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La a 50-a aniversare a zilei tale de naștere, Comi
tetul Central al Partidului Comunist Român, Consi
liul de Stat și Consiliul de Miniștri te felicită din 
toată inima și îți urează ani mulți, sănătate și feri
cire.

Cu acest prilej, partidul, clasa muncitoare, întregul 
popor, aducîndu-ți un cald omagiu, dau o înaltă pre
țuire activității pe care o desfășori incă din fragedă 
tinerețe în mișcarea muncitorească, meritelor tale re
marcabile în lupta pentru eliberarea socială și națio
nală a poporului român, abnegației și energiei cu 
care slujești interesele vitale ale națiunii noastre so
cialiste, cauza socialismului și păcii în lume.

Devotat trup și suflet poporului, animat de un fier
binte patriotism, ai înfruntat, ca militant al parti
dului comunist, prigoana regimului burghezo-moșie- 
resc, temnița și represiunile polițienești, te-ai distins 
ca încercat conducător al organizației revoluționare 
de- tineret, ai participat activ la luptele conduse de 
partid împotriva fascismului, pentru eliberarea țării, 
pentru victoria revoluției populare.

în anii construcției socialiste, îndeplinind cu nețăr
murit devotament sarcini de mare răspundere, ai 
adus o valoroasă contribuție, împreună cu ceilalți 
conducători ai partidului, la întărirea politico-orga- 
nizatorică a partidului, la opera de dezvoltare a: eco- 
nomiei naționale și de ridicare a nivelului de trai al 
oamenilor muncii, la organizarea statului nostru so
cialist, ciștigind stima și considerația întregului po
por român.

Noi toți cunoaștem rolul de seamă pe care îl ai in 
activitatea Comitetului Central, in elaborarea poli
ticii marxist-leniniste, creatoare a partidului nos
tru, în fundamentarea programului de desăvîrșire a 
construcției socialiste adoptat de Congresul al IX-lea 
al partidului, a măsurilor hotărîte de recenta Con
ferință Națională, îndreptate spre perfecționarea or
ganizării și conducerii întregii vieți sociale, precum 
și in dezvoltarea științei, învățămînt.ului, artei și 
culturii.

CENTRAL AL 
DE STAT AL

In îndeplinirea înaltelor funcții încredințate de 
partid și popor se evidențiază preocuparea ta stărui
toare pentru dezvoltarea orînduirii . noastre socia
liste, întărirea unității dintre clasa muncitoare, 
țărănime și intelectualitate, a frăției dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoare. Este bine 
cunoscută atenția neslăbită pe care o acorzi creș
terii continue a rolului, partidului ca forță condu
cătoare in societate, dezvoltării activității sale po
litice, organizatorice, ideologice și de formare a 
cadrelor, promovării principiului conducerii și 
muncii colective, întăririi unității rîndurilor parti
dului. Exigența și principialitatea partinică, studiul 
atent al realității, legătura strînsă cu organele de 
partid, obștești și de stat, cu masele largi populare, 
dinamismul și perseverența cu care muncești, consti
tuie un exemplu însuflețitor.

Afirmarea viguroasă a României socialiste în con
certul națiunilor lumii, prestigiul ei internațional 
sint rezultatul politicii externe a partidului și sta
tului nostru, la elaborarea și înfăptuirea căreia ai 
un remarcabil aport. Se bucură de aprecierea și 
sprijinul unanim al întregului popor activitatea neo
bosită pe care o desfășori în fruntea Comitetului 
Central al partidului, pentru întărirea prieteniei și 
colaborării frățești a României cu toate țările so
cialiste, pentru dezvoltarea legăturilor de solidaritate 
internaționalistă cu partidele comuniste și muncito
rești, cu forțele care luptă împotriva imperialismu
lui, pentru unitatea sistemului socialist mondial și a 
mișcării comuniste internaționale. în același timp, 
desfășori o activitate, rodnică pentru dezvoltarea 
relațiilor țării noastre cu celelalte state, indiferent 
de orinduirea lor socială, pentru, afirmarea largă în 
viâța internațională a principiilor independenței, 
suveranității, egalității în drepturi, pentru colaborare 
și prietenie intre popoare.

La această aniversare jubiliară, prilej de bucurie 
pentru noi toți, te îmbrățișăm cu-căldură și iți dorim, 
scumpe tovarășe Ceaușescu, noi succese in munca 
pe care o desfășori pentru înfăptuirea mărețelor 
idealuri ale partidului nostru, pentru propășirea 
patriei și fericirea poporului român, pentru triumful 
ideilor socialismului și păcii în
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cît mai grabnic
in circuitul

Activitatea de investiții in 
1967 s-a desfășurat — după 
cum s-a subliniat la sesiunea 
Marii Adunări Naționale — în 
condiții mai bune decit in anit 
trecuți. Planul valoric a fost 
îndeplinit integral, dîndu-se în funcțiune capacități importante în toate ramurile economiei naționale Totodată. într-o serie de ramuri cum ar fi industria construcțiilor de mașini, energia electrică, economia forestieră a fost îndeplinit

Dintre titularii de investiții importanți, cu mai multe restanțe, reține din nou atenția Ministerul Industriei Chimice. Anul trecut, acest minister și-a îndeplinit planul de punere in funcțiune doar în proporție de 75,4 la sută. Ca urmare. 6 obiective, la care
Pavilionul
romanesc
pe 
și oceanele 
lumii

‘i '.fi2 300 000 tona mărfuri au fost transportate în cursul anului trecut de către navele flotei noastre comerciale. Tonajul corespunde la încărcătura a 2 300 trenuri mărfare de cite o mie de tone fiecare și depășește de mai bine de unsprezece ori nivelul transporturilor de acum un deceniu. Brăzdînd apele mărilor năvele românești au în peste 200 de porturi cincizeci de țări și patru tinente. Volumul mare transporturi se datorește deosebi sporirii tonajului tei noastre comerciale, care în cursul anului trecut a crescut cu 50 la sută, ca urmare a intrării în exploatare a unui însemnat număr de nave de mare capacitate : patru mineraliere de tip „Reșița" cu un deplasament de 25 000 tone, un petrolier de 36 000 tone și alte nave. Tot mai frecvent pavilionul românesc apare dincolo de Gibraltar și de Bab- el-Mandeb. Curse între Constanța și porturi din India și Japonia au devenit obișnuite Extinzîndu-se aria de activitate a cărăușiei noastre pe mări, au loc și călătorii pe itinerare inedite. Astfel, cargoul „Iași" a fost în cursă și pe fluviul Amazon, iar nava „Sinaia" a făcut transporturi comerciale într-un șir de porturi ale marilor lacuri din America de Nord.Unde sînt navele noastre azi ? Desfășurați planiglobul și urmăriți-le cursul. Nava „Dobrogea" descarcă acum ciment la Monrovia (Liberia), mineralierul „Hunedoara 25 000) a plecat alaltăieri din Madras (India) spre țară minereu de fier. O altă i din aceeași serie, „Lupeni", se află în drum spre Japonia. Ieri, au părăsit Constanța cargourile „Oradea" șj . „Brașov" cu cereale avînd destinația Anglia, iar nava „Roman" cu mărfuri qenerale a plecat spre porturile Turciei. Petrolierul „Oltenia" de 36 000 tone cu o încărcătură de motorină se a- propie de Hamburg...Continuă și în acest an dotarea flotei noastre cu noi nave Peste două-trei săptă- mîni intră în exploatare noul petrolier „Argeșul" de 36 000 tone, iar mai tîrziu mineralierul „Petroșeni" de 12 500 tone, cargoul „Vaslui" de 4 500 tone, ultimele două fiind construite | de Șantierul naval Galaji. A- nul acesta navele noastre vor acosta în noi porturi ale lumii.

și oceanelor, acostat din con- de în- flo-

o

și planul anual de punere în funcțiune a noilor capacități de producție Totuși, la o se
rie de obiective și capacități 
de producție, cuprinse in pla
nul de stat pe anul 
menele nu au fost 
Ce a generat aceste 
urină, și mai ales.întreprins acum pentru intrarea cît mai grabnică în circuitul productiv a obiectivelor de 
investiții' restante?

trecut, ter- 
respectate 

rămineri în 
ce trebuie

se rnai adaugă alte 5 restanțe din 1966, nu au început să producă, așa cum era stabilit prin plan și documentațiile tehnico-economice.Cauzele sînt multiple. Sintetizate de direcția finanțării chimiei a Băncii de Investiții, ele se rezumă la : pregătirea insuficientă a investițiilor respective, neașigurarea la timp a utilajelor tehnologice, persistența u- nor deficiențe în organizarea și execuția lucrărilor. Nu vom insista asupra lor, întrucît nu de puține ori ele au fost reliefate, cu diverse prilejuri. Fapt este că conducerea ministerului a fost criticată pentru ase- "menea neajunsuri; pentru că nu a intervenit hotărît, cu măsuri eficiente, capabile să înlăture deficientele și să permită obținerea unui puternic reviriment în activitatea șantierelor.Dovezile nu lipsesc. în schimb, ministerul a recurs la uncie practici greu de înțeles și greu de justificat. Presat de apropierea sfîrșitului anului trecut și ,',în dorința" de a mai sălta procentul realizării planului, ministerul a raportat ca pusă în funcțiune instalația de florură- de a- luminiu de la U.S.A.S.-Năvodari. Dar, ea nu întrufiea toate condițiile legale pentru punerea' în funcțiune, într-adevăr, la sfîrșittil lunii decembrie au început probele tehnologice la o linie de fabricație. Dar oare cele cîteva tone de florură umedă, obținute în puține ore de exploatare a instalației înseamnă că ea a fost pusă în funcțiune? Ceva mai mult. O serie de lucrări — depozitul de acid fluoșilicilic, stația de neutralizare a apelor, instalația de absorbție gaze fluor — nu erău terminate. Este clar că, în acest caz, este vorba de o tentativă de inducere în eroare, care nu poate atenua deloc starea critică a unor investiții pentru care poartă răspunderea Ministerul Industriei Chimice.La capitolul obiective $1. capacități restante ale acestui minister mai figurează și secția de, pigmenți de fier de la întreprinderea chimică din O- răștie. Și în cazul ei este vorba
Nicolae CUCUI
Gheorghe CÎRSTEA(Continuare în pas. a III-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Centra) al Partidului Comunist Român, împreună cu tovarășii Chivu Stoica, membru al Comitetului E- xecutiv. al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass. șef de secție la C.C. al P.C.R., s-a întîlnit în cursul zilelor de 23 și 25 ianuarie a. c. cu tovarășul Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comun:st Portughez, care, la invitația C.C. al P.C.R.. face o vizită în tara noastră.-Cu acest prilej a avut loc un

schimb de păreri asupra unor probleme actuale ale situației internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești, precum și unor probleme ce prezintă pentru cele două partide.întîlnirea s-a desfășurat atmosferă tovărășească, de prietenie. în spiritul relațiilor frățești existente între Partidul Comunist Român nist Portughez.Joi. tovarășul a oferit o masă telui.
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FLORENȚA 25 (Agerpres). — Corespondentă de la Nicolae Pui- cea și Mircea lonescu : în cursul zilei de joi. președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. Ion Gheorghe Maurer. însoțit de Corneliu Mă- nescu. ministrul afacerilor externe. Cornel Burtică. României la Roma. Moscato, ambasadorul București, a făcut o vizită la Florența.’ La intrarea în regiunea Toscana oaspeții români au fost întîm- pinați de prefectul Florenței. Manfredi De Berard, și de alte oficialități locale, care le-au urat un călduros bun sosit.Un prim popas a fost, făcut la primăria orașului din Palazzo Vecchio. Primarul orașului, Luciano Bausi. a adresat oaspeților calde cuvinte de salut. Răspunzînd, premierul român a evocat contribuția de neprețuit pe care Florența a adus-o în decursul veacurilor la tezaurul cultural al omenirii și a a- dresat cetățenilor orașului cordiale urări de fericire și prosperitate din partea poporului român.

ambasadorul și Niccolo [taliei la

în continuare, șeful guvernului român, împreună cu ministrul afacerilor externe, Fanfani, și persoanele oficiale române și italiene au vizitat splendidele monumente de artă ale Florenței, care i-au adus orașului o faimă nepieritoare — Galleria Degli Uffizzi, care adăpostește minunate opere ale lui Rafael, Boticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tizian : Domul, cu vestita sa cupolă construită de Brunelleschi, II Campanile — clopotnița înaltă de 82 de metri, ridicată după planurile lui Giotto, Baptisterio, cu celebrele porți lucrate de către Ghiberti, Muzeul San Marco, Muzeul Medici, ‘care conține o serie de sculpturi ale lui Michelangelo.
★Seara, ministrul afacerilor externe al Italiei, Amintore Fanfani, a oferit la Florența, în 'saloanele hotelului Excelsior, un dineu în onoarea președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer. Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, deosebit de prietenească.
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ÎN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT

NICOLAE CEAUȘESCU
România pe drumul desavirsirii

8 9
construcției socialiste

fi.

