești, s-a trecut la refacerea 
acoperișurilor în formele inițiale 
ale căror urme se mai ob
servau în poduri. Dar arhitecții nu 
au avut o idee clară despre originea 
și semnificația acestor acoperișuri, 
și de aceea ele nu au fost realizate

Înfiltrîndu-se 
pe 

o
___ _ _ , nu 

execută lucrările, 
le recepționează

absida 
parte 

numai 
dar și 
îndeplinesc

din 
din 
cei 
cei

al Academiei, arată că pro- 
de restaurare se întocmesc 
fără o documentare judicioasă 
monumentului. Cercetarea de

în spiritul în 
vremea lor meșterii.
între acoperișuri nu mai este netă, 
în linii drepte, qi li s-au dat linii 
domoale. Și aceasta pentru că nu s-a 
făcut o cercetare atentă a surselor de 
documentare. Dar aș atrage atenția 
și asupra pericolului restaurărilor 
estetizante, al „unificărilor stilistice" 
vizibile, de pildă, la Moldovița. Ten- 
cuielile ansamblului de clădiri, con
struite în tehnici și perioade diferite, 
au fost date jos și apoi refăcute toa
te în același stil, cu piatră brută a- 
parentă, din considerente... estetice — 
pentru a unifica ansamblul". Păre
rea că în activitatea de restaurare se 
adoptă uneori soluții care nu se inte
grează armonios ansamblului monu
mentelor, sau se introduc elemente 
de natură să falsifice aceste docu
mente de artă și de istorie, a fost 
exprimată deseori în cadrul anchetei 
noastre. Vasile Drăguț, ca și alți cer
cetători la Institutul de istorie a ar
tei, arată că în urma restaurărilor, 
„cele două foișoare de beton, de la 
Sucevița. deranjează» ordinea firească 
a incintei prin răceala seacă a des
chiderilor dezechilibrate, după 
ferestrele cu rame metalice 
rate și ca funcționalitate) 
repertoriul tradițional de 
materiale — fără să ofere 
pe'nsație o concludentă 
modernă. La fel, scara de acces la 
sala muzeului ca și tratarea casei 
scării este cum nu se poate mai con
vențională, fără nimic din căldura de 
forme a construcțiilor în mijlocul că
rora se înscrie, căldură în bună mă
sură răpită de restaurare. în gene
ral, ceea ce mi se pare că scapă prea 
deseori atenției restauratorilor, evi
dent și în cazul Suceviței, este păs
trarea acelei respirații generoase pe 
care o au cele mai multe monu
mente românești, păstrarea expresiei 
tandre ce rezultă din comunicarea cu 
mediul, din .armonia formelor, (din 
măiestrita alăturare de materiale. 
Iată de ce cred că fiecare proiect de 
restaurare ar trebui să angajeze mul
tă chibzuință, mai multă răspundere. 
Dar poate că pentru aceasta ar tre
bui revizuit întregul sistem de lucru 
și de avizare, lărgindu-se în orice caz 
colaborarea dintre arhitecți, istorici 
și critici de artă".

Aceste observații duc la concluzia 
că ar fi deosebit de util ca și restau
rările făcute să fie supuse dezbateri
lor în cadrul unor întâlniri ale spe
cialiștilor. în cinci ani, D.M.I., a pu
blicat trei volume de comunicări pri
vind activitatea de restaurare. Aces
te studii, realizate doar de persoane 
care lucrează în 
pun în discuție 
Ar fi necesar un 
nii, eu concluzii 
viitor să se evite soluțiile fanteziste 
care duc la denaturarea originalită-

■ ții monumentelor.

cum 
(neinspi- 
contrazic 
forme și 
în com- 

contribuție

cadrul direcției, nu 
restaurările făcute, 
larg schimb de opi- 
adecvate, încît pe

Ca un corolar al climatului priel
nic dezvoltării gîndirii științifice ori
ginale, apar roadele potențialului 
propriu de inteligență. România so
cialistă și-a făurit azi instrumente 
moderne de investigare în cele mai 
înaintate ramuri ale științei, cum 
este, de pildă, fizica nucleară. In cei 
zece ani de existentă a Institutului 
de fizică atomică _ s-a format o se
rioasă școală de fizicieni care au a- 
dus contribuții apreciabile la stud: 
nucleului atomic și al particu]- J 
elementare, determinînd însușire' î; 
aplicarea în economie a unor t< 
importante, legate de aplicațiile 
dioizotopilor și izotopilor stabi.'-t" 
Fizicienii români aduc valoroase con 
tribuții cercetărilor efectuate în ca
drul unor organizații internaționale 
de prestigiu ca Agenția internație 
nala pentru energie atomică, Institu
tul unificat de cercetări nucleare de 
la Dubna ; ei depun, de asemenea, 
o rodnică activitate sub egida Cen
trului european de cercetări nu
cleare de la Geneva (unde doi dintre 
ei sînt conducători ai unor colective 
de cercetare) ; întrețin legături de 
cooperare științifică internațională 
cu Comisariatul pentru energia ato
mică din Franța, cu Centrul de fi
zică teoretică din Triest, cu Institu
tul de fizică atomică .,Niels Bohr" 
din Copenhaga etc.

Printre multiplele probleme pe 
care le are de rezolvat cercetarea 

" științifică în patria noastră, cele re
feritoare la energetica nucleară de
țin un loc de seamă : în următorii 
ani vor ' '
primele centrale ___________
Aceasta reclamă încă de pe acum 
studii . temeinice asupra comportării 
materialelor nucleare, a combustibi
lilor și moderatorilor, asimilarea 
tehnologiilor nucleare, avînd în ve
dere perfecționarea gradului lor de 
economicitate. Se vor asigura astfel 
surse noi și importante de energie 
electrică. _ necesară continuării în 
ritm susținut a industrializării.

Aceeași puternică efervescență are 
loc și în alte domenii ale cercetării, 
tot mai intim legate de imperativele 
dezvoltării sociale. în ultimii ani, 
știința noastră, îmbinînd armonios 
investigațiile fundamentale și apli
cative. și-a extins lucrările' în do
menii de mare actualitate și cu fer
tile rezultate în economie. Au fost 
abordate astfel probleme ale mate
maticii moderne, privind programa- 
rea la mașini electronice de calcul, 
cu aplicații în transporturi. în orga
nizarea științifică a producției ; au 
fost inițiate cercetări, noi în fizica 
corpului solid, cu utilizări în elec
tronică ; în diferite domenii ale chi
miei și îndeosebi cu privire la rea
lizarea de noi materiale macromo- 
leculăre ; s-au studiat probleme con
structive legate de realizarea turbi
nelor și generatoarelor destinate ma
rilor centrale hidroelectrice ; au luat 

i amploare lucrările în domeniul au
tomaticii și ciberneticii. S-a vădit 
maturitatea colectivelor noastre de 
cercetare și capacitatea lor de a ob
ține soluții originale, valoroase, me
nite să reducă, într-o măsură cres- 
cîndă. importul costisitor de inteli
gență străină. Marile uzine și com
binate. întregi ramuri industriale, 
care iau ființă pe pămîntul patriei 
noastre, reclamă astăzi aportul știin
ței în vederea perfecționării și mo
dernizării producției lor. iar mărfu
rile purtând emblema „Fabricat în 
România" duc peste hotare și mesa
jul gîndirii științifice românești.

Pentru știința românească, planu
rile elaborate de partid pentru dez
voltarea multilaterală a patriei, pen
tru înflorirea ei economică, socială, 
spirituală, constituie un stimulent 
însuflețitor. Detașamentul mereu 
mai numeros al oamenilor de știință 
se consacră acestor obiective cu ple
nitudinea forțelor sale creatoare.