Volumele I și II
Cele două volume cuprind articole, cuvîntări și rapoarte din pe- 

rioada iulie 1965 — decembrie 1967.

Municipiul minerilor
Undeva în Carpații Me

ridionali. între munții Re
tezat, Vîlcan si Paring. în
tr-o depresiune, la circa 
600 de metri altitudine, pe 
o lungime de 45 de kilo
metri. se întinde un ' teri
toriu cunoscut de noi sub 
numele de Valea Jiului. 
Numim „Valea Jiului" un 
ținut care a scris în istoria 
modernă a României un 
capitol cu rezonante eroice 
si care continuă să trăias
că aureolat în măreția fap
telor care se nasc îr>

adîncurile si la suprafața 
vămîntului său.

Multi dintrp bărbații a- 
cestei tari, aflați în anii de 
după război la vîrsta tine
reții, au o reprezentare 
foarte concretă despre im
portanța pe care o prezintă 
Valea Jiului pentru econo
mia României. Este vorba 
despre acei bărbați care au 
săpat în stîncile din defi
leul Jiului drumul de fier 
de la Bumbești la Live- 
zeni. Era drumul care 
scurta calea cărbunilor din

Excelenței Sale

dr ZAKIR HUSSAIN
Președintele Republicii India

Telegramă

NEW DELHICu prilejul aniversării zilei naționale a Republicii India vă rog să primiți din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a guvernului român și a mea personal calde felicitări și urări de sănătate Excelenței Voastre, de prosperitate și progres pentru poporul indian prieten
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Valea. Jiului către tînăra 
industrie a tării, 
vechi sau mai noi 
multe episoadele care ■ ne 
fac să înțelegem prin „Va
lea Jiului" un luna șir de 
noțiuni evocatoare pentru 
istoria devenirii industria
le a României socialiste. 
Chiar si începutul...

Pentru că i-a fost dat 
mineritului din Valea Jiu
lui să se nască printr-o în- 
tîmplare de o atit de strîn
să concentrație simbolică 
incit ea poate fi ușor tre
cută în planul legendelor 
acestui popor. Se spune că 
pe vremea cînd actuala 
Vale a Jiului nu era locui
tă decit de păstorii „jieni", 
strămutați aici din Tara 
Hațegului, o năvală a tur
cilor i-a făcut pe ciobani 
să se folosească intr-un 
chip ingenios de însușirea 
pe care o aveau pietrele 
munților între care trăiau. 
Ei au ridicat în calea co
tropitorilor un zid din pie
trele negre ale stîncilor, un 
zid căruia i-au dat roc și 
pietrele au ars cu atîta pu
tere incit turcii au fugit 
speriați de dogoarea si de 
grozăvia a ceea ce vedeau. 
Mai tîrziu, enigma pietre
lor care ard a fost dezle
gată. si așa a început era 
industrială a Văii Jbihti. 
Sint de atunci, o sută două
zeci și opt de ani..

Din 1840, timp de un se
col, mineritul a căpătat 
aici extinderea pe. care ’-o 
dictau condițiile economiei 
capitaliste. Anul de vîrf al 
producției din acel secol

Mai 
sint

(1340—1944) l-a constituit 
1943, cînd din minele Văii 
Jiului s-au extras 2 755 880 tone de cărbuni. Dar către 
această culme 
foarte 
ducția 
mică, 
ritului 
meroase

s-a mers 
încet. Prin 1900, pro
mt era cu mult mai 
Nici uneiteie mine- 
n-au fost mai nu- 

și mai perfecțio
nate, atunci.în '43 decit cele 
aduse aici cu trenul care, 
în 1370, a străbătut pentru 
prima dată munții de lo Si- 
meria la Petroseni.

Dună 1944. Valea Jiului a 
intrat, o ‘ dată cu economia 
întregii țări, într-o nouă 
eră, era construcției socia
liste. La nici un sfert de 
secol din această nouă eră, 
extracția de cărbuni s-a 
dublat : 6 400 000 tone. A- 
ceastă substanțială si reve
latoare creștere închide 
însă o întreagă istorie, o 
imensă încărcătură de fap
te omenești colective și in
dividuale, acte de muncă și 
de eroism cotidia-, un e- 
fort colectiv amplu si. in 
esență, cutezător, al oame
nilor Văii Jiului pentru a 

starea 
de ex- 
de a 

pro

scoate minele din 
unor vitreae condiții 
ploatare moștenite, 
regenera resortwile 
ducției si de a schimba 
tabloul Văii Jiului ne mă
sura rosturilor si a noii 
demnități dobîndite de mi
ner in anii construcției so
cialiste.

Mihai CARANFIL(Continuare în pag. a Il-a)
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I NATIONALE A P.C.R
DEZBATERE PUBLICĂ

Perspectivele Municipiul
unei zone în plină

DOCUMENTELE CONFERINȚEI Propunerile privind organizarea 
județelor și municipiilor

Tmbinînd cutezanța concepției cu riguroasa fundamentare 
științifică, documentele de o mare valoare principială 
și practică ale Conferinței Naționale a partidului oferă fiecărui 
comunist, fiecărui om al muncii o viziune amplă asupra dina
micii dezvoltării viitoare a societății românești, trasează cu 
claritate sarcinile ridicării la un nivel superior a conducerii 
economiei, ale perfecționării activității în toate sectoarele, 
potrivit cerințelor etapei actuale. La însușirea temeinică, apro
fundată a ideilor cuprinse în documentele Conferinței, în primul 
rînd în Raportul prezentat la Conferință de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o contribuție însemnată își aduce învățămîntul de partid, angajat în prezent în această acțiune. Redăm, 
în cele ce urmează, cîteva aspecte surprinse de noi, zilele 
trecute, în activitatea desfășurată în această direcție de cîteva 
organizații de partid din diferite părți ale tării.vizibilă preocuparea organi- de partid de a integra ac- consacrate studierii docu-Este zațiilor țiunile mentelor Conferinței Naționale în- tr-un plan sistematic, rațional întocmit. Astfel, ele au stabilit ca în toate formele de studiu 2—3 dezbateri să fie consacrate exclusiv documentelor Conferinței ; în cercurile și cursurile cu profil economic, studierea și dezbaterea acestor documente se vor desfășura, metodic, în tot cursul anului de învățămînt. S-a prevăzut, de asemenea, organizarea unor expuneri și dezbateri teoretice în formele superioare ale învățămîntului de partid — universități serale, studiu individual etc.Pentru a asigura o bună îndrumare a studiului, comitetele de partid i-au pregătit în mod special pe lectori și propagandiști. în raioanele și orașele regiunii Argeș, de pildă, cu prilejul acestor instruiri au făcut expuneri privind problemele principale ale Conferinței membri ai biroului comitetului regional de partid și alte cadre care au participat la lucrările Conferinței. în orașele Pitești, Cîmpulung, Rm. Vîlcea, Slatina un interes deosebit l-au stîrnit expunerile și consultațiile care au aprofundat unele probleme teoretice cuprinse în documentele Conferinței, au explicat conținutul unor concepte de mare importanță — de pildă conceptul de eficiență economică în socialism.Problematica vastă a documentelor Conferinței ridică necesitatea unei anumite selecții, aprofundarea în primul rînd a acelor teme care vizează nemijlocit preocupările cursanțllor, cu alte cuvinte adaptarea studiului la specificul activității participanților la dezbateri.La Cabinetul regional de partid Ploiești, de exemplu, s-a trecut la realizarea unui plan urmărind tocmai diferențierea studiului documentelor Conferinței. Astfel, pentru activiștii de partid sînt prevăzute expuneri și consultații avînd ca temă : creșterea rolului partidului de forță conducătoare în societatea noastră, perfecționarea formelor organizatorice, a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid. înrîurirea puternică a măsurilor adoptate de Conferința Națională asupra ridicării nivelului calitativ al conducerii întregii activități sociale din țara noastră ș.a.; pentru cadrele din aparatul de stat — creșterea rolului statului în etapa actuală de dezvoltare a României, îmbunătățirea organizării adminis- trativ-teritoriale a tării și sistematizarea localităților rurale — cadru nou de înflorire economică și socială a țării, de lărgire a participării maselor la rezolvarea treburilor de stat și obștești ; pentru cadrele din economie — întreprinderea, unitate de bază a întregii economii naționale, rolul factorilor economici-financiari în concepția generală privind perfecționarea planificării și conducerii economiei socialiste.Preocupări pentru adaptarea tematicii la specificul activității cursanților am întîlnit și la Comitetul orășenesc de partid Ploiești ; el a organizat, de exemplu, pentru profesorii de liceu și din școlile de cultură generală, învățătorii șl educatorii din oraș, simpozioane care vor dezbate multilateral aspecte privind acțiunea legilor obiective ale dezvoltării sociale în etapa actuală a construcției socialiste, precum și creșterea rolului statului. Și temele alese pentru convorbirile cu aceste cadre didactice — dezvoltarea democratismului socialist și creșterea rolului conștiinței socialiste — prezintă, un justificat interes pentru această categorie de cursanți.Ni se pare meritorie inițiativa Comitetelor orășenești de partid Bacău și Piatra Neamț de a folosi o gamă variată de forme de studiu

preocupări să ignorăm studiului se locuri anu-

adaptate nivelului cursanților, care să le dea posibilitatea unei dezbateri cît mai vii, mai interesante a problemelor. Astfel, pentru cadrele de conducere din întreprinderile industriale s-au organizat simpozioane avînd ca temă principiile care stau la baza măsurilor adoptate de Conferință privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale ; o masă rotundă avînd ca obiect aplicarea principiului muncii colective în conducerea economiei și în mod deosebit în întreprinderi.Firește, în procesul studierii în adîncime a documentelor atît de bogate în conținut ale Conferinței, cursanții simt nevoia de a li se lămuri unele chestiuni mai puțin înțelese, de a primi explicații suplimentare într-un domeniu sau altul. Pentru a satisface această cerință, Comitetul orășenesc de partid București, Comitetele regionale de partid Argeș, Ploiești, organizează adunări în care lectori calificați dau răspunsuri ample întrebărilor puse de diferite categorii de cursanți. La o recentă adunare de acest gen, ținută în orașul Pitești, au luat parte peste 500 de intelectuali. La sate, se organizează în numeroase locuri, seri de întrebări și răspunsuri cu privire la problemele pe care le ridică îmbunătățirea organizării administrativ- teritoriale a României, sistematizarea localităților rurale etc.Evidențiind asemenea șl Inițiative, nu putem faptul că în organizarea mai manifestă în unelemite neajunsuri. Comitetele de partid din unele întreprinderi din Cîmpina, Ploiești, ș.a., de pildă, așteptau încă — la aproape o lună și jumătate de la apariția în presă a documentelor Conferinței Naționale — indicații, recomandări de la cabinetele de partid respective. Or, este îndeobște cunoscut faptul că revederea programelor de studiu nu este o măsură formală, ci, dimpotrivă, conferă acestora mobilitatea dictată de însăși dinamica vie a vieții. înseși organele de partid din întreprinderi, instituții etc au datoria ca, ori de cîte ori și imediat ce apar documente care a- bordează probleme esențiale pentru dezvoltarea politică, economică și socială a țării noastre să „muleze" aceste programe pe conținutul lor mereu proaspăt.Am asistat la mai multe convorbiri în diferite forme de învățămînt. înțelegînd că menirea acestor dezbateri constă în primul rînd în a reliefa fondul teoretic al documentelor Conferinței, în a evidenția temeiurile obiective și rațiunile lor de ordin economic și politic, multi lectori și propagandiști îndrumă discuțiile tocmai pe acest făgaș. Subliniem temeinicia cu care au fost reliefate condițiile obiective și subiective care determină creșterea rolului conducător al partidului în întreaga viață socială, al statului nostru socialist, al planificării — ca legități obiective ale socialismului. Această caracteristică a fost proprie și convorbirilor desfășurate zilele trecute în grupele de studiu individual cu profil economic, conduse de propagandiștii Jean Niculescu și Ludovic Tarnovschi, de pe lîngă Comitetul orășenesc de partid București. Am reținut faptul că problemelor privind producția de mărfuri și legea valorii, raportul plan-piață, funcțiile sistemului financiar și de credit, gestiunea economică proprie li s-a acordat o atenție deosebită în timpul dezbaterilor. Folosind experiența bogată acumulată pînă acum, partidul nostru — s-a subliniat în seminar — perfecționează continuu mecanismul de planificare a economiei naționale, ridică neîncetat nivelul științific al acestuia prin includerea și folosirea pe o arie mai întinsă a unor instrumente de reglementare economică mai exacte, care să asigure conducerii economice mai multă elasticitate, operativitate și precizie.

In timpul dezbaterilor am remarcat atitudinea critică manifestată de multi vorbitori față de teorii economice neștiințifice, printre care aceea a „autoreglării" economiei socialiste. Pe bună dreptate s-a subliniat în convorbirile la care ne-am referit mal sus, ca și în dezbaterile ce au avut loc la Direcția generală a prelucrării țițeiului din Ploiești ș.a. că părerile care susțin primatul mecanismului liber al pie-' țel, al formării spontane a prețurilor în economia socialistă se situează în afara naturii însăși a economiei planificate în condițiile orînduirii socialiste, aplicarea lor în practică fiind de natură să genereze mari dificultăți economice.Nota dominantă a convorbirilor la care am participat a constituit-o efortul, de a se lămuri sensul și semnificația prevederilor din documentele Conferinței, a explica legătura organică dintre cerințele legilor dezvoltării sociale și măsurile adoptate de partid, a releva în mod adincit sarcinile concrete ce revin organizațiilor de partid respective în lumina măsurilor adoptate de Conferință. Au fost, însă, și seminarii cu un pronunțat caracter narativ, care s-au mărginit să repete aidoma fraze din documentele de partid, fără efortul propriu de a reliefa principiile care stau la baza măsurilor stabilite, de a desprinde sarcini specifice domeniului în care își desfășoară activitatea cursahții. In unele convorbiri nu s-a reușit să se reliefeze aspectele noi ale problemelor analizate. Am constatat, pe alocuri, necunoașterea conținutului real al unor categorii și noțiuni ale economiei politice socialiste. Alte convorbiri rămîn datoare în privința combaterii argumentate a unor teze și idei cu caracter neștiinți- fic. Comitetele de partid din întreprinderi și instituții au datoria să cunoască nivelul real al dezbaterilor consacrate documentelor Conferinței, pentru a putea să intervină prompt ori de cîte ori constată neajunsuri.Aprofundînd cunoașterea problemelor teoretice conținute în noile documente de partid, dezbătîndu-le în legătură intimă cu preocupările lor specifice, cursanții dobindesc un prețios ajutor în activitatea multilaterală și complexă de traducere în viață a ideilor însuflețitoare ale Conferinței Naționale.
Gh. BALTA, C. GHEORGHE 
Gh. ZAMFIR

!îti

Recent, în unele din locurile mai aglomerate — pe bd. Armata Poporului, în preajma Fabricii de confecții și tricotaje București, și pe bd. Magheru, lîngă magazinul „Eva“ — s-a introdus deservirea prin intermediul unor rulote comerciale. Ele oferă posibilitatea unei deserviri mai rapide cu o serie de produse alimentare. Sînt deschise între orele 9—17.Direcția generală a marilor magazine din Capitală solicită pe cei interesați să dea sugestii în legătură cu amplasarea acestora, cu orarul de funcționare, cu privire la gama produselor pe care le desfac.

înflorire economică minerilor
Am studiat amănunțit configurația geografică a județelor și municipiilor, propusă de Comisia centrală de partid și de stat și a- preciez temeinicia studiilor întreprinse în vederea noii împărțiri teritoriale și administrative, împărțire bazată pe criterii riguros științifice. Acest lucru, de necontestat, se manifestă cu pregnanță și în ce privește județul Hunedoara. Stabilit a- proximativ exact în limitele tradiționale ale fostului județ hunedo- rean, noua geografie a ținutului Hunedoarei respectă tradiția și mai ales corespunde stadiului actual și etapei viitoare de dezvoltare a orașelor și comunelor aparținătoare. Din multitudinea factorilor care fundamentează propunerea comisiei centrale, doresc să mă opresc în cele ce urmează asupra importanței criteriului economic.După cum se știe, în anii construcției socialiste, Hunedoara a cunoscut un proces intens și continuu de industrializare, o dezvoltare economică vertiginoasă. Fondurile mereu sporite de investiții au condus la crearea în regiune a unei puternice industrii grele. S-a dezvoltat masiv producția de cărbune în Valea Jiului, cea de minereuri feroase în masivul Poiana Ruscă și cele de minereuri neferoase și complexe în Apuseni. Siderurgia, reprezentată prin combinatul de la Hunedoara și uzinele din Călan, aduce o contribuție substanțială la. dezvoltarea economiei naționale, iar ramurile

conexe — construcția de mașini și transporturile — au crescut, la rîndul lor, considerabil. Datorită procesului intensiv de industrializare, Hunedoara, alături de celelalte regiuni ale țării, se impune cu o structură industrială și economică bine definită, ca o regiune în care ramura conducătoare a economiei — industria grea — are rolul preponderent.Efectele industrializării socialiste se fac simțite în mod sensibil în întreaga viață social- culturală a orașelor și satelor hunedorene.Investițiile acordate de stat regiunii în actualul cincinal, variind între 2—3 miliarde de lei pe an, vor accentua și mai mult caracterul puternic industrial al orașelor și centrelor noastre muncitorești. Se urmărește, în continuare, extinderea industriei miniere și siderurgice, a producției de energie electrică și a altor ramuri prin a- tragerea în circuitul e- conomic a noi resurse. Pentru folosirea cu maximă eficiență a acestor uriașe fonduri bănești, consider ca deosebit de importantă noua împărțire teritorială. Viitorul județ Hunedoara va avea un caracter economic mult mai unitar decît actuala regiune. Se va crea astfel posibilitatea concentrării tuturor forțelor pentru îndeplinirea sarcinilor economice stabilite de partid, iar acțiunea de perfecționare a conducerii si planificării economiei la nivelul întreprinderilor și centralelor industriale va avea eficienta do

rită. în plus, lichidarea verigilor intermediare de conducere, îndrumare și control va da posibilitatea valorificării din plin a tuturor rezervelor aflate încă în stare latentă în industria regiunii.Subscriind la principiile științifice de bază care călăuzesc propunerile pentru noua împărțire administrativă, doresc să formulez următoarele propuneri pentru configurația e- conomică a viitorului județ Hunedoara. Dată fiind ponderea foarte ridicată a industriei grele în economia județului, ramură care absoarbe un mare număr de brațe de muncă cu înaltă calificare, ar fi oportună studierea în perspectivă a amplasării, în centrele puternic industrializate — Valea Jiului și Hunedoara — a unor unități ale industriei ușoare, alimentare sau prestatoare de servicii, care să absoarbă și forța de muncă feminină și să satisfacă în măsură corespunzătoare necesitățile crescînde ale populației. Pentru vestul județului, situat în limitele actualului raion Ilia, mai slab industrializat, consider că ar fi bine venită studierea posibilităților de valorificare. în industria locală, a unor rezerve naturale existente — granite, bazalte, balast, bentonită, pămînturi colorate și alte minerale, care pot fi atrase sfera industrială cu vestiții minime, dar mare eficientă.

(Urmare din pag. I)

...Și pentru că aceste rînduri își 
propun să se facă ecoul rațiunii care 
a condus 
Jiului să 
cu noua 
teritorială

în înde
Zevedei ȘTEF 
economist — Deva

la propunerea ca Văii 
i se acorde, o dată 

împărțire administrativ- 
a României, blazonul 

și instrumentele administrative de 
municipiu, trebuie făcută aici afir
mația că, în fapt, teritoriul acesta 
de 111 km pătrați și-a cîștigat acum 
condiția de mare așezare industrială. 
Nu numai prin aceea că prezintă o 
structură economică omogenă) dar și 
prin sentimentul pe care-l inspiră 
oricărui călător distanța de la Lo- 
nea la Uricani — cei 45 de km : con
vingerea că a călătorit printr-un 
singur mare oraș. Lucrurile tre
buie, în această privință, bine de
limitate : această acțiune se petrece acum. Pentru că în urmă cu 16 ani, 
autorul acestor rînduri a trăit o 
vreme în Valea Jiului și atunci nici 
el și nimeni altcineva nu putea să 
aibă sentimentul unității urbanistice a Văii Jiului. Atunci Valea 
Jiului reprezenta un șirag de locali
tăți între care călătoreai cu trenul 
și multe dintre ele nu erau decît 
niște sate în mijlocul sau la periferia 
cărora se înălțau clădirile și insta
lațiile minei...

O șosea de asfalt te ia acum în 
primire la Lonea și te poartă, cale 
de zeci de kilometri, de-a lungul 
unei impozante panorame urbanis
tice : 16 000 de apartamente noi, 24 de 
cămine 
școlare 
care 18 
institut 
cinematografe, 9 cluburi muncito
rești, cinci spitale, opt policlinici, un 
teatru, o modernă casă de cultură, 
un muzeu...

Intre Lonea 
gol de cîțiva 
acum plombat 
la este despărțită de Petroșani doar 
de apa Jiului. Petroșenii, prin noul 
cartier Aeroport, s-a unit, fizic, cu

muncitorești, 43 de unități 
de cultură generală (între 
școli noi), 2 școli tehnice, un 
de învățămînt superior, 24 de

și Petrila era un spațiu 
kilometri. El a. fost 
cu blocuri noi. Petri-
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localitatea Livezeni. între Livezeni, 
Iscroni și Vulcan există un spațiu 
rezervat unor construcții indus
triale, între Vulcan și Paroșeni fu
ziunea se face printr-o ghirlandă, de 
noi blocuri întrerupte de construcția 
termocentralei Paroșeni, după care 
un nou șir de blocuri noi ne intro
duce în Lupeni. De la Lupeni car
tierul nou — Vîscoza — ne duce 
pînă la cîteva sute de metri depăr
tare de primele construcții ale minei 
și orașului — cu desăvîrșire noi — 
Vricani.

Și astfel am încheiat drumul prin 
Valea Jiului fără să fim părăsiți 
nici o clipă de sentimentul parcurge
rii unui singur oraș, cu o splendidă 
extindere liniară, de-a lungul unui 
lanț muntos, de o parte sau de alta 
a Jiului. Un oraș cu 130 000 de lo
cuitori, un oraș care produce 42 la 
sută din producția totală de cărbuni 
a țării, 9,8 la sută din producția ter
moelectrică, o însemnată parte din 
producția de fire și fibre sintetice. 
Un oraș în care jumătate din popu
lație este ocupată în producția in
dustrială. Un oraș a cărui întreagă 
structură este străbătută de pulsația 
fierbinte a creației, a dezvoltării.

Acest impunător' edificiu social— orașul Valea Jiului — se clădește sub imperiul unei riguroase funcții 
economice. Fără minele de cărbuni
— cărbunii, materie combustibilă 
vitală pentru industria energetică și 
metalurgică a țării — fără perspec
tiva unei îndelungate existențe, n-ar 
fi concentrat atîtea eforturi. Buge-f 
tul țării l-a rezervat, de exemplri, 
între anii 1961 și 1965, investiții 
valoare de peste trei miliarde lei. 
Arhitecții i-au conceput un vast 
plan de sistematizare în ideea unui 
oraș liniar ultramodern. I s-au con
ferit atribute de centru universitar 
(Institutul de mine) si științific (un 
institut de cercetări miniere).