- .ul
la;i 
ritli

trebui date în funcțiune 
nuclearo-atomice.

zid.de
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Concursul de admitere
A A oîn învăfămîntul superior

1

a-Ministerul învățămîntului 
nunță : ,

Concursul de admitere în învă- 
țămîntul superior pe anul univer
sitar 1968/1969 se va 
după cum urmează :

învâțămîntul de zi 
etapa I — între 5 și 15 
etapa a II-a — între 5 
tembrie 1968, numai la 
și secțiile care nu și-au completat

desfășura

și seral: 
iulie 1968, 
și 15 sep- 
facultățile

Expoziție 
consacrată 
Revoluției 
de la 1848

CLUJ (corespondentul „Scînfeii"). — 
La Biblioteca centrală a Universităfii din 
Cluj s-a deschis expoziția „Revoluția de 
la 1848, moment al afirmării ideii de 
unitate națională la români". Expoziția 
face parte din ciclul „Momente din 
lupta poporului român pentru afirmarea 
și înfăptuirea unității naționale". Sînt 
expuse documente, fotografii din arhi
vele din țară și străinătate privind miș
cările social-politice și tendințele de 
unitate, premergătoare Revoluției de la 
1848 ; revoluțiile europene și ecoul lor 
în țările române ; acțiuni pentru eman
ciparea națională și socială ; revoluțio
nari ardeleni în Țara Românească și 
Moldova și revoluționari moldoveni și 
munteni în Transilvania etc. Expoziția 
este organizată de către Arhivele Sta
tului în colaborare cu biblioteca Aca
demiei și cea a Universității.

planificate în urma con- 
din iulie ;

locurile 
cursului

Invățămîntul fără frecvență : în
tre 5 și 15 septembrie 1968.

Condițiile de admitere și pro
bele cerute pentru fiecare facul
tate și secție se vor anunța la 
timp prin presă, prin afișarea la 
institutele de învățămînt superior 
și prin broșura „Admiterea în în- 
vățămîntul superior 1968“.

Cronica
zilei

întreprind în regiunea 
artiștii din Ansamblul 
mongol au prezentat

In cea de a doua zi a turneului 
pe care-1 
Brașov, 
popular
.miercuri seara un spectacol în ora
șul Sf. Gheorghe. Cîntecele popu
lare mongole din folclorul vechi și 
nou au fost primite cu căldură de 
public. ‘

(Agerpres)

ROMÂNIA 
în conștiința lumii 
contemporane

General-colonel in rezervă

DOMBROVSCKI VICTOR

La 2 ianuarie 1968 a încetat din 
viață generalul-colonel în rezervă 
Dombrovscki Victor.

Născut la 1 iunie 1887 în comuna 
Curtești, regiunea Suceava, a ur
mat cursurile Școlii de ofițeri de 
cavalerie Tîrgoviște pe care a ab- 
solvit-o în anul 1908.

în primul război mondial a par
ticipat la luptele împotriva dușma
nilor cotropitori, distingîndu-se 
printr-un înalt simț al datoriei față 
de patrie, îndeplinind cu devota
ment misiunile ostășești. în anii re
zistenței împotriva dictaturii mili
tare antonesciene, răspunzînd che
mării Partidului Comunist Român, 
s-a alăturat grupului de ofițeri și 
generali patrioți care au sprijinit 
insurecția armată antifascistă din 
august 1944.

După eliberarea țării de sub ju-

gul fascist a fost numit primar ge
neral al orașului București, funcție 
pe care a îndeplinit-o pînă în anul 
1948, cînd a ieșit la pensie.

Pentru meritele sale a fost deco
rat cu Ordinul „Tudor Vladimires- 
cu“ clasa I, Ordinul „23 August" 
clasa a II-a și a III-a, Ordinul 
„Apărarea Patriei" clasa a III-a și 
alte ordine și medalii ale Republi
cii Socialiste România.

încetarea din viață a generalului- 
colonel în rezervă Dombrovscki 
Victor constituie o dureroasă pier
dere. Amintirea sa va rămîne ne- 
ștearsă pentru toți cei care l-au cu
noscut.

Comitetul organizatoric 
al veteranilor din războiul 

antifascist

SPORT
în C.C.E. la handbal

RAP”1 BUCUREȘTI 19
■J

As*ară la Viena, în turul doi al 
„Cu )i campionilor europeni" la 
handbal (feminin), echipa Rapid 
București a dispus cu scorul de 
ÎS—10 (8—4) de Admira Viena. Din 
rindul învingătoarelor s-a remarcat 
în mod special Elena Hedeșiu, au
toare a șapte puncte.

Returul meciului este programat 
pentru data de 7 ianuarie, la Bucu
rești.

TENIS

ION TIRIACI 'V ->

învingător 
ța Calcutta
Tenismenii români au obținut un 
-u succes în campionatele de est 

Indiei ce se 
utta. După victoria 

proba de dublu de 
lac și Ilie Năstase, 

obei de simplu Țiriac
pe Mukherjea cu scorul de 
4—6, 6—2, 5—7, 6—4. Meciul 
rat peste 2 ore și a fost urmărit cu 
interes de aproximativ 3 000 de 
spectatori.

desfășoară la 
repurtată 
către Ion 
în 

l-a
finala 
învins

6—4, 
a du-

Cabanele din munji vă așteaptă Foto : S. Cristian

1»'

ȘAH

la Hastings, Florin Gheorghiu
Turneul internațional de șah de 

la Hastings a fost reluat cu runda 
a 6-a, .în care campionul român 
Florin Gheorghiu a remizat cu 
Andrew Whiteley (Anglia). Tot la 
egalitate s-au încheiat și partidele 
Keene — Ostojic, Basman — 
Kaplan, Hort — Stein. Partida 
Hastston — Suetin a fost între
ruptă. Clasament : 1—2. Gheorghiu

se menține pe prim plan
(România), Hort (Cehoslovacia) — 
4 puncte ; 3. Stein (U.R.S.S.) — 3,5 
puncte; 4. Suetin (U.R.S.S.) — 3 
puncte (1); 5—6. Ostojic (Iugosla
via), Hastston (Anglia) — 2,5 punc
te (1) ; 7—9. Keene (Anglia), 
Kaplan (Porto Rico), Whiteley (An
glia) — 2,5 puncte; 10. Basman
(Anglia) — 1,5 puncte.

NOUTĂȚI
TURISTICE
TELESCHI DE MAEE VI
TEZĂ LA POIANA BRA

ȘOV

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
în apro- 
turistic. 
un tele-

Publicăm în continuarea paginii „România în 
conștiința lumii contemporane”, apărută la 30 de
cembrie, impresiile despre România ale unor per
sonalități de peste hotare care ne-au vizitat țara.

Publicăm în continuarea paginii „România 
conștiința lumii contemporane” —•*—•**

Deasupra cupolei aurite a celebrei 
pagode Shwe Dagon din Rangoon a 
fost înălțat pentru prima dată, la 
4 ianuarie 1948, steagul Uniunii Bir- 
mane. Poporul birman trăia un mo
ment istoric — proclamarea 
pendenței, aspirație fierbinte a 
roase generații de înaintași.

inde- 
nume- 

ase generații de înaintași.
împlinirea a două decenii de la 
____ 2„._ ______ „_j pentru

Jens OTTO KRAG
Primul ministru al Danemarcei

Dorința

LA „CRITERIUL EUROPEAN" DE 
HOCHEI PE GHEAȚĂ DE LA HEL
SINKI, rezervat formațiilor de tine
ret, echipa Poloniei a învins cu 
7—2 (2—0. 3—0, 2—2) echipa R. D. 
Germane, ocupînd locul 5 în clasa
ment. Turneul se încheie astăzi. E- 
chipa Cehoslovaciei, care a întrecut 
cu 4—3 pe cea a U.R.S.S., este vir
tuală cîștigătoare a competiției.

am timp să mă pregătesc pentru a 
obține o formă sportivă djn cele mai 
bune. Timpul liber care-1 am înain
tea examenului de candidat în științe 
mi-1 petrec în mijlocul familiei 
mele".

CUNOSCUTUL BOXER SOVIE
TIC VALERI FOPENCENKO, cam
pion olimpic la Tokio în 1964 la ca
tegoria mijlocie, a declarat că se re
trage din activitatea competițională. 
El a spus printre altele : „Deoarece 
sînt foarte ocupat cu studiile nu mai

MARELE PREMIU AUTOMOBI
LISTIC AL REPUBLICII SUD- 
AFRICANE (formula 1), desfășurat 
la Johannesburg, contînd pentru 
campionatul mondial, a fost cîștigat 
de scoțianul Jim Clark. Pilotînd un 
„lotus-Ford", el a parcurs 328,305 km 
în lh53’56”6/10 (viteză medie orară : 
172,82 km). Au ocupat locurile urmă
toare Graham Hill 
lh54’21”9/10 și Jochen 
tria) — lh54’27”.

La Poiana Brașov, 
pierea noului hotel 
s-a dat în exploatare 
schi modern, de mare viteză.
El are posibilitatea să trans
porte, în fiecare oră, peste 300 
de schiori. Pornirea, oprirea și 
alte comenzi se efectuează au
tomat. Agregatele și dispoziti
vele noului teleschi au fost li
vrate de uzinele de autocami
oane, de tractoare și de alte 
unități industriale din regiunea 
Brașov.

PRONOEXPRES
Nr. 1 din 3 ianuarie 1968

EXTRAGEREA I : 45 21 40 46 
41 — 27 14.

FOND DE PREMII : 298 312 lei din 
care 67 598 lei report cat. I.

EXTRAGEREA A II-a : 17 6 39 31 
12 49 — 24 44.

FOND DE PREMII : 178 351 lei din 
care 9 291 lei report cat. I.

36

(Anglia) - 
Rindt (Aus-

DE
LA
cu scorul de 3—0

ÎN TURNEUL 
GHEAȚĂ DE 
U.R.S.S. a învins 
(1—0, 1—0, 1—0) Suedia. Cu o zi mai 
înainte, Canada întrecuse cu 3—2 Sue
dia. Pentru primul loc vor lupta e- 
chipele U.R.S.S. și Canadei.

HOCHEI PE 
WINNIPEG,

LA CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL DE PATINAJ VITEZĂ DE LA 
OSLO, după două probe, în fruntea 
clasamentului se află norvegianul 
Stainssen. Proba de 5 000. m a fost 
cîștigată de olandezul Peter Nottet, 
cronometrat în 7’35”2/10.

EXT9NDEREA COMPLE
XULUI „CARA8MAN" Om

BUȘTENI

O veste pentru amatorii de 
drumeție: complexul turistic 
„Caraiman", situat în centrul 
stațiunii Bușteni, s-a îmbogă
țit cu o nouă construcție care 
poate găzdui 80 de persoane 

1 Ea cuprinde camere cu 2—3 
și 6 paturi, fiecare încăpere 
dispunînd de confortul hotelu
rilor moderne

(Agerpres)

Cînd am avut ocazia de a vizita 
România vara trecută, mi-am format o 
impresie foarte clară privind dezvol
tarea economică a țării dumneavoastră. 
A fost plăcut pentru mine să-mi pot 
da seama că această prosperitate este 
însoțită de o dorință profundă pentru 
o mai bună înțelegere între popoarele 
Europei fără deosebire de sistemele 
sociale în care trăiesc.

Relațiile dintre România și Dane
marca sînt caracterizate printr-o do-

rință comună de pace, respect reciproc 
pentru dreptul popoarelor de a-și a- 
lege singure sistemul social și prin po
sibilitatea existentă de ambele părți de 
a se angaja pe tărîmul unei colaborări 
practice.

Urez României cît mai multe suc
cese în eforturile sale susținute pentru 
dezvoltarea economiei, ca și pe arena 
politicii internaționale, pe baza prin
cipiilor de mai sus.

Rafael ALBERTI, 
Maria TERESA LEON 

scriitori spanioli

0 țară înțeleaptă
Au trecut deja douăzeci de ani 1 

Tînăra Republică română și-a pus 
vestmîntul veseliei pentru a-i sărbă
tori. Și noi sîntem alături de ea. în 
această lume de neliniști și amenin
țări, a apărut miracolul țărilor socia
liste, miracolul speranțelor omenești. 
Salutăm transformarea acestei țări, 
munca sa entuziastă, industria înflori-

toare, literatura, arta și gingășia popu
lară a meșterilor care n-au uitat cu
țitul, furca, cîntecul, jocul, dar nici 
cana de vin închinată în ziua de săr
bătoare.

România a crescut cu douăzeci de 
ani. E o țară înțeleaptă, bogată, un 
adolescent pe care îl salutăm cu stimă.

această dată memorabilă este . 
poporul birman un prilej de bilanț; 
a fost o perioadă pe cît de grea, pe 
atît de bogată în realizări. Birmania 
a înfăptuit transformări înnoitoare în 
toate sectoarele vieții economice și 
sociale. Am cunoscut această țară 
în plin efort de edificare, poporul 
birman afirmîndu-se ca un activ con
structor al țării sale independente.

Poate că cea mai de seamă reali
zare din acești ani este redresarea 
agriculturii, ceea ce a făcut ca Bir
mania să devină unul din marii ex
portatori de orez din lume. Aproxi
mativ o treime din suprafața arabilă 
a fost trecută în folosința țăranilor 
fără pămînt sau cu pămînt puțin. Gu
vernul . a întreprins, totodată, largi 
lucrări de hidroameliorații în zona 
centrală a Birmaniei, se preocupă de 
dotarea agriculturii cu mașini și unelte 
agricole.

în acești ani au fost naționalizate 
companiile străine, băncile, comerțul 
exterior și o mare parte a celui in
terior, majoritatea școlilor și spitale
lor. A luat naștere un sector de stat 
care se dezvoltă și capătă prepon
derență. El controlează în prezent 
peste 80 la sută din producția indus
triei extractive și peste 50 la sută 
din cea de prelucrare. Pe harta Bir
maniei au apărut importante obiective 
economice, alte proiecte îndrăznețe 
sînt,în curs de realizare.

Deși dispune de importante bogății 
naturale — minereuri de plumb, co
sitor, zinc, wolfram în partea de est 
și nord-est, exploatări de pietre semi- 
prețioase, zăcăminte de gaze și petrol 
în partea centrală, păduri cu lemn 
de esență valoroasă — Birmania nu 
a beneficiat niciodată în trecut de a- 
ceste resurse ; parte din ele fuseseră

arendate de marile trusturi străini 
pentru multe decenii, parte au rămas 
neexplorate. Cel mai elocvent exem
plu îl oferă industria petrolieră. îna
intea celui de-al II-lea război mon
dial, producția anuală de țiței se ri
dica la circa 1 milion de tone. „Au
rul negru" stors din adîncurile subso
lului birman era pompat însă în afara 
perimetrului țării, luînd calea străină
tății. Prin naționalizarea societății 
„Burma Oil Company" s-au pus ba
zele unei industrii petrolifere noi, cu 
capital de stat. Exploatarea și comer
cializarea produselor de țiței au fost 
preluate de P.O.I. (People’s Oil In
dustry). Vechile cîmpuri petroliera 
de la Chauk, Yenangyaung, Yenan- 
gyat au fost repuse în valoare, con
comitent cu prospectarea și darea în 
exploatare a unor zone noi, cum sînt 
cele de la Myanaung și Prome. La 
acest efort au participat și o serie 
de ingineri și tehnicieni români, în 
cadrul unui contract de asistență teh
nică încheiat între statul român și gu
vernul revoluționar al Birmaniei.

Am lucrat cu colegii birmani timp 
de doi ani la explorări geologice. 
N-am să pot uita dîrzenia acestor oa
meni. Erau nevoiți să străbată, uneori, 
zone virgine pe sute de kilometri, 
riseîndu-și viața. Nu dădeau însă nici
odată înapoi, fiind minați de dorința 
fierbinte de a-și aduce contribuția la 
propășirea țării lor.

Am petredut mai multe luni de 
în zona munților Pegu Yoma, în 
diții vitrege, departe de orice aș. 
omenească. Am simțit însă tot ti 
căldura prieteniei colegilor bin 
Au fost luni de muncă intens! 
căutări; ne-am împărtășit rec 
din experiența acumulată. Aveai 
mă conving că sentimentele de 
pe care 
față de poporul birman — exj 
a bunelor relații de prietenie ș 
laborare dintre țările noastre - 
au un corespondent identic în 
mania independentă.

ig ca sentimentele de 
le nutrește poporul n.