Resortul ultim al tuturor acestora 
îl constituie bogatele rezerve geolo
gice de cărbuni care asigură Văiii- 
Jiului un destin de viață lungă și de 
strălucită intrare în rîndurile marilor 
orașe.

Dacă 
rită să 
ginație 
re prin
Valea Jiului. Așadar vom avea de 
vizitat minele modernizate și minele 
noi... Creșterea producției se va să- vîrși pe calea utilării cu tot ce a 
cucerit mai nou tehnica mineritului 
(și care pot fi aplicate la .condițiile 
de exploatare ale minelor Văii Jiu
lui) și a deschiderii de noi mine, o- 
perație care se desfășoară acum pe 
un front larg). Așa încît în urmă
torii doisprezece ani vom asista la 
o nouă dublare a 
tracție. Un amplu 
tiții ne descoperă 
ginea viitoare. La
nele din Valea Jiului se construiesc 
acum puțuri noi, cu schip, pentru 
concentrarea producției, pentru mo
dernizarea și sporirea capacității 
transportului și extracției. Nume noi 
se vor adăuga celor care au con
sacrat faima bazinului carbonifer de 
aici: Bărbăteni, Livezeni, Paroșeni, 
Dîlja, Cîmpul Hobiceni...

Iar orașul va fi, pe măsură, o mare și modernă așezare care va înnobila 
peisajul depresiunii dintre munții 
Paring, Vîlcan și Retezat... Oraș cu 
o existentă străbătută de frenezia și 
în același timp de calmul stenic al 
unei vieți ureînd spre cote de înaltă 
civilizație.

Drum bun spre Municipiul Valea 
Jiului I

așa stau lucrurile, me- 
facem efortul de ima- 

al unei călătorii viitoa- 
municipiul minerilor din

• S-au împlinit patru ani de cînd bat drumurile la Sfatul popular raional „16 Februarie" pentru a obține o simplă, foarte simplă aprobare : aceea de a-mi construi, cu banii mei, un zid despărțitor în apartamentul în care loculeso în comun cu alte persoane. Acest perete m-ar izola de familia vecină, insuportabil de gălăgioasă, și astfel mi-aș putea recăpăta liniștea atît de necesară pentru refacerea sănătății mele încă șubrede, în 1964 am obținut avizul tehnic pentru executarea lucrării. Am încheiat apoi contract cu I.R.C.R., am achitat banii, dar cînd să înceapă lucrarea* președintele de atunci al sfatului raional a Intervenit, asigurîndu-mă că mi se va elibera repartiție pentru o altă locuință. Și mi-au anulat contractul făcut cu I.R.C.R. Am așteptat cît am așteptat, apoi am revenit la sfat de mai multe ori. Așa a trecut timpul și a expirat valabilitatea avizului tehnic pentru construirea zidului despărțitor. Totuși, eu am făcut un nou demers în acest sens, dar mi s-a comunicat că lucrarea, nu se poate aproba „din motive tehnice" (înainte se putea, acum nu se mai poate I). Ce să fac în această situație ? Aștept să aflu cînd expiră contractul cu birocratismul al salariaților respectivi ai sfatului popular raional. Ca să știu cînd să mă prezint din nou pentru aprobare.
Paul POCOMNICU
Str. Știrbei Vodă nr. 113 
raionul 16 Februarie Loco

Viața unor veșminte poate fi, uneori, foarte lungă. Tinerețea lor însă nu durează prea mult. Capriciile modei schimbă în permanentă e- sența noțiunii de frumos, și așa destul de relativă, încît rezistenta stofei din care este făcută o haină, calitățile firului din care a fost țesută trec pe plan secundar. făcînd loc culorii sau desenului. croielii — în general liniei care se poartă la un moment dat.Deși pe eticheta ce însoțește costumul sau rochia data fabricației este trecută sub forma unui simbol, ochiul cumpărătorului descoperă, cu ușurință, noutățile. El dar mai ales ea nu vor zăbovi mult într-un magazin de confecții care nu prezintă modele noi. Multe din unitățile comerciale de specialitate prezintă, perioade destul de lungi, aceleași modele, fără nici o variație, iar o parte însemnată a spațiului este încărcată cu confecții „între două vîrste".Firește, un anumit procent de marfă rămasă va exista întotdeauna. Ca atare, spre sfîrșitul fiecărui sezon se poate estima dacă mărfurile destinate acelui sezon au sau nu au șanse să se mai vîndă. De cele mai multe ori însă se aplică metode de stimulare a desfacerii.— în comerțul mondial — ne spunea tovarășul Ilie Marmandiu, director adjunct al Institutului de cercetări comerciale — soldarea mărfurilor de sezon este o practică curentă. Această operație contribuie la normalizarea volumului și structurii stocurilor. la crearea condftiilor pentru realizarea unor desfaceri în continuă creștere. De regulă, soldarea are un caracter organizat și se inițiază pe baza cunoașterii riguroase a raportului dintre cerere și ofertă, a perspectivei în domeniul modei etc.Soldarea sezonieră se practică și în comerțul nostru. Există o hotărîre
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o Inginerul loan Tarasov, metrolog șef la fabrica de liîrtie și celuloză „Reconstrucția" din orașul Piatra Neamț, a scos din întreprindere materiale pe care le-a folosit la construirea unui garaj pentru adăposti- rea autoturismului domniei sale. Materialele au fost luate „cu forme în regulă". Și. trebuie precizat, cu aprobarea directorului fabricii. Unele lucrări au fost făcute de muncitori din întreprindere, în timpul orelor de program. Cu alte cuvinte, unii au muncit, fabrica a plătit (și munca și materialele), iar Ioan Tarasov a tras foloasele. în condiții absolut identice (materiale scoase din fabrică, oameni care au lucrat în timpul programului, aprobarea aceluiași director mărinimos) și-a construit garaj și mecanicul șef al fabricii, Tiberiu Kraus. (Temeinicia acestor fapte a fost confirmată cu ocazia cercetărilor făcute de Comitetul regional de partid Bacău). Ce larg la inimă sînteți, tovarășe director ai întreprinderii „Reconstrucția" ! Pe semne că tot dv. i-ați aprobat și lui Constantin Fîntî- nă, ca și altora, să folosească în scopuri personale materiale din fabrică. Se spun cam multe lucruri neplăcute despre gospodărirea întreprinderii pe care o conduceți !o Medicul Emil Călescu din Tg. Jiu l-a convins într-o zi pe șoferul Vasile Pința să meargă cu un autoturism proprietatea poștei pentru a-i transporta Vălari, raionul Gorj, treburi particulare.La punctul de control Bîrsești, șoferul a fostfamilia în comuna unde avea niște Cursă clandestină.

descoperit de organele miliției că face un transport ilegal și i s-a încheiat proces-ver- bal de contravenție. Medicul Călescu, împreună cu familia, a fost nevoit să-și continue drumul cu un taximetru. Nemulțumit, pasagerul clandestin s-a adresat, după un timp, justiției, cerînd despăgubiri civile de la lucrătorii miliției, (de ce nu de la șofer?), pentru : acoperirea costului transportului cu taximetrul de la Bîrsești la destinație (100 lei) și a costului a două sifoane, sparte în timpul descărcării bagajului (50 Iei). Interesant ! Uzînd de dreptul de a se adresa justiției, vinovatul cere celor care 1-ău prins
Un grup

satisfacție din partea cu mîța-n sac.
de cetățeni — Tg. Jiuoctombrie trecut, în-mutat, înnou. La început n-am avut deloc ne-am spus. Am care ne-a îndrumat la con-• Ne-am tr-un bloc căldură. O întîmplare sesizat I.G.O., ____structor (șantierul T.R.C. Mureș). Au venit cîțiva tehnicieni și au făcut cercetările de rigoare. Ni s-a promis rezolvarea urgentă a chestiunii. Ceva-ceva s-a făcut, într-adevăr. Dar afară s-a instalat iarna de-a binelea și situația este aceasta : cînd avem căldură în locuințe, cînd n-avem. Vă întreceți cu gluma, tovarăși constructori. Avem copii mici care — nu mai e nevoie să mai spunem — nu pot sta în frig. Poftiți să vă convingeți,

Traian COSTEA
Str. Buciumului nr. 12 Tg. Mureș
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comercială curentă
practicată cu timiditate

capacitățli de ex- 
șantier de inves- 

de pe acum ima- 
aproape toate mi-

a Consiliului de Miniștri în acest sens. în instrucțiunile privind aplicarea acestei hotărîri, elaborate de M.C.I., se spune că „în fiecare an, spre sfîrșitul sezoanelor, se vor putea face soldări pe timp limitat". Toate bune, numai că M.C.I. nu-si respectă propriile instrucțiuni. în ultimii doi ani nu s-a făcut decît cîte o singură soldare sezonieră : în 1966 în sezonul rece și în 1967 în vară.De ce nu s-au organizat soldări la sfîrșitul fiecărui sezon?— Nu a fost cazul, ni s-a explicat.Să fie chiar așa ? Iată ce a descoperit inspectorul Direcției oră- șenești-București a Băncii Naționale. Lilia Georgescu, în rețeaua de specialitate : fuste pentru adolescente, paltoane pentru băieți, pardesie pentru bărbați și pentru femei, a căror dată de fabricație e situată cu cel puțin doi ani în urmă și altele. După cum se vede, a afirma că nu a fost nevoie anual de două soldări sezoniere nu corespunde realității.— Mecanismul soldării este insuficient folosit, deși prin lege s-a creat un fond special în acest scop, ne-a spus și tovarășul Nicolae Pretorian, directorul Direcției creditării circulației mărfurilor din Banca Națională, în 1967, de exemplu, acest fond a fost doar parțial utilizat.
O frînă stă în înseși instruc-

țiunile cu privire la organizarea sol- dărilor. în prezent se procedează în felul următor. Organizațiile comerciale propun articolele ce trebuie soldate direcției generale de resort din M.C.I.; aceasta întocmește un nomenclator maximal, pe baza căruia comerțul cu amănuntul stabilește concret ce anume se va solda. Teoretic. procedeul este bun. în practică însă. în calea lui se ridică numeroase bariere constînd în prea multele confruntări la care sînt supuse propunerile. în faptul că prea multi factori sînt solicitați să aprobe o asemenea acțiune. Ceea ce duce așa cum s-a văzut, la a nu se mai solda. Alteori, din cauza necesității unei aprobări de la centru, se pierde momentul oportun declanșării soldărilor.Alegerea judicioasă a perioadelor de efectuare a soldării. în funcție de influenta factorilor climatici asupra duratei sezonului, adîncirea cunoașterii raportului dintre cerere și ofertă pe baza unui sistem mai cuprinzător de informare reciprocă între întreprinderile comerciale — sînt cerințe de maximă importantă în sporirea desfacerilorîn legătură cu lărgirea competentei întreprinderilor comerciale, unele propuneri ne-a făcut tovarășul Virgil Dumitriu, director comercial al magazinului universal „Victoria*.

— In raioanele de confecții din magazinul nostru se desface un mare volum de mărfuri. O proporție însemnată dintre ele o primim direct de la fabricile producătoare, prin tranzit organizat. Dar dacă dintr-o sută de modele noi unul nu „prinde", ră- mînem cu el în stoc. Nu-1 putem solda, pentru titate". Ar sibilitatea ciale, care zeci și sute de milioane lei, să aibă dreptul de a hotărî singure soarta a- cestora.Mai multă operativitate este necesară și în ce privește reducerile de prețuri de care amintește aceeași hotărîre a Consiliului de Miniștri. Drumul întortocheat, staționările lungi pe diferitele trepte pe care le parcurg solicitările organizațiilor comerciale de reducere a prețurilor la unele articole devenite greu vandabile prelungesc, peste orice limită, expunerea în fnagazine a unor confecții demodate și prăfuite.— Conform instrucțiunilor M.C.Î., ne explică tovarășul Mihai Bezde- deanu, șeful serviciului textile-încăl- tăminte din Direcția comercială a orașului București, propunerile de reducere a preturilor se fac numai dacă mărfurile respective au stat un 
an în magazine si după ce se con-

că nu reprezintă o „can- fi util să se studieze po- ca întreprinderile corner- cumpără și vînd marfă de

sideră că s-au făcut toate eforturile pentru vînzarea lor la prețul inițial. Aceste propuneri se adresează comisiei locale (care se întrunește o dată pe semestru). Membrii comisiei analizează fiecare produs în parte (analiză care durează uneori cîte 10 zile), verifică dacă nu există alte căi de valorificare și elaborează propunerile pentru stabilirea acestor preturi, pe care le înaintează direcției comerciale. De acolo ele oleacă spre aprobare la direcția generală de resort din M.C.I. și apoi se supun comitetului executiv. în total, propunerile se rezolvă în circa trei luni.Desigur, o consultare între reprezentanții întreprinderilor comerciale dintr-o regiune sau un oraș este necesară. spiritul de prevedere trebuie să acționeze pentru a nu reduce. într-o regiune, prețul unui articol care în. celelalte regiuni lipsește. In ce privește confecțiile însă, prudenta e- xagerată dăunează, duce, în fapt, la o atitudine anticomercială. Pe măsură ce valoarea produsului respectiv scade prin demodare și învechire, sumele investite în el cresc. La un palton care costă, să zicem 800 lei. după trecerea perioadei de un an numai dobînzile ajung la 48 de lei. plus cheltuielile de depozitare și altele. Dacă s-ar face un calcul al sumelor plătite pentru a- ceste mărfuri care-și așteaptă cumpărătorii cu anii, s-ar constata că este mult mai rentabilă vînzarea lor la preț redus, dar într-o perioadă mai scurtă de timp, decît depozitarea zgîrcită care se practică.Reținerea manifestată în aplicarea unor metode de stimulare a vînzării apare cu atît mai greu de explicat cu cît ele sînt indicate prin lege în mod expres. In fond, este vorba de acte comerciale firești, la care ar trebui reflectat mai mult.
Rodica ȘERBAN



PAGINA 3vineri 26 ianuarie 1968SCINTEIA

na eco omica

LIPSA PIESELOR DE
SCHIMB PERSISTA

anchetă economicădar pe sor- amănunt a-
de u sub nivelul

Acțiuni de mari

11 DBROGEA

O 9

In regiunea Dobrogea problema asigurării apei pentru agricultură se pune mai mult ca în oricare altă parte a țării. Statisticile arată că din 100 de ani, aproximativ jumătate sînt secetoși, ceea ce face ca producția de cereale să fie diminuată simțitor. In anii de după cooperativizarea agriculturii, cu sprijinul permanent al organelor de partid și de stat, s-au desfășurat acțiuni largi, la care au participat sute de cooperatori, pentru a capta apa în scopul extinderii irigațiilor. Așa se face că, în prezent, suprafața amenajată pentru irigații în cooperativele agricole din regiune a ajuns la peste 11 000 ha.Efectul pozitiv al irigațiilor s-a simțit mai ales în anii secetoși cînd producția medie de porumb, în regim irigat, a întrecut-o pe cea din cultură neirigată cu 2 500—3 000 kg 1? hectar. La Stațiunea experimen
tă.__ yValu Traian s-au obținut, înmediei 8 500 kg porumb boabe la hectar în cultură irigată, față de 4 400 kg cît a dat la hectar terenul neirigat. La întreprinderea agricolă de stat Poarta Albă și la cooperativa agricolă Satu Nou, de asemenea, producția medie în cultura irigată a întrecut-o cu aproximativ 3 500 kg la hectar pe cealaltă, neirigată/ Și. la alte culturi, rezultatele, sînt deosebit de bune. Cooperativa agricolă Mircea Vodă a realizat, în medie, 2 625 kg floarea-soarelui la hectar de pe 34 ha irigate.Pornind de la aceste considerente, s-a prevăzut extinderea irigațiilor. Sistemul Carasu constituie unul din obiectivele principale. Aici s-a prevăzut amenajarea, pînă în anul 1970, a unei suprafețe de 120 000 ha, iar în perspectivă va a- junge, conform proiectului, la cel puțin 170 000 ha. Sistemul de irigații Carasu constă în devierea din Dunăre a unui debit de apă de 120 rne pe secundă, ceea ce reprezintă debitul mediu al Oltului. Ridicarea apei se va face cu stații de pompare, a căror putere instalată depășește de trei ori puterea termocentralei Ovidiu II.Pe acest mare șantier au venit să lucreze numeroși cooperatori din regiune, care nu numai că ajută la executarea lucrărilor, ci se și califică în mînuirea unor agregate, se familiarizează cu această îndeletnicire nouă. Trebuie subliniat aici sprijinul acordat pe linia asigurării forței de muncă de către organele de partid și de stat, din raionul Medgidia, unde se lucrează cu toate forțele. Ca urmare a acestui sprijin, în 1968 va fi terminat sistemul interior „Medgidia-Nord", care cuprinde peste 24 000 ha. Pentru aducțiunea apei de la Cernavoda la Poarta Albă s-au dragat mai mult de 2 000 000 mc de pă- mînt, ceea ce reprezintă peste 25 la sută din totalul lucrărilor de dragaj. Barajul de la km 4 și stațiile de pompare de la km 18 și Dorobanțu-C F. R. sînt într-un stadiu înaintat de execuție, în primăvară putîndu-se trece la montarea utilajului tehnologic și de automatizare.Adunînd cele peste 24 000 ha din sistemul interior „Medgidia- Nord", cu cele din sistemele locale ale cooperativelor agricole și cu ale întreprinderilor agricole de stat, rezultă că în acest an Dobrogea va dispune de o mare suprafață irigată, care va trebui exploatată rațional. Or, în trecut, au existat unele neajunsuri în această direcție. Deși suprafețele amenajate au crescut, nu există peste tot suficientă preocupare pentru folosirea cu maximum de eficiență economică a irigațiilor La cooperativa a- gricolă din Ovidiu s-au obținut numai 5 000 kg porumb la hectar în sistem irigat, iar la Niculițel — doar 4 000 kg fîn de lucernă la hectar, producții care nu pot acoperi cheltuielile făcute cu amenajarea terenului și care de fapt se obțin în multe locuri din Dobrogea în cultura neirigată. Cauzele sînt multiple. Nu peste tot se acordă a- tenție fertilizării corespunzătoare a terenurilor irigate. Din supra- ațele irigate, 1 000 ha n-au fost ‘ilizate deloc. în multe locuri 'le s-au amînat de pe o zi pe r în cele din urmă s-a re- ■> ele, ori s-a micșorat ■ie apă la hectar. Există, ire de conducere din agricole, părerea că 

agrotehnica culturilor irigate nu se deosebește cu nimic față de cea a culturilor neirigate, în afară de faptul că primele beneficiază în plus de o cantitate de apă. Biroul comitetului regional de partid a îndrumat organizațiile de partid să combată această mentalitate.Extinderea suprafețelor irigate ridică probleme în legătură cu utilajele, de existența cărora depinde, în cea mai mare măsură, darea la timp în exploatare a terenurilor amenajate și obținerea unui maxim de eficiență economică. In anul trecut cooperativele agricole din regiunea noastră n-au putut iriga 482 ha care fuseseră amenajate, din cauza întîrzierilor în livrarea utilajelor — pompe, asper- soare etc. Este necesar ca întreprinderile industriale însărcinate cu producerea și livrarea utilajelor de irigat să depună eforturi mai mari pentru a-și îndeplini la timp obligațiile ce le revin.O altă problemă care se ridică este aceea a pregătirii cadrelor, care să conducă, cu răspundere și competență, acest proces. S-a propus și în anii trecuți, și propunerea este și în acest an, ca organele agricole regionale — Consiliul agricol, Uniunea regională a cooperativelor agricole, D.R.I.F.O.Tr, și Stațiunea experimentală — să organizeze, în colaborare, cursuri de specializare. De asemenea, teme cu exploatarea terenurilor amenajate pentru irigat să fie introduse în cadrul cercurilor de învățămînt agrozootehnic. Nu putem spune că nu s-a făcut nimic, dar nu ne putem declara mulțumiți de rezultatele de pînă acum. în unitățile care urmează să exploateze terenurile amenajate este nevoie de brigadieri și șefi de echipe bine pregătiți din acest punct de vedere, de cadre cu o înaltă calificare profesională, care să rezolve cu succes toate problemele ce se ivesc în legătură cu multiplele aspecte ce se ridică în legătură cu eficiența irigațiilor.Extinderea irigațiilor înseamnă o mobilizare de forțe pe planuri multiple și deosebit de complexe. Ținînd seama de acest lucru, biroul Comitetului regional de partid Dobrogea se îngrijește de antrenarea organelor și organizațiilor de partid în vederea sprijinirii acțiunilor largi de extindere a irigațiilor, aceasta constituind una din căile pentru dezvoltarea intensivă Și multilaterală a agriculturii.
Oprea VICOL
secretar al Comitetului regional 
Dobrogea al P.C.R.

(Urmare din pag. I)de un act asemănător. Conducerea de partid a indicat cu claritate să nu se mai introducă în plan lucrări de investiții care nu au asigurate toate condițiile necesare. Ministerul nu a ținut seama de această indicație expresă, fiindcă altfel nu se explică de ce instalația amintită a fost înscrisă în planul pe 1967, fără să se dispună de documentația tehnico-e- conomică. Iar termenul de punere în funcțiune a fost stabilit în trimestrul IV. Superficialitatea și-a spus cuvîn- tul. Lucrările nu s-au „atacat" la începutul anului, ci abia în iunie, sta- bilindu-se pentru 1967 un plan minimal din valoarea totală a investiției. Așa se face că la data cînd instalația de la Orăștie trebuia să producă. lucrările nu erau executate de- cît în proporții ce variază între 20—60 la sută. Hala compresoarelor și tronsonul 2 din hala spălare-calci- nare nici nu erau începute, din lipsa proiectelor de execuție si necontrac- tării unor utilaje. Pus în fața faptului împlinit, ministerul a apelat cu ușurință la soluția amînării termenului de punere în funcțiune a instalației... in 1969.Insuficient de ministerul și în și instalații noi chimice Craiova care am mai amintit, ale căror termene de punere în funcțiune au expirat de mult. Măsurile luate în ultimul timp pentru urgentarea dării în exploatare a obiectivelor restante sînt de bun augur, dar ele trebuie urmărite pas cu pas, pînă la finalizarea denlină a investițiilor respective. De fapt, activității de investiții a acestui minister îi lipsește tocmai e- fortul de finalizare, capacitatea de a duce la bun sfîrșit propriile măsuri.Continuăm analiza, pe baza unei situații întocmite de Sucursala regională Argeș a Băncii de Investiții, în paralel cu unele rezultate pozitive și aici stăruie neajunsuri. A- proape 100 obiective nu au fost puse în funcțiune la termenele sta- 

insistent a acționat cazul unor fabrici de la combinatele $i Tr. Măgurele, de

Hala suflantelor a fabricii de ace- 
taldehidâ de la Combinatul chimic 

CraiovaFoto : M. Andreescu
putem forja și piese. Evident, constructoare de de cele mai mul-
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Anul acesta, șoare îi vor fi ' capacități deacest scop i-au fost alocate fonduri de investiții cu circa 300 milioane lei mai mari față de anul trecut .în prezent se execută lucrări în cadrul celei de a doua etape de dezvoltare la fabricile „Vitrometan” din Mediaș și „Porțelanul" din Cluj. La prima unitateproducția anuală va spori cu 22 milioane borcane pentru conserve și 13 milioane flacoane, articole de iluminat și de laborator, iar la cea de-a doua cu 750 tone articole din porțelan. Se lucrează, de asemenea, intens la Combinatul de articole tehnice din cauciuc de la Pitești —capacitate 22 000 tone pe an.Agerpres
@ B @ Bbilite. Peste unele din ele, socotite greșit „niște rămășițe", s-au așternut uitarea și nepăsarea. „Recordul" îl deține Sfatul popular regional Argeș și unitățile din subordine, îndeosebi trustul de construcții. Lor le aparțin aproape jumătate din obiectivele mici, neterminate. Fapt pentru care ne-am adresat tov. ing. Ion Ionescu, vicepreședintele Sfatului popular regional Argeș, care răspunde de tivitatea de investiții-constructii.Am insistat și am prezentat, pe larg, neajunsurile. N-am aflat însă mare lucru. Interlocutorul nostru s-a învîrtit într-un cerc vicios de

ac-

NOU

ridicare din

generalități și justificări greu de acceptat. Abia spre sfîrșitul discuției a „scăpat" următoarea remarcă : „Da, Ia trustul nostru domină intr-adevăr deficiențe crase". Firește, se știa mai de mult acest lucru. Important este: au fost luate măsuri de redresare a activității trustului ? Răspunsul s-a transformat într-o... umeri.Dar să concretizăm. în întîrziere mare, față de termenele fixate de punere în funcțiune, sînt așa-zisele obiective mărunte — diferite construcții de interes social-cultural și anumite capacități din industrie și agricultură. De pildă, circa 20 blocuri de locuințe în orașele regiunii, dintre care cele mai multe la Pitești și Rm. Vîlcea. Flagrant este cazul blocului 53 din Pitești, unde s-au produs si tolerat încălcări grosolane ale tehnologiei de construcții și ale disciplinei financiare din par-