Teodor FILIMON, geo

Jacques LASSAIGNE 
președintele Asociației internaționale 

a criticilor de artă

Un popor care-și înalță viitorul
Dezbaterea care s-a instaurat la 

București cu prilejul colocviului Brân- 
cuși, între critici de artă, universitari 
și directori de muzee din peste două
zeci de țări, arăta în chip interesant 
cum conjugarea cercetărilor din țări 
deosebite ne ajută să descoperim ade
vărul istoric și interesul adînc al unei 
opere.

Trebuie să instaurăm un dialog sus
ținut între artiști. însă nimic nu înlo
cuiește contactele personale și con
tactul cu operele înseși. Pentru cei 
care văzusem deja cu atîta interes, 
la Bienala de la Paris, selecții ale ti
nerilor artiști români, era extrem de 
util să luăm contact, la București, cu 
valorile primordiale ale artei româ
nești. Cît privește trecutul, muzeele 
naționale, care se prezintă acum mag
nific, dau o imagine justă despre ceea 
ce a știut să exprime un popor sen
sibil, adînc tributar miracolelor firii, 
stăpîn pe tehnicile cele mai rafinate 
(mai ales în ce privește lucrarea lem
nului). în veacul al XIX-lea și la în
ceputul veacului al XX-lea, puternice 
temperamente, Grigorescu, Andre-

eseu, Luchian, au știut să dea o 
formă originală aventurilor lor indivi
duale, tragice adesea. Generația urmă
toare, Pallady, Petrașcu, a exprimat 
un sentiment de fericire intimă, oare
cum înăbușită. Brâncuși, despuindu-și 
opera de tot ce era accidental, anec
dotic sau efemer, a afirmat perma
nența temelor esențiale ale vieții.

Astăzi artistul se află în fața unei 
lumi noi, la a cărei edificare contri
buie și dînsul. Noilor probleme care-1 
asaltează, el trebuie să le dea o so
luție plastică, dar fără a sacrifica ni
mic din moștenirea la care e părtaș, 
ca radios colorist, ca meșter priceput 
al pietrei și al lemnului, ca decorator 
și neobosit melodist. O întreagă serie 
de expoziții ne-au dat putința să cunoaș
tem lucrurile interesante, variate, pe 
care și le propun tinerii artiști de 
astăzi; am citit în ele — cu certi
tudine — nu numai ceea ce-i mai 
bun în patrimoniul ancestral, dar de 
asemenea entuziasmul și elanurile 
unui popor care-și înalță cu nerăbdare 
viitorul său fericit.

Sam RUSSELL
șeful secției de politică externă 

a ziarului „Morning Star"—Anglia

AWe orizonturi ale tinereții
dițiile românești, chiar și atunci cînd 
îl învață pe un străin ignorant secre
tele „Periniței".

Se spune în mod curent că viitorul 
aparține tineretului. Numai într-o 
tară socialistă sînt puse la dispoziția 
tinerilor resurse atît de enorme și nu 
există nici o îndoială că dezvoltarea 
tumultuoasă a României în ultimii 20 
de ani se datorește faptului că Parti
dul Comunist Român și guvernul ro
mân au dedicat atît de multă grijă 
și atenție dezvoltării resurselor uma
ne ale tării.

Călătorind nu de mult prin Româ
nia și văzînd atîtea impresionante 
transformări înregistrate în toate sfe
rele activității umane, mi-am putut 
da seama cît de frapant este contras
tul între țara de acum 20 de ani și 
România de astăzi, liberă, suverană și 
independentă. Așa cum au învățat, 
din experiență, atîtea state și popoa
re, suveranitatea și independența 
unei țări pot fi asigurate atunci cînd 
se sprijină pe forțele ei economice și 
politice. Acest lucru se reflectă în 
dezvoltarea actuală a României. Și am 
înțeles că nu întîmplător un obser
vator extern, cum este Comisia eco
nomică O.N.U. pentru Europa, a ară
tat că România a înregistrat unul din 
cele mai înalte ritmuri de dezvoltare 
economică.

Cifrele înseamnă foarte mult pen
tru statisticieni, dar eu unul, atunci 
cînd am vizitat, de pildă, Combinatul 
petrochimic din Ploiești, am văzut 
cu propriii mei ochi aceste realizări. 
Ploieștiul era cunoscut în Marea Bri- 
tanie cu mult înainte de război, ca 
centrul industriei petroliere a Româ
niei, însă eu am avut prilejul să asist 
la progresul Ploieștiului văzînd a- 
ceasta cu ochii șl constatînd că in
dustria petrochimică folosește aurul 
negru în avantajul României. Am 
aflat cu interes că circa jumătate din 
echipamentul acestor instalații ultra
moderne este fabricat în România.

Tot ceea ce am văzut în decursul 
vizitei mele a confirmat în mod neîn
doielnic aprecierile Comisiei econo
mice O.N.U. pentru Europa, în sensul 
că anii din urmă au fost ani buni 
„pentru consumatorul român". OmuJ 
nu poate însă trăi numai cu pîine ; ■ 
or, eu am fost deosebit de impresio
nat și de starea de spirit și de entu
ziasmul pe care l-am găsit printre 1 
studenții de la București și Cluj a- I 
tunci cînd am vizitat căminele, sălile 
lor de curs. Vizita mea la noile că- I 
mine studențești de la Grozăvești, i 
precum și convorbirile mele cu ti
neri studenți și studente, care au azi | 
posibilitatea de a studia în condiții . 
atît de splendide, mi-au arătat . - 
dacă mai era nevoie să arate —ma
rile avantaje oferite noii genera- - 
tii de către socialism. Dacă a- ■ 
cești studenți privesc cu încredere 
spre viitor și spre noi orizonturi, eu , 
am constatat că au totuși o suficient _ ——-- — ----- ---------t-
de profundă preocupare pentru tra- ■ nile, în timp ce inginerul

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 

d

99 U-650"
(Urmare din pag. I)

nești. în decorul montan, 
privim zăpada la mare dis
tanță, pe înălțimi. Pe o 
platformă de beton, în 
curtea fermei de stat este 
expusă o largă gamă de 
mașini, aproximativ 30 de 
tipuri, destinate unor o- 
perațiuni agricole variate. 
O brigadă de tractoare, 
tot românești, stă gata 
pregătită să înceapă de
monstrația. încă cu cî- 
teva zile înainte de des
chidere, presa iraniană 
informase despre expozi
ție publicul 
care a venit 
mare să facă 
cu produsele 
noastre. Printre cei pre
zenți se află reprezentanți 
ai ministerelor economiei, 
agriculturii și reformei a- 
grare, oameni de afaceri, 
delegați din partea coo- 

Iperativelor și societăților 
țărănești, fermieri.

întreaga asistență cer
cetează cu atenție mași-

interesat, 
în 'număr 
cunoștință 
industriei

HOTĂRÎRI ALE C. C. AL P. C. BULGi
Șl ALE CONSILIULUI DE MINIȘTRI

tehnic și al intensificării cointere
sării materiale a lucrătorilor din a- 
cest sector, se stabilesc noi prețuri 
de achiziție majorate la unele pro
duse animaliere, urmînd să fie ope
rate o serie de corective la nr#h>-

SOFIA 2. — Corespondentul
Agerpres, Gh. leva, transmite : Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Bulgar și Consiliul de Mi
niștri, întrunite într-o ședință co
mună, au adoptat o serie de hotă- 
rîri în domeniul economic «i 
cial.

Potri 
din 19( ’ 
dețele 
precum 
treprinc 
trece la
cinci ziie. zaua ae lucru va fi de 
8 ore și jumătate. în anii 1969 și 
1970 această măsură se va aplica 
și în restul întreprinderilor și in
stituțiilor, cu excepția celor’ din 
domeniile agriculturii, ocrotirii să
nătății și învățămîntului.

Pe de altă parte, în scopul creș
terii rentabilității sectorului zoo-terii rentabilității

jlvsu uaoptate, ae asemenea, 
măsuri pentru sprijinirea creșterii 
natalității. Familiile cu trei sau 
mai mulți copii vor beneficia de 
reducerea taxelor pentru căminele 
de copii, prioritate la angajarea în 
serviciu, la obținerea sau cumpă
rarea de locuințe, burse de învăță
mînt etc.

„Forțele de stînga și democrate 
trebuie să-și strîngă rîndurile” 
REZOLUȚIE A P. C. DIN INDIA

Na-într-o rezoluție a Consiliului 
țional al Partidului Comunist din In
dia se arată că guvernele democrate 
constituite în unele state, unde parti
dele de stînga au majoritatea, s-au 
dovedit instrumente puternice în 
lupta maselor populare împotriva 
claselor posesoare, pentru afirmarea 
drepturilor muncitorilor, țăranilor și 
altor pături exploatate și pentru în
tărirea unității tuturor forțelor de 
stînga și democrate. Din această 
cauză, forțele de dreapta din aceste 
state și autoritățile centrale formate 
din Partidul Congresului fac totul 
pentru a învinge și răsturna aceste 
guverne, exercitînd asupra lor o pre
siune economică, financiară, politică 
și propagandistică.

„Actuala ofensivă împotriva demo
crației parlamentare — afirmă rezo
luția — nu este altceva decît reflec
tarea puterii crescînde a monopoluri
lor asupra vieții noastre politice și 
economice și a întăririi activității

forțelor reacționare. Ofensiva reae- 
țiunii se desfășoară într-o situație de 
criză' economică acută, de și mai 
multe concesiuni făcute monopoluri
lor americane și indiene, de noi a- 
tacuri împotriva . nivelului de viață 
al muncitorilor indieni".

în această situație, P.C. din India 
consideră că toate forțele de stînga 
și democrate reprezentate în diferite 
guverne ale statelor democrate tre
buie să-și strîngă rîndurile, să-și în
tărească unitatea și să dezvolte o 
puternică mișcare de mase în toată 
India în apărarea democrației parla
mentare și a intereselor vitale ale 
muncitorilor.

„P.C. din India — încheie rezolu
ția — subliniază încă o dată rolul de
cisiv care revine partidelor de stînga 
în această situație critică. Unitatea 
lor strînsă este condiția indispensa
bilă pentru a infringe ofensiva reac- 
țiunii".

pe ogoarele
Nicolae Ostache, repre
zentantul „Auto-tractoru- 
lui", dă ample explicații 
cu privire la caracteristi
cile tehnice și randamen
tul fiecărei mașini. Au fost 
trecute în revistă utilaje 
cu tracțiune mecanică a 
căror întrebuințare se în
tinde pe toată durata unei 
campanii agricole, oferind 
în plus avantajul de a fi 
utilizate în mod intensiv 
și tractoarele, de la pre
gătirea solului pînă la de
punerea recoltei în siloz : 
pluguri, grape, discuitoa- 
re, semănători și cultiva
toare, mașini pentru ad
ministrarea îngrășămin
telor, combaterea dăună
torilor și tratarea semin
țelor, prășitoare, combine 
pentru recoltat cereale și 
plante prășitoare, prese 
de balotat paie și lucer- 
nă, remorci, ca și alte ma
șini pentru munci auxili
are — buldozere și exca
vatoare.

Pe solul Karadjului se 
fac demonstrații practice 
cu participarea specialiș

Iranului
tilor iranieni. Asupra cî- 
torva mașini iranienii s-au 
oprit îndelung. Una din 
cele mai recente creații 
pe plan mondial în mate
rie : semănătoarea SPC-6 
pentru boabe necalibrate, 
cu o precizie în planta
rea semințelor între 95— 
97 la sută, precum și ma
șina MIC—1, dispozitiv de 
împrăștiat îngrășăminte 
care asigură un dozaj și 
o rază constantă, de o 
execuție tehnică robustă 
și ușor de întreținut.

înainte de a ne despăr
ți de vizitatorii iranieni 
prezenți la Karadj am so
licitat unora impresii des
pre expoziție și mașinile 
românești. Să spicuim din 
carnetul de note.

Domnul Sepah Poor, di
rector general în Minis
terul Agriculturii : „Expo
ziția este pe cît de intere
santă, pe atît de bine ve
nită. Faptul că vizitatorii 
se opresc îndelung și cer
cetează Cu atenție fiecare 
mașină denotă interesul 
stîrnit de calitățile tehnice

ale acestei noi prezențe 
românești în Iran, care-și 
va găsi, sper, destui ama
tori".

Generalul Kekansi : 
„Care mașină mi-a plăcut 
mai mult? E greu de spus. 
Nu este nici una care să 
nu-mi fi plăcut. Timpul e 
un fel de barometru în co
merț. Cînd clientul pri
vește marfa din fugă cu 
coada ochiului, înseamnă 
că acea marfă nu-1 inte
resează. Observați că în 
jurul fiecărei mașini oa
menii stau grămadă, deși 
le-au mai studiat o dată 
și acum o oră".

în săptămînile ce ur
mează, asemenea expo
ziții vor fi organizate în 
Tabriz, Gorgan, Mașad, 
Isfahan, Șiraz și Abwaz, 
acolo unde cunoștința 
mea, Abdallah, .proprie
tarul tractorului U-650, își 
exprima, în urmă cu o 
lună, dorința să vadă și 
alte mașini agricole ro
mânești.
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VIETNAMUL DE SUD HAVANA

a revoluției cubane

® BUDAPESTABERLIN

Patrioții 
au atacat
baza de la
DA NANG

SAIGON 3 (Agerpres). — Unități 
ale Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud au declanșat 
miercuri dimineața un puternic atac 
cu rachete asupra bazei americane de 
Ia Da Nang. Timp de aproape 10 mi
nute, asupra bazei au fost aruncate 
peste 30 de rachete de 122 mm. Au 
fost distruse sau avariate patru avioa
ne americane și au fost provocate in
cendii.

Agenția V.N.A. a dat publici
tății un comunicat al agenției 
sud-vietnameze de presă „Eli
berarea" în care se anunță că 
în cursul anului 1967 unitățile 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud au scos 
din luptă 365 000 de soldați ina
mici, din care 170 000 americani 
și „aliați" ai acestora. Au fost, 
de asemenea, distruse sau ava
riate 3 200 avioane, 8 500 vehi
cule militare, 730 piese de arti
lerie, 200 de nave, numeroase 
trenuri militare, poduri strate
gice, depozite de muniții și au 
fost capturate zeci de mii de 
arme și însemnate cantități de 
echipament militar.

Agenția „Eliberarea" notează 
că pierderile provocate inami
cului în anul 1967 sint cu 50 Ia 
sută mai mari decît în 1965 și 
cu o treime mai mari ca în 1966.

MESAJE Șl DECLARAȚII

„Dacă S.U.A. doresc să poarte tratative 
cu R.D. Vietnam, ele trebuie să înceteze
necondiționat bombardamentele"

9

HAVANA 3. — Corespondentul 
Agerpres, V. Stamate, transmite : 
Poporul cuban a sărbătorit la 
2 ianuarie cea de-a IX-a aniversare 
a victoriei revoluției. In Piața Re
voluției din Havana a avut loc 
marți o mare demonstrație consa
crată acestui eveniment. In tribuna 
oficială se aflau conducători de 
partid și de stat ai Republicii 
Cuba, in frunte cu Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, prim-ministru al Guvernului 
Revoluționar, Osvaldo Dorticos, 
președintele republicii, miniștri, 
comandanți ai forțelor armate. Au 
fost prezenți șefi și reprezentanți 
ai corpului diplomatic acreditați 
la Havana, printre care Vasile Mu- 
șat, ambasadorul României. In tri
bună se aflau, de asemenea, dele
gați și invitați de peste hotare la 
Congresul culturii, care se va des
chide la Havana, printre care dele
gația română, condusă de acad. Re
mus Răduleț, vicepreședinte al 
Academiei ~ 
România.