Cu vreo doi ani în urmă, problema pieselor de schimb era deosebit de acută. Ea a fost însă rezolvată, cel puțin teoretic : printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri s-au reglementat producția și aprovizionarea pieselor de schimb. Au fost sau nu îndeplinite temeinic și riguros prevederile hotărîrii ?La Direcția generală piese de schimb și livrări, din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, am început ancheta printr-o convorbire cu ing. Cincinel Popescu, consilier tehnic :— Se poate afirma că, practic, problema producției și desfacerii pieselor de schimb a fost rezolvată după apariția H.C.M. 1 156, din 1966. Hotărîrea a fixat metodologia de a- provizionare și livrare a pieselor de schimb, a stabilit organele coordonatoare pe economie pentru anumite poziții. Anul trecut, sarcina de plan privind producția pieselor de schimb— pe ansamblul ministerului nostru— a fost realizată în proporție 104,7 la sută. Există totuși „poziții' la care realizările sînt planificat.Deci, pe „global" bine, timente... Am cercetat în ceasta neconcordanță, precum și efectele generate de apariția hotărîrii. S-au depistat, în producția și aprovizionarea cu piese de schimb, două tendințe esențiale. Mai întîi, necesarul de piese de schimb, în loc să crească, pe măsura sporirii numărului mașinilor și utilajelor aflate în dotația unităților economice, acesta scade. Apoi, stocurile supranor- mative de piese de schimb Ia întreprinderi s-au redus considerabil, ceea ce reflectă preocuparea pentru stabilirea cu precizie și responsabilitate a necesităților, dar și grija deosebită îndreptată spre combaterea imobilizărilor acestor valori materiale.— în cadrul ministerului nostru — arăta consilierul tehnic amintit — s-au alocat fonduri de investiții destinate dezvoltării capacităților de producție a pieselor de schimb. Din- tr-o producție considerată „secundară", piesele de schimb și-au căpătat locul cuvenit. S-a obținut acest succes și datorită faptului că planul nu se mai dă numai valoric, ci și fizic, specificîndu-se concret reperele. Intervine pozitiv și acțiunea de elaborare a cataloagelor și nomenclatoarelor de piese de schimb, în care sînt prevăzute consumuri specifice științific elaborate.
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cum arată și titlul, lucrarea : „Cointeresarea mate

rială a țăranilor cooperatori" de I. Berceanu și C. Gruici 
tratează o problemă de mare însemnătate pentru perfec
ționarea relațiilor de repartiție în cooperativele agricole. 
Autorii descriu principiile, căile și metodele de perfecțio
nare a relațiilor de repartiție și sintetizează experiența po
zitivă acumulată în această direcție de Cooperativele agri
cole. Pe lingă tratarea unor probleme legate de perfecțio
narea sistemului de normare și prețuire a muncii, folosirea 
rațională a zilelor-muncă, retribuirea în raport cu producția 
obținută, lucrarea subliniază necesitatea îmbinării judicioase 
a aplicării cointeresării materiale cu creșterea conștiinței 
socialiste, factor important pentru atragerea țărănimii la 
progresul agriculturii cooperatiste. Ținînd seama de actuali
tatea problemelor tratate, lucrarea interesează în cea mai 
mare măsură cadrele de conducere din cooperativele agri-

cole, specialiștii din aceste unifăfi, aparatul uniunilor coo
peratiste, pe to|i cei care se ocupă cu economia agrară.

★

Introducerea progresului tehnic în zootehnie este legată 
strîns de folosirea unor mașini și instalații care să asigure 
creșterea productivității muncii în această ramură impor
tantă a agriculturii. In lucrarea : „Mașini și instalații zoo
tehnice” de M. Stănciulescu și Tr. Raba se face o amplă 
descriere a tot ce trebuie să existe într-o exploatare zoo
tehnică modernă : instalații de ventilație, pentru alimenta
rea cu. apă, pregătirea și distribuirea hranei animalelor, 
utilaje și mașini pentru prelucrarea primară a laptelui și al
tele. Un capitol se referă la complexele industriale pentru 
creșterea animalelor. Specialiștii în zootehnie găsesc în 
această lucrare numeroase cunoșfinfe privind mecanizarea 
lucrărilor în acest domeniu.

tea grupului de șantiere din zona sud, aparținînd trustului Aici, constructorul a început acest bloc pe „propria răspundere", fără să dispună de documentație. Pe parcursul construcției s-au consemnat și deficiențe la glisarea blocului.Finalul ? Blocul nu a putut fi dat în folosință la termen, semnalîn- du-se, în plus, grave deficiențe de ordin calitativ. Sesizat, constructorul a tunat și a fulgerat, considerîn- du-se... total nevinovat. Iar Sfatul popular regional Argeș, vicepreședintele amintit, au tergiversat la infinit refacerea lucrării și imputarea 

costurilor suplimentare, trecînd neobservate gravele deficiențe de calitate. Mai mult. Pentru ca să se sustragă răspunderii materiale, constructorul a creat, cu bună știință, dezordine în evidența contabilă. Intervenind energic și cercetînd faptele, lucrătorii Băncii de Investiții au stabilit că volumul total al cheltuielilor necesitate de remedieri la blocul 53 se ridică la 464 000 Iei și nu la cîteva zeci de mii de lei cît a pretins grupul de șantiere. Totul s-a oprit aici, deoarece nici conducerea sfatului popular regional si nici conducerea T.R.C. nu au aplicat măsuri severe împotriva celor vinovați.Cazul tinde să se repete. Ni s-a vorbit. în acest sens, despre noul cinematograf din zona .de sud a Pi- teștiului. „Și aici — ne spunea tov. Vasile Negescu, directorul întreprinderii cinematografice regionale Argeș — a apărut o mostră condamna-

Ne aflăm Ia industria ușoară, una dintre marile consumatoare de piese de schimb.— Consumăm multe piese de schimb, dar le și producem, ne-a relatat ing. Gheorghc Muscalu, directorul oficiului mecano-energetic din Ministerul Industriei Ușoare. Este însă necesar să facem o distincție între cele două grupări de utilaje din dotarea întreprinderilor noastre. Anume, cele tehnologice, și cele netehnologice. Pentru utilajele tehno- 

iogice, cu care realizăm producția, am asigurat majoritatea pieselor de schimb. Avem însă în dotație o serie de mașini-unelte — strunguri, freze, raboteze — la care ducem lipsa pieselor de schimb. Cele mai multe restanțe sînt la uzinele „Strungul"- Arad, „Electroaparataj" și „Electro- magnetica“-București. Chiar în 1968, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini ne-a repartizat, față de cantitățile necesare cu aproape o treime mai puține piese de schimb pentru aparatajul de joasă tensiune și mașinile-unelte prelucrătoare.— Bine, dar lucrați și în colaborare...— Pe „hîrtie", da ! Industria ușoară are 9 uzine care asigură cea mai mare parte a pieselor de schimb destinate utilajului tehnologic. Dar, nici una nu are turnătorie de oțel, sau turnătorie de fontă pentru piese mari și ne lipsesc o serie de mașini- unelte speciale. Nu trata termic unele apelăm la uzinele mașini, dar acestea, te ori. refuză comenzile noastre.

în Editura
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lipsei de exi-bilă a indisciplinei, agență și a îngăduinței din partea sfatului popular regional față de trust. Cînd cinematograful a fost gata, s-au constatat abateri de la proiect și de Ia tehnologia de execuție. între altele, la intrare s-a realizat o copertină foarte joasă și inestetică. Oamenii mai înalți trebuie să-și îndoiască spinarea pentru a intra în sală".Intervenția organelor bancare a fost promptă și în acest caz : s-a hotărât refacerea lucrării. Dar termenul de dare în folosință s-a decalat cu aproape doi ani. Oare și aceste pagube aduse din nou statului vor fi 

sau nu suportate de cei în cauză ? Sau vor fi acoperite ? Repetăm, nimeni și nimic nu poate decide ca statul să-și vadă diminuate acumulările — chiar cu cîteva mii de lei — din cauza superficialității unor oameni, proiectanți sau constructori, care au privit la suprafață și au nesocotit necesitatea angajării banilor încredințați numai în lucrări definitive, de bună calitate, cu eficiență economică certă.Am prins „în obiectiv" și alte cazuri care vizează aceeași lipsă de discernămînt, de simț gospodăresc în cheltuirea fondurilor de investiții. I.A.S. Rm. Vîlcea. de pildă, moștenește de la fosta gospodărie de stat o lucrare de irigare pentru 40 ha, în punctul Bujoreni. Valoarea ei este de 280 000 lei. După ce s-au cheltuit banii, lucrarea a fost sistată deoarece s-a constatat că investiția respectivă nu este eficientă. în mod normal,

— Aveți exemple ?— Multe. De pildă, fabricii „Quadrat" îi este necesară o roată dințată calandru, care cîntărește 3 tone. A- ceasta trebuie neapărat realizată, deoarece calandrul este utilaj de bază, astfel că producția stagnează fără el. La uzina „23 August" s-a obținut avizul tehnic, însă comanda a fost refuzată „din lipsă de capacitate". Tot la această uzină, pentru care avem repartiție ni s-a refuzat turnarea brută a trei tone piese-otel, mo- 

tivîndu-se că sînt... prea mici. La fel și I.M.U.-Medgidia a refuzat să toar- , ne trei tone piese.Se pare că unitățile constructoare de mașini au despărțit „radical" piesele de schimb ce trebuie să le execute, în cadrul planului și obligațiilor ce le revin, de ajutorul pe care trebuie să-1 dea întreprinderilor din alte ramuri pentru realizarea altor asemenea produse. De altfel, ministerele anchetate au reclamat lipsa de solicitudine a unor întreprinderi constructoare de mașini, cînd este vorba de executarea unor lucrări de colaborare la piesele de schimb. Neajunsurile au fost soluționate numai pe... jumătate. Dar, ce părere au beneficiarii pieselor de schimb din industria ușoară, adică întreprinderile, care cunosc cel mai bine aceste chestiuni ? Ne răspunde tov. Mihai Va- sile, directorul întreprinderii Filatura românească de bumbac București :— în asigurarea continuității funcționării utilajelor la parametrii tehnologici stabiliți, am întîmpinat o serie de greutăți, datorită lipsei unor piese de schimb. Am fost dotați în

sună așa : leglijat... comandarea utilaje- .dică, s-au omis tocmai utili

s-a propus imputarea sumei celor vinovați. Timpul a trecut și încă se scurge, iar propunerea a rămas vorbă goală. La I.A.S. Drăgănești- Olt am întîlnit o altă anomalie. Aici au hotărît oamenii să-și amenajeze unele spatii pentru conditionarea semințelor, cu termen de dare în folosință în luna martie anul trecut. Ne apropiem de aceeași lună a anului 1968 și lucrarea nu este încă gata. Justificarea celor însărcinați cu realizarea acestor lucrări „S-a n<J" ' . ......lor". Adică, s-au omis tocmai utilajele, care reprezintă „piese" principale pentru terminarea și punerea în funcțiune a lucrărilor amintite.Față de situația existentă regiunea Argeș, este necesar se stabilească de urgentă, la locului „culpa" și măsurile punere în circuitul economic, cît operativ, a acestor valori imobilizate. De ce se nesocotesc, sistematic, concluziile și propunerile organelor Băncii de Investiții ? La a- ceastă întrebare, ccl mai competent răspuns îl ponte da Comitetul regional Argeș al P.C.R.
★Obiectivele și capacitățile restante să fie cît mai repede puse în funcțiune ! Acesta este imperativul esențial al fructificării rapide și cu maximă eficientă a unor importante mijloace materiale și financiare investite de stat. In acest sens, se impun măsuri imediate pentru a se crea toate condițiile necesare terminării lucrărilor de construcții-mon- taj, lichidării imobilizărilor de fonduri. Fără întîrziere, se cer asigurate proiectele restante, materialele și utilajele necesare, concomitent cu concentrarea forței de muncă la punctele de lucru de care depinde punerea în funcțiune a capacităților de producție respective. Trebuie acționat cu maximă atenție. îneît terminarea restantelor să nu determine dereglări în execuția investițiilor a- nului 1963.