Republicii Socialiste

Demonstrația a fost deschisă de 
o unitate militară alcătuită din 
elevi ai școlilor militare. Apoi, în 
piață și-au făcut apariția coloane 
de elevi și studenți. Prin fața tri
bunei oficiale au trecut în conti
nuare detașamente de voluntari, 
„macheteros", care participă la cea 
de-a 8-a zafra — campania de re
coltare a trestiei de zahăr.

Fidel Castro a rostit apoi o cu- 
vîntare în care s-a referit pe larg 
la succesele înregistrate de poporul 
cubanez în opera de construire a 
socialismului. El a vorbit despre 
sarcinile ce revin oamenilor mun
cii din Cuba în ridicarea producti
vității, realizarea obiectivelor în 
domeniul industriei, agriculturii, 
învățămîntului și culturii, apărării 
și consolidării cuceririlor revoluțio
nare. în încheierea cuvîntării sale, 
Fidel Castro a exprimat hotărîrea 
Cubei de a sprijini lupta eroică a 
poporului vietnamez și a reafirmat 
solidaritatea poporului cubanez cu 
toate popoarele care luptă pentrutoate popoarele care lupta pentru 
libertate și independență națională.

DE ANUL NOU

Declarațiile lui Nguyen Duy Trinh, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam

PSEUDOAMNISTIA DIN GRECIA

' HANOI 1 (V.N.A.). — Gu prilejul 
unei recepții oferite de Comitetul 
Central al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam și guvernul R. D. 
Vietnam în cinstea delegației gu
vernamentale și de partid a R. P. 
Mongole care vizitează R. D. Viet
nam, vicepreședintele Consiliului' 
de Miniștri, Nguyen Duy Trinh, a 
declarat că, deși au suferit înfrîn- 
geri grele, imperialiștii S.U.A. nu 
au renunțat încă la scopurile lor 
agresive. Ei au bombardat cu săl
băticie capitala Hanoi și orașul por
tuar Haifong, au trimis noi trupe 
satelite cu un efectiv de mii de oa
meni în Vietnamul de sud și, în 
același timp, au amenințat că vor 
extinde războiul în Cambodgia și 
Laos. Referindu-se la o serie de de
clarații ale președintelui Johnson, 
Nguyen Duy Trinh,/ arătat că a- 

..-^esșfâwdeși prejâadg' că darește-,-tra
tative de- PȘ6e“, a folosit pretextul 
„apărării securității S.U.A." pentru 
a intensifica războiul și pentru a se 
crampona de Vietnamul de sud. în 
legătură cu intenția S.U.A. de a 
aduce problema Vietnamului în 
fața Consiliului de Securitate, vor
bitorul a subliniat că „O.N.U. nu 
are nici un drept să discute proble
ma Vietnamului. Orice rezoluție în 
legătură ou problema Vietnamului, 
adoptată de Consiliul de Securitate 
al O.N.U., este nulă și neavenită".

Reafirmînd poziția în patru 
puncte a guvernului R. D. Vietnam 
și programul politic al Frontului de 
Eliberare Națională din Vietnamul 
de sud — baza soluționării proble
mei vietnameze — Nguyen Duy 
Trinh a declarat: „Guvernul S.U.A. 
a pretins necontenit că dorește să 
discute cu Hanoiul, dar că nu a pri
mit nici un răspuns. Dacă guvernul 
S.U.A. dorește într-adevăr să trate
ze, el trebuie în primul rînd să pună 
capăt fără condiții bombardamente
lor și tuturor actelor de război îm
potriva R. D. Vietnam, așa cum s-a 
arătat limpede în Declarația noas
tră din 28 ianuarie 1967. După ce 
S.U.A. vor pune capăt necondițio
nat bombardamentelor și tuturor' 
celorlalte acte de război împotriva 
R. D. Vietnam, R. D. Vietnam va

purta tratative cu S.U.A. în proble
mele care interesează".

Poporului vietnamez îi este foar
te scumpă pacea, dar trebuie să fie 
o pace bazată pe adevărata inde
pendentă și libertate — a spus vor
bitorul. Atît timp cît imperialiștii 
S.U.A. își continuă războiul de a- 
gresiune, cei 31 milioane de com- 
patrioti ai noștri din ambele zone 
sînt hotărîti să lupte împotriva a- 
gresorilor S.U.A. pentru a apăra 
nordul, a elibera Sudul și a păși 
înainte spre reunificarea pașnică a 
tării.

3000 DE DEȚINUȚI 
CONTINUA SA RAMlNĂ
In Închisori
premierului grec Papa-Promisiunea

dopoulos făcută recent de a-i amnistia 
pe toți deținuții politici „de la Gheor- 
ghios Papandreu pînă la ultimul grec", 
întemnițați din motive politice, nu a

fost transpusă în practică — anunță 
gențiile de presă. Pînă în prezent

SITUAȚIA DIN CIPRU
INTENSĂ ACTIVITATE 

CONSTITUIREA UNUI

POLITICĂ LEGATĂ DE

„GUVERN PROVIZORIU"

AL POPULAȚIEI TURCE

— Agen- 
relatează

ANKARA 3 (Agerpres). 
țiile occidentale de presă 
că în prezent se desfășoară o inten
să activitate politică legată de con
stituirea în Cipru, de către liderii 
populației turce, a unui „guvern 
provizoriu". într-un interviu acor
dat ziarului „Bayram", ministrul de 
externe al Turciei, Ihsan Sabri Ca- 
glayangil, a precizat că „nu există 
nici o legătură între recenta înțe
legere greco-turcă privind criza ci
priotă și reorganizarea comunității 
turce din insulă, prin formarea „ca
binetului administrativ", ce se ocu
pă de gestiunea propriilor afaceri".

„Sper, a continuat ministrul turc, 
că toate părțile interesate vor apre
cia necesitatea imperioasă de a evi
ta, în prezent, orice act susceptibil 
de a duce ,1a o nouă creștere a ten
siunii".

în legătură cu hotărîrea guver
nului cipriot de a declara persona 
non grata pe Zeki Kunenalp, direc
tor general în Ministerul turc al

Afacerilor Externe, Gaglayangil a 
subliniat că acesta „n-a făcut sau 
n-a spus nimic care să justifice o 
asemenea decizie. Este un act ino
portun și contrar uzanțelor de 
curtoazie internațională".

Agenția France Presse anunță că 
ministrul de externe al Turciei l-a 
primit marți după-amiază pe Mil- 
tiade Delivanis, ambasadorul Gre
ciei la Ankara. Nu a fost făcută nici 
o declarație în legătură cu conținu
tul convorbirilor.

Ambasadorul Turciei la Londra, 
Urnit Haluk Bayulken, a avut tot 
marți o întrevedere cu William 
Rodgers, ministru de stat la Fo
reign Office. Agenția France Presse 
relevă că cercurile autorizate lon
doneze apreciază că crearea unui 
„cabinet administrativ", prezidat 
de vicepreședintele Republicii Ci
pru, Kuciuk, micșorează șansele re
glementării pașnice a problemei ci
priote pe baza rezoluției Națiunilor 
Unite din decembrie trecut.

a- 
au 

fost amnistiate circa 100 de persoane. 
De asemenea, premierul grec anunțase 
personal că va fi eliberai și compozito
rul Mikis Theodorakis, deputat E.D.A. și 
lider al organizației democratice de ti
neret Lambrakis. Dar, așa cum este cu
noscut, Theodorakis continuă să se afle 
în închisoare. Mai mult, s-a anunțat că 
el ar avea trei condamnări care totali
zează 29 de lifni de închisoare. Potri
vit decretului de amnistie 
amnistiați deținuții politici < 
condamnare mai mare de 6 
soare.

Totodată, guvernul grec a 
nu vor beneficia de amnistie 
politici considerați a prezenta un peri
col pentru regimul actual. Pe insulele 
Yaros și Leros, ca și în închisorile din 
Grecia continentală, se află, după unele 
surse, peste 3 000 de deținuți.

Din felul cum a fost redactat așa-zisul 
decret de amnistie, căruia i se poate da 
orice interpretare și din faptul că pro
misiunile făcute de premier în legătură 
cu problema amnistiei nu au fost trans
puse în practică, observatorii politici și 
diplomatici trag concluzia că între 
membrii regimului militar există contra
dicții.

nu vor fi 
care au o 
luni închi-

anunțat că 
deținuții
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In anul 1967 s-a produs în S.U.A. 

o adevărată „hemoragie" de dolari și 
de aur. Bugetul s-a soldat cu un de
ficit estimat provizoriu la aproximativ 4 
miliarde dolari, datorită, 
războiului din Vietnam, 
masivă de metal prețios, 
de „goana după aur", a 
zervele federale de aur 
miliarde dolari, ceea ce reprezintă cel 
mai scăzut nivel din ultimele patru de
cenii.

In prima zi a noului an, președintele 
Johnson a anunțat, în cadrul unei con
ferințe de presă, un program de mă
suri severe pe plan economic și fi
nanciar. Scopul acestui program ar fi 
„apărarea dolarului" și „reducerea de
ficitului balanței de plăți".

Una din măsuri este micșorarea cu 
1,5 miliarde dolari a investițiilor și îm
prumuturilor făcute în străinătate de că
tre bancherii americani. Astfel, investi
țiile de capital american în țările vest- 
europene, cu excepția Marii Britanii, 
vor atinge abia 35 la sută din totalul

în principal, 
Iar scurgerea 

determinată 
diminuat re- 
pînă la 12,5

Președintele Johnson a 

anunțat un program se
ver de restricții pe plan 

economic și financiar

acestora pe anul 1967, fiind afectate, în 
primul rînd, Belgia și Olanda.

Președintele a anunțat, de asemenea, 
introducerea unui „moratoriu voluntar", 
pe termen de doi ani, al călătoriilor ce
tățenilor americani în străinălate și insti
tuirea unor taxe pentru cei care vor 
pleca totuși peste graniță.

Administrația preconizează
ducere cu circa o jumătate de miliard 
a cheltuielilor făcute de agențiile gu
vernamentale peste hotare, precum și

micșorarea cheltuielilor cu personalul 
militar american aflat în străinătate prin 
inițierea unor negocieri cu țările 
N.A.T.O. privind sporirea participării a- 
cestor țări la acoperirea cheltuielilor 
necesitate de staționarea trupelor ame
ricane în țările respective.

Agenția France Presse consideră ho- 
tărîrile luate de către președinte drept 
o „pilulă amară" pentru milioanele de 
alegători.

Planul Casei Albe a stîrnit, în gene
ral, un val de reacții nefavorabile pe 
plan internațional. Se relevă că anun- 
țînd programul de restricții, președin
tele a omis închiderea principalei căi 
de scurgere a dolarilor, și anume răz
boiul din Vietnam. Ziarul vest-german 
„Handelsblatt" scrie că partenerii Wa
shingtonului, deși înțeleg necesitatea 
„însănătoșirii dolarului", nu vor putea 
coopera activ la această sarcină cît 
timp nu va fi înlăturat războiul din Viet
nam, „focarul principal al incendiului", 
adică al dificultăților pe care le întîm- 
pină moneda americană. De altfel, la 
Bonn, măsurile sînt numite „draconice" 
și se exprimă teama că ele vor impieta 
asupra exporturilor 
S.U.A.

Pe de altă parte, 
mist francez Jacques
că: „Noile măsuri ale Administrației a- 
mericane vor afecta în mod periculos 
schimburile internaționale, reanimînd 
spiritul protectionist și intensificînd con- 
tingenfarea importurilor"

Viorel POPESCU

în mesajul de Anul 
lui Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Germane, 
se arată că în anul 1967 R. D. Ger
mană a obținut succese însemnate în 
toate domeniile. Subliniind că prin
cipalul obiectiv al R. D. Germane 
în politica externă îl constituie asi
gurarea păcii, vorbitorul a reînnoit 
propunerea cu privire la încheierea 
unui acord de renunțare la forță în
tre R. D. Germană și R. F. a Ger
maniei. „Menținem proiectul nostru 
de acord cu privire la stabilirea și 
cultivarea de relații, pe baza egali
tății în drepturi, între cele două 
state germane", a declarat W. Ul
bricht. El a propus, 
.tratative între guvernele 
state germane și între 
sindicatelor și ale altor 
de masă cu privire 
completă a ambelor 
la crearea unei zone 
în Europa centrală, 
producerea, achiziționarea și folosi
rea armei nucleare, precum și la 
depozitarea de focoase nucleare pe 
teritoriu] celor două state germane. 
W. Ulbricht a subliniat necesitatea 
ca guvernul R.F.G. să renunțe la 
pretenția de singur reprezentant al 
poporului german, să recunoască 
granițele existente în Europa, inclu
siv granița dintre R. D. Germană și 
R. F. a Germaniei.

de asemenea, 
celor două 
conducerile 
organizații 

dezarmareala
state germane, 
denuclearizate 
renunțarea la

în mesajul lui Pal Losonczi, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, se arată că anul 1967 
a fost pentru R. P. Ungară un an bo
gat în rezultate bune, un an de mun
că și de pregătiri in vederea unor 
fapte mai însemnate. Ne vom 
continua activitatea în noul an 
la nivel mai înalt, cu cerințe mai 
mari și munca noastră, avînd o bază 
trainică, ne va duce tot mai aproape 
de telul final : construirea deplină a 
socialismului.

Referindu-se la situația internațio
nală, vorbitorul a amintit că S.U.A. 
duc un război inuman în Vietnam. 
Imperialiștii comit agresiuni și în 
alte părți ale lumii. De aceea, o pro
blemă dintre cele mai importante în 
noul an este intensificarea luptei 
pentru pace și cooperare cu forțele 
progresiste.

în ceea ce privește planul dezvol
tării economiei țării pe anul 1968, 
A. Novotny a arătat că el prevede 
o sporire continuă a producției și a 
venitului național, precum și măsuri 
pentru creșterea nivelului de trai al 
populației.

Antonin Novotny a subliniat că 
dezvoltarea socialistă a țării trebuie 
să se desfășoare în concordanță cu 
întreaga concepție de politică externă 
al cărei obiectiv este de a adînci și 
lărgi și pe viitoi- prietenia reciprocă, 
alianța și colaborarea cu țările socia
liste.
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în mesajul său de Anul Nou, 

Antonin Novotny, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, referin
du-se la problemele dezvoltării eco
nomice a țării, a arătat că, în anul 
care a trecut, economia națională a 
fost gospodărite în parte după noul 
sistem, cu metode noi și mai bune 
decît în anii precedenți.

Interviurile acordate
de L. I. Brejnev și A. N. Kosîghin

într-un interviu acordat ziarului 
„Nepszabadsăg", L. I. Brejnev. se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., 
arată că anul trecut țările socialiste 
au făcut noi pași înainte pe drumul 
progresului economic și social, s-a 
întărit colaborarea politică dintre 
ele. La aceasta — a spus el — și-au 
adus contribuția acordurile încheiate 
între țările socialiste. întîlnirile pe
riodice.

Evocînd lupta eroică a poporului 
vietnamez împotriva agresiunii im
perialismului american și existenta 
altor focare de război în lume, L. I. 
Brejnev a exprimat convingerea că 
anul 1968 va aduce noi succese în 
lupta împotriva politicii imperialiste 
agresive, pentru consolidarea păcii 
popoarelor, pentru socialism. El s-a 
referit la necesitatea întăririi unită
ții mișcării comuniste internaționale, 
a alianței forțelor antiimperialiste.

Vorbind despre rezultatele poporu
lui sovietic, L. I. Brejnev a arătat 
că producția industrială a crescut cu 
10 la sută față de 1966, în agricul
tură s-au obținut, de asemenea, re
zultate importante.

Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a de
clarat într-un interviu acordat agen
ției japoneze Kyodo" că războiul 
dus de S.U.A. împotriva poporului 
vietnamez „capătă un caracter tot 
mai crud" și că „forțele militariste 
americane intenționează să extindă 
acțiunile militare și asupra Cambod- 
giei și Laosului. „Toate acestea înrău
tățesc situația din regiunea sud-estu- 
lui Asiei, agravează întreaga situație 
internațională". „Dacă S.U.A. doresc 
pacea, a declarat Kosîghin, ele tre
buie să înceteze agresiunea, să în
ceteze necondiționat bombardarea 
R. D. Vietnam".