de mai

„zac“ din cauza lipsei aces-

ultimii ani cu mașini de bobinat șl dublat „Metalurgica“-Sibiu, utilaje care formează majoritatea în atelierele de bobinat și dublat de la unitatea I și a Il-a. Din 1964, producția acestor utilaje a revenit uzinei „Unirea" din Cluj. Atunci a început și... potopul. Nu avem piese de schimb ! De 3 ani s-au purtat tratative, corespondențe, convorbiri cu „Unirea", uzina „Mecanica" din Sibiu, precum și cu Direcția generală a industriei bumbacului din Ministerul Industriei Ușoare, Direcția mecanică fină din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini pentru reglementarea acestei probleme, dar situația nu s-a îmbunătățit.— Nu stați deloc bine nici cu fusele pe rulmenți de la mașinile de bobinat...— Problema s-a... analizat. Rezultatul : nici pînă în prezent nu avem o rezolvare, acestea urmînd a se realiza în cadrul M.I.U., de către întreprinderea „Tehnometal". în anul 1967, „Tehnometal" ne-a livrat un lot de 10 bucăți fuse — cap de serie — pentru a fi omologate, la care întreprinderea noastră și-a dat avizul. Ele trebuiau livrate în trimestrele III și IV din 1967, dar nu ne-au fost expediate.Aceasta este starea de lucruri în industria ușoară. O stare de lucruri, în ce privește piesele de schimb, necorespunzătoare. Dar în alte ramuri ? Bunăoară, chiar la construcția de mașini.— Uzina noastră, arăta ing. Cos- tache Nicolae, mecanic-șef la „Trac- torul“-Brașov, a produs în 1967 un volum de piese de schimb cu 68 la sută mai mare decît în anul 1966. în general, se asigură piesele de schimb necesare mașinilor-unelte. Sînt însă cîteva „poziții", care ne produc mari greutăți. Nu primim la timp berbecii de la ciocanul de 16 000 kg/metri. Deși există dispoziții categorice, un ordin al ministrului, aceste piese nu se livrează ritmic de către Uzina constructoare de mașini-Reșița. De aproape o lună, lucrăm cu ciocanul mult sub capacitate, deoarece s-a spart berbecul superior.Iată și o altă părere, care aparține tov. Iuliu Florea, directorul Direcției regionale de transporturi auto Brașov :— Se produc încă „goluri" nejustificate la o serie de piese auto. Este vorba, printre altele, de discuri de ambreiaj pentru SR-113, cilindri receptori de frînă, servo-mecanisme pentru sistemul de frînare și pivoți. Ca urmare, deseori, mașinile noastre stau zile, săptămîni și chiar luni neutilizate. Pe „butuci" ! întîmpinăm greutăți și în asigurarea unui transport intern, rapid, eficient și cu eforturi minime. Nu risipim piesele de schimb, dar, să fie clar, unele mașini stau și tora.Fără să vrea, probabil, directorul amintit a adus în discuție o problemă esențială : cum se stabilește și urmărește „necesarul" la piesele de schimb ? în cadrul Consiliului Superior al Agriculturii se pare că această chestiune a fost soluționată :— Nu mai avem „probleme* cu piesele de schimb — afirma ing. Eugen Grigorescu, secretar general în Consiliul Superior al Agriculturii. Nu, nu ne lipsesc piesele, dar nici stocuri supranormative nu mai sînt.La acest rezultat s-a ajuns printr-o evidență strictă a stocurilor și mai buna colaborare care există cu uzinele furnizoare. Bazele de aprovizionare din regiuni au fișe pentru fiecare reper. Pe acestea sînt înscrise stocurile limită, declarate „intangibile". Atunci cînd s-a ajuns la stocul limită se dă „alarma". Prin înțelegere cu uzinele, se accelerează livrarea pieselor și, în același timp, se reglează stocurile între bazele regionale. La fiecare 10 zile, prin tele- conferințe se stabilesc situația „la zi“ 'și măsurile necesare.— S-a acționat intens însă și în direcția folosirii altor surse de piese de schimb — industria locală, cooperația, precum și a capacității atelierelor noastre — arăta ing. Marian Curelea, director general adjunct în Consiliul Superior al Agriculturii. Necesarul pieselor de schimb în loc să crească, a scăzut. Este și firesc, deoarece nu se mai produce pentru „stocuri supranormative", ci corespunzător trebuințelor reale, în condițiile îmbunătățirii calității pieselor de schimb, a reparațiilor efectuate.Toate sînt bune ! Dar, lată și o altă relatare, care aparține ing. Anton Huniade, director tehnic al Trustului întreprinderilor Agricole de Stat-Brașov :— în general, la tractoare și mașini agricole nu întîmpinăm greutăți din cauza pieselor de schimb. Acestea se fac simtite însă Ia mașinile din sectorul zootehnic. Practic, nu ni se asigură necesarul. S-au introdus o serie de utilaje și aparate care mecani- zează munca în zootehnie. Din păcate, nu se procură piesele de schimb pentru aceste utilaje și nici nu sînt de calitate corespunzătoare. Este vorba, în special, de racleți pentru evacuarea gunoiului, de aparatele de muls.— „Bătaia de cap" persistă. Nu e vorba de alte sectoare, ci chiar de industria minieră — ne-a spus ing. loan Becleanu, șeful serviciului coordonarea atelierelor și piese de schimb din Ministerul Minelor. Am întîmpinat greutăți la ciocanele pneumatice livrate de „Independența“-Sibiu. A- proape 2 000 de ciocane ne-au fost livrate, dar ele nu sînt folosite pentru că nu primim piese de schimb.
★Concluzia ? Este evidentă : s-au promovat uneori improvizațiile și nu rezolvările clare, definitive, preconizate de hotărîre. De ce nu s-a controlat modul de îndeplinire a hotărîrii ? Nu sînt suficiente organele de control ? Cine permite compromisurile în domeniul pieselor de schimb ? La aceste întrebări vom încerca să dăm un răspuns într-o proximă anchetă a „Scînteii".
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Gheorghe RADEL

D.R.I.F.O.Tr


SCÎNTEIA vineri 26 ianuarie 1968

Mai bine

la 40 de ani) — 
Orizont științific 

(completare Mir-

să pre- 
16 ; 18,15 ; 20^30, GIULEȘTI (completare 

21, MODERN (com- 
16,15 ‘, 18,30 ; 20,45.

NOI — 9—21 în continuare.
• Servus, Vera ! : FEROVIAR (completare Viața începe 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, AURORA (completare 
nr. 11/1967) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Marele restaurant : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
ceștii în pastel) — 10,30 ; 16 ; 18.; 20.
• Dosarul XII : BUZEȘTI (completare Unirea) — 15,30 ;
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Normarea cinema

universitare

la Boema

deseori ai Stu- nu sînt scot în filmele

activității
9

Discuțiile care se poartă în jurul problemei normării activității cadrelor didactice universitare merg de la a considera că actuala normare este foarte bună, pînă la a nega total necesitatea ei. Tocmai această din urmă opinie ne obligă să începem rîndurile de față prin a ne întreba dacă, într-adevăr, în activitatea cadrelor didactice universitare este necesar să existe o anumită normă de ore pentru fiecare formă de activitate (didactică, educativă, științifică), sau dacă această muncă complexă, și nu întotdeauna ușor de prins într-o normare contabilă, s-ar putea desfășura tot atît de bine și altfel.Pentru cadrele universitare care învață, educă și cercetează în virtutea conștiinței și pasiunii lor profesionale, din imboldul interior al îndeplinirii datoriei, este foarte probabil câ necesitatea unei normări cu cifre și evidențe — față de care universitarii au avut întotdeauna o academică antipatie — să fie foarte discutabilă. S-a făcut — se spune adesea — și se face încă, și fără o foarte strictă normare, învățămînt superior și nu de cea mai slabă calitate. în practică problema se pune. însă_ în mod diferit. Chiar dacă împărțirea și contabilizarea, în cadrul unor norme fixe, a ■activității universitare apar multora ca o reglementare formală, aceasta este totuși foarte utilă pentru ceea ce se cheamă,. în sens larg, politica generală de perfecționare a cadrelor — abstracție făcînd de utilitatea financiar-contabilă și de disciplina muncii, despre care nu intenționăm să discutăm aici. în ansamblul unei economii planificate nici o formă de activitate nu se poate sustrage de la necesitatea unei politici de cadre bazate pe cunoașterea și acoperirea reală, calitativă și cantitativă, a nevoilor existente, în prezent și în perspectivă. Or, o asemenea politică nu se poate face, între altele, fără o normare a muncii — fie această muncă chiar de natura proteiformă a activității didactico-educativo-științi- fice din învățămîntul universitar.Dacă admitem deci că normarea este utilă pentru rațiuni general valabile, se pune întrebarea de ce ea apare totuși adeseori ca fiind formală, adică pur- tînd o etichetă care poate să însemne, deși nu în mod obligatoriu, că este și inutilă. Personal nu cred că o acțiune necesară, dacă este îndeplinită formal, devine prin aceasta inutilă și trebuie suprimată. Dacă este realmente utilă ea rămîne ca atare și impune noi eforturi pentru ca utilitatea ei să fie just înțeleasă și respectată. Ca să nu teoretizăm prea mult, ar fi de văzut dacă nu cumva „buba" problemei stă în altă parte, poate în criteriile de stabilire a normei universitare sau în formule de evidență și control al îndeplinirii acesteia. Criteriile de normare au suferit de-a lungul anilor modificări și completări care arată, ele însele, că nu au fost, de la început, corespunzătoare. S-ar putea ca astfel de îmbunătățiri să fie necesare și în viitor.Nu considerăm discutabilă durata în timp (numărul zilnic de ore) a normei universitare, ea fiind în acord cu normarea generală a muncii. Credem însă că se poate discuta conținutul normei în sine. în normă trebuie să intre, așa cum de fapt și intră, toate genurile de activitate didactică — cursurile, semi- nariile, stagiile, lucrările practice, consultațiile cu studenții etc. — toate formele de activitate educativă care nu sînt incluse, prin natura lucrurilor, în sarcinile didactice amintite, întreaga activitate din planul de cercetare ș.a. Acest conținut al normei este... normal. Dificultăți survin însă cînd trebuie stabilit concret numărul de ore necesar pentru îndeplinirea fiecăreia din aceste forme de activitate, sau cînd trebuie făcută formularul unor forme care nu pot risite, ori nu sînt, în toate cazurile, previzibile de la începutul anului școlar. Evident, nu este ușor de făcut, și nici nu ne propunem să facem noi aici, această operație. Am vrea să enunțăm în schimb cî- teva propuneri care ar putea să fie luate în considerație de un eventual colectiv însărcinat cu reconsiderarea criteriilor și formularelor de normare.Este cert, de pildă, că normarea unei ore de curs drept o oră de activitate nu corespunde cu realitatea. Chiar cadrele de predare cu vastă experiență și cu atît mai mult cele mai tinere au nevoie de cel puțin 2—4 ore pentru pregătirea unei ore de curs. Nici cursuri ținute ani la rînd nu pot fi puse la punct și expuse convenabil fără o nouă pregătire. Remarca este valabilă deopotrivă pentru pregătirea seminariilor, demonstrațiilor practice etc. Ar fi deci logic ca în normarea diverselor forme de activitate didactică să se țină seama