Anul 1967 a fost în general un an 
bun pentru tara noastră. Polonia 
populară a căpătat noi forțe și și-a 
consolidat pozițiile în Europa și în 
lume — a declarat W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., cu 
prilejul recepției de Anul Nou.

El a felicitat pe oamenii muncii, 
care prin munca și eforturile lor au 
contribuit Ia succesele țării.

Incendiul războiului continuă să 
bîntuie în Vietnam, iar imperialismul 
american care poartă răspunderea 
pentru aceasta pregătește extinderea 
acestui incendiu în întreaga Indochi- 
nă — a spus W. Gomulka.

El a adresat felicitări aliaților șl 
prietenilor Poloniei, tuturor popoare
lor și statelor care doresc să trăiască 
în pace și prietenie, tuturor țărilor și 
popoarelor care luptă pentru 
tatea lor.

Edward Ochab, președintele 
liului de Stat al R. P. Polone, 
tat în mesajul său că sarcinile pla
nului economic în 1967 au fost înde
plinite și depășite. Trebuie relevate 
în mod deosebit — a spus E. Ochab 
— rezultatele obținute în industrie și 
agricultură, care ne îndreptățesc să 
considerăm că și sarcinile ^ oltări'. 
continue a economiei n' '1o «■ 
culturii naționale în 1968 
deplinite în întregime, ia/, 
populară își va întări poziția 
lia frățească a țărilor social’s 
viata internațională. Polonia va .apă
ra și pe viitor în mod cons Vent 
cauza păcii și va colabora în.’.acest 
scop cu toți oamenii de bună cre
dință.

liber-

Consi- 
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în mesajul de Anul Nou adre
sat de C.C. al P.P.R.M., Prezidiul 
Marelui Hural Popular și Con
siliul de Miniștri al R. P. Mongole 
sînt relevate succesele și realizările 
obținute de poporul mongol în anul 
1967 în traducerea în viață a noului 
program al P.P.R.M. și în îndep’mi- 
rea sarcinilor celui de-al don' e "an 
al celui de-al patrulea cincin. po
porul mongol, se spune în mesaj, tri
mite un fierbinte salut frățesc popoa
relor țărilor comunității socialiste, a- 
preciind succesele lor grandioase si 
realizările în construirea socialism 
lui și comunismului ca o contribuț. 
prețioasă la cauza întăririi puterii 
sistemului socialist mondial.

. »
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Corespondentul din Atena al 
agenției France Presse relatea
ză că guvernatorul Băncii Na
ționale a Greciei, Paraskevopou- 
los, și-a prezentat demisia. El 
a fost înlocuit, provizoriu, cu 
Karolos Arliotis, director gene
ral al Băncii funciare. în capi
tala Greciei s-a aflat, de aseme
nea, miercuri că a demisionat 
și vice-guvernatorul Băncii Na
ționale, Constantin Eliasko.

După cum se știe, J. Paras- 
kevopoulos a deținut în perioa
da 23 decembrie 1966—martie 
1967 funcția de prim-ministru 
al Greciei.

Poporul sudanez a sărbărorit cea de-o 12-a aniversare a proclamării inde
pendenței de stat a patriei sale. în fotografie: o vedere din Khartum, ca

pitala Sudanului

agenț

în noul an trebuie să depune, 
toată energia pentru încetarea bom 
bardamentelor barbare din Vietnam, 
pentru ca pretutindeni să încetez» 
bubuitul armelor, pentru ca toate po
poarele să se bucure de pace, drep
tate și libertate — arată Luigi Longo 
în mesajul său de Anul Nou.

Referindu-se la problema folosirii 
brațelor de muncă, ridicării nivelului 
de trai, învățămîntului, ocrotirii să
nătății, el a chemat la promovarea 
unei politici de unitate a tuturor for
țelor de stînga, muncitorești și de
mocratice, laice și catolice pentru ca 
Italia să pășească pe o nouă cale a 
dezvoltării și progresului.

@ LONDRA
Anul 1968 va fi pentru Anglia „un 

an de ocazii, greutăți și sacrificii", 
a declarat premierul britanic Harold 
Wilson în mesajul său de noul an. 
El a adăugat că guvernul său a fost 
nevoit să-și revizuiască în 1967 poli
tica „în lumina condițiilor, interha- 
ționale și a unei situații financiar» 
dificile". Premierul britanic a subli
niat că piatra de încărcare a anului 
1968 va fi felul în care Anglia „va 
reacționa la ocaziile care i se vor 
ivi".

Convorbiri între delega
țiile P.C.U.S. și P.C. din 
Grecia. La Moscova a fost dat 
publicității un comunicat oficial cu 
privire la întîlnirea dintre Mihail 
Suslov și Boris Ponomariov, secre
tari ai C.C. al P.C.U.S., pe de o 
parte, și Kostas Koliannis, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Grecia, 
și Zisis Zografos, membru al Bi
roului Politic al P.C. din Grecia, 
pe de altă parte. Delegația P.C. 
din Grecia, se arată în comunicat, 
a exprimat mulțumiri pentru aju
torul acordat de P.C.U.S. și poporul 
sovietic patrioților greci în lupta 
lor pentru restabilirea democrației 
și libertății în Grecia. Delegația 
P.C.U.S. și-a exprimat convingerea 
că poporul grec va putea învinge 
atacul reacțiunii interne și externe 
și că pe pămîntul Greciei vor 
triumfa ideile păcii, democrației și 
progresului social.

Ahmed Seku Ture a fost 
reales președinte al Repu
blicii Guineea pentru o nouă 
perioadă de șapte ani, a comunicat 
miercuri postul de radio Conakry. 
Președintele Seku Ture, singurul 
candidat în alegerile prezidențiale 
și legislative desfășurate în Gui
neea la 1 ianuarie 1968, a întrunit 
99,7 la sută din numărul total al 
voturilor exprimate. La 2 octom
brie 1967, Seku Ture a fost desem
nat în funcția de secretai' general 
al Partidului Democrat din Guineea 
și „Șef suprem al Revoluției".

Cinei sute de prizonieri 
egipteni au sosit Ia Cairo 
prin intermediul Crucii Roșii In
ternaționale, scrie A.F.P., citind 
ziarul „Al Ahram". Același ziar 
adaugă că organele Crucii Roșii 
Internaționale continuă demersu
rile pentru terminarea schimbului 
de prizonieri între R.A.U. și Izrael.

Cum s-a realizat al doilea transplant al inimii

„Louis Washkansky nu a mu
rit în urma unei reacții de res
pingere a organului grefat de 
către organism, ci datorită pneu
moniei contractate în momentul 
ieșirii sale pe balconul spitalu
lui, pentru a saluta, mulțimea. 
O greșeală a noastră, la care se 
adaugă vizitele excesive pe care 
le-am îngăduit la capul bolna
vului. Greșeli pe care acum le 
vom evita" — a declarat dr. 
Chris Barnard, conducătorul, e- 
chipei de medici de la Groote 
Schuur.

Primul ministru Levi Esh- 
kol va sosi la New York joi 
Seara a anunțat ambasada Izrae- 
lului la Washington. El va avea 
vineri o întrevedere cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant, după 
care se va întîlni cu președintele 
S.U.A., Lyndon Johnson. La 12 
ianuarie, Eshkol va pleca în Ca
nada, unde a fost invitat oficial,, 
iar la 16 ianuarie se va înapoia la,' 
Tel Aviv. ■
------------------------------------------- <
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vest-germane în

cunoscutul econo-
Rueff a declarat

și o re-

Spre deosebire de Washkansky 
însă, pentru reanimarea lui Blai- 
berg nu a fost folosită bombar
darea cu cobalt, considerată de
pășită. Un alt punct cîștigat față 
de primul transplant este fap
tul că, pentru a imprima noii . 
inimi pulsațiile normale, de a- 
ceastă dată nu s-a mai interve
nit prin electroșoc, inima grefată 
comportîndu-se, de la sine, nor
mal.

D. H.