încadrarea în individual a de activitate fi clar catego-

prof. dr. docent Constantin ANASTASATU
prorector al I.M.F. București

și de timpul necesar pentru pregătirea lor.Avînd în vedere obligația creșterii continue a nivelului de pregătire al cadrelor, merită, de asemenea, să fie discutată sugestia ca Ia 3—4 ani o dată, in norma fiecărui cadru didactic să se prevadă un an consacrat exclusiv activității de documentare și de cercetare, în țară sau în străinătate. Știința înaintează, cum se știe, pe toate fronturile, în

tuiri cu caracter științific sau organizatorico-metodo- logic, diverse deplasări cerute de împrejurări bine motivate pe linia ministerelor de profil, experimentarea unor procedee sau preparate (ex. medicamente) noi care necesită o avizare de specialitate ș.a. Faptul că astfel de activități nu intră în normă, dar trebuie satisfăcute în cadrul aceluiași timp limitat în care se includ și activitățile normate,
Discuții pe marginea studiului 
privind dezvoltarea 

învățămîntului superior

ritm atît de rapid încît un cadru didactic încărcat cu muncă de rutină și solicitat în permanență de diverse alte activități, care îi fărî- mițează timpul, nu mai poate să țină pasul. în aceste condiții el simte nevoia unor perioade de concentrare asupra pregătirii profesionale, în care să poată să-și lichideze ră- mînerile în urmă, să-și refacă bagajul de informații noi de care are nevoie. O normare prea strictă și fără nici un răgaz nu permite satisfacerea acestei obligații profesionale decît în mod discontinuu și superficial.în afară de acestea este cunoscut că în activitatea multor cadre didactice intervin sarcini profesionale care nu sînt prevăzute în normativ, și nici nu prea pot să fie prevăzute cu exactitate întotdeauna, cum sînt sarcinile de referenți științifici oficiali ai tezelor de doctorat, de referenți sau îndrumători neoficiali ai unor lucrări ale cadrelor din teren care solicită sprijinul catedrelor, asistarea la cursurile și lucrările practice de la disciplina proprie sau de la alte discipline, participarea la diverse comisii sau consfă-

face ca realizarea normei să capete destul de des o înfățișare formală, nu pentru că nu ' se prestează timpul normat, ci pentru că munca prestată nu mai corespunde cu cea normată sub aspectul categorisirii și înregistrării ei în scriptele catedrei. Și firește o anumită muncă din planul normat suferă din cauza activităților nenormate, care, pentru acest motiv, nu se cer mai puțin îndeplinite decît cele normate. Soluția ar fi, poate, să se normeze deocamdată un număr de ore și pentru activitățile nenormate, apoi să se analizeze problema mai în detaliu, sub toate aspectele ei.în învățămîntul superior medical normarea muncii cadrelor didactice mai are și alte puncte dificile. Procesul instructiv-educativ în „anii clinici", de exemplu, se desfășoară la patul bolnavului și în laboratoare. Disciplinele clinice respective își au baza în spitale, pe un anumit număr de paturi. Se întîmplă că o normare a cadrelor didactice exclusiv pe baza activităților didactico-educati- vo-științifice duce la situații în care sau sînt prea multe cadre la prea puține paturi.

sau, mai frecvent, prea puține cadre la numărul de paturi (respectiv numărul de cabinete în policlinici, de laboratoare, de posturi de stomatologie etc), necesare instruirii studenților, în prezent, asemenea situații se remediază prin acoperirea paturilor cu cadre din rețea sau din institutele de cercetări, sau prin jumătăți și sferturi de norme, sau prin plata cu ora, sistem destul de greoi care îngreunează la rîndul său normarea și controlul eficient al muncii. Astfel de probleme complicate există foarte probabil mu- tatis mutandis și în învă- țămîntul superior de alte profiluri. Ar fi de discutat dacă, pentru învățămîntul medical, nu s-ar putea lua în seamă, Ia întocmirea normativelor, și numărul de paturi de clinică necesare fiecărui cadru didactic și disciplinei în ansamblu, pentru realizarea în condiții optime a sarcinilor didactico-științifice.în fine, în toate unitățile universitare care au obligația să facă, pe lingă învățămînt de calitate, o cercetare științifică pas cu vremea, credem o normare mai elastică putea permite, mai decît pînă acum, formarea unor echipe de cadre didactice cu profil diferențiat, după specificul interior al fiecărei discipline. Aceste echipe ar fi capabile să adîncească diversele laturi ale unei specialități mai eficient decît pot să o facă un număr egal de cadre, atunci cînd au un același profil, multilateral dar la un nivel în mod inerent nu prea adînc, obligate de un normativ standard să facă, toate, aceeași muncă pentru acoperirea orelor din planul individual. Problema are, fără îndoială, aspecte variate, în fiecare ramură de învățămînt, greu de inclus într-o formulare generală.Tocmai de aceea credem că o normare realistă și utilă a muncii cadrelor didactice ar trebui să țină cont în viitor, mai mult decît a făcut-o în trecut, de specificul foarte variat al diverselor ramuri de învățămînt superior, pentru care nu întotdeauna se potrivesc aceleași normative de ordin general. A- ceasta fără a mai vorbi de normarea în învățămîntul post-unlversitar cu particularitățile sale bine definite, care nu se poate să nu se oglindească, și ele, în mod particular, în norma cadrelor respective.Sîntem convinși că actualul sistem de normare are un fundament rațional, care îi permite să devină cu atît mai util cu cît se vor înlătura mai hotărît aspectele sale formale, pe baza unor discuții mai largi și a unor aprecieri înțelegătoare ale tuturor cerințelor unei activități atît de complexe ca cea care se desfășoară în învățămîntul superior.

întîmplnarea

un și în că ar ușor

• Război și pace (seriile III și IV) : PATRIA (completare In 
viitorului) — 10 ; 16,15 ; 20.
• Căutați idolul : REPUBLICA — 9,45 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ;
REȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Un bărbat și o femele : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;
18,30 ; 20,45.
• încercuirea : CAPITOL (completare București, oraș al muzicii) — 9,30 
12 ; 15 ; 18 ; 20,30.
• Un nabab maghiar : FESTIVAL (completare Exerciții și aplicații mi 
litare) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,30 ; 11,45 ; 14 
16,15 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA — 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• o sută unu dalmațleni : VICTORIA (completare Unirea) — 9,7 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, DACIA (completare Năică și veverița) — 
în continuare ; 16,45 ; 19 ; 21.
• Billy mincinosul : CENTRAL (completare București, oraș al
— 8,45 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 21.
• Melodii nemuritoare : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
• Cînd tu nu ești : LUMINA (completare Republica
9—15,45 în continuare ; 18,30 ; 20,45, LIRA (completare 
a copilului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10,15.
• Corlgența domnului profesor : DOINA (completare
venim. Profilaxia TBC) — 12 ; 14 ; 16 , 16,11 , ~—
File din Istoria sportului românesc) — 15 ; 17 ; 19;
pletare București, oraș al muzicii) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; lo,ia , , z.u,oa.
• Zece negri mititel : UNION (completare Orizont științific nr. 11/1967)
— 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30, MOȘILOR (completare Mai bine să prevenim. 
Profilaxia TBC) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Echipa — Pe drumul măiestriei — O după-amiază plină de peripeții
— împlinire — Cei doi ursuleți — Pași spre Brâncuși — Vizita : TIMPURI

21,15, BUCU-

13,30 ; 16,15 ;

9,30 ; 11,45 ;
• 8,185-14,30 

muzicii)

la 2o de 
Sănătatea

ani) — 
mintală

• Dosarul XII : BUZEȘTI (completare Unirea) — 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA 
(completare Mihail Kogălniceanu) — 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Dragostea unei blonde : SALA PALATULUI (seria de bilete 2240 — 
orele 19,30), GRIVIȚA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Escroc fără voie : BUCEGI (completare Invitație) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 
9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA (completare Dacă aș fi știut)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Ocolul : UNIREA (completare Invitație) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Jocuri neschimbate : VITAN (completare Hoțul iscusit)
18,15 ; 20,30.
• Război și pace (seriile I și II) : MIORIȚA — 9,30—14 în continuare ; 18,30.
• Un taxi pentru Tobruk : POPULAR (completare Viața începe la 40 
de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Regina zăpezii : MUNCA (completare Sorinei și soarele) — 14 ; 16.
• Haiducii : MUNCA — 18 ; 20.
• Agonie și extaz : FLACĂRA (completare Douăzeci de ani de comerț)
— 14 ; 17 ; 20, VIITORUL (completare Permanențe) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Al șaptelea continent : COLENTINA (completare A sosit vacanța 
mare) — 16 ; 18 ; 20.
• Loana : VOLGA (completare Republica Ia 20 de ani) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, DRUMUL SĂRII (completare In căutarea timpului 
pierdut) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Lordul din Alexanderplatz : FLOREASCA — 9,30 ; 20,30.

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : Concert simfonic. Dirijor 
M. Brediceanu — 20.
• Opera română : Faust — 19,30,
• Teatrul de stat de operetă : Contesa Maritza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Regina de Navara 
— 19,30, (sala Studio) : Castiliana — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Sfîntul — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Moartea lui Danton — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Sfîntul 
Mitică Blajinu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Henrlc al IV-lea — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
• Teatrul Giulești (în sala Teatrului evreiesc de stat) : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.

Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hoții — 20.
Teatrul Mic : Richard al II-lea — 20.
Teatrul „Ion Creangă” : Toate pînzele sus — 18.
Teatrul „Țăndărică" : Ileana Sînziana — 17.
Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal•

— 19,30, (sala Victoria) : Music-Hall — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor: 
tinereții — 20.
• O.S.T.A. (la Patinoarul „23 August”) :
„Hochei-melody" — 19.
• Circul de stat : Selecțiuni de iarnă — 19,30.

Magistrala

Concert spectacol pe gheață

în sălile muzeului de artă modernă și contemporană din Galați Foto : A. Cartojan

PREZENTE Șl ABSENȚE ALE MUZICII

ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
Prezența muzicii românești și români în mai activă și mai prestigioasă ; ne-am afirmat în ultimii ani atît extensiv — în suprafață — cît și intensiv, prin numărul și calitatea manifestărilor. Presa noastră publică frecvent ecouri ale prezențelor muzicale românești peste hotare, reproducînd opiniile favorabile — deseori superlative — ale cronicarilor străini. Această stare de fapt este, desigur, o reflectare a progresului din interior, într-o măsură explicabil varia,bilă de la caz la caz. Ne-am obișnuit să înregistrăm succese și certitudinea lor ne bucură ; dar nu există oare și o doză de inerție în acest domeniu atît de mobil ?Aprecierea românești la cală internațională trebuie însă făcută nu atît în raport cu activitatea noastră pe acest tărîm în anii pre- cedenți, cît prin comparația lucidă și responsabilă cu potențialul nostru creator și interpretativ și cu aportul altora. Cu alte cuvinte, nu trebuie să ne mulțumim cu un progres aritmetic, ci să ne raportăm întotdeauna la capacitățile noastre reale care pot fi antrenate și la nivelul competitiv pe care trebuie să-1 aibă muzica și interpretul român. Festivalurile internaționale George Enescu au fost pilduitoare în acest sens.Dintre toate sectoarele muzicale, cel interpretativ se află din acest punct de vedere în frunte, cîntăreții ocupînd primul loc. Satisfacerea contractelor externe are efecte pozitive, contri-

a muzicienilor lume este tot

de sensibil șicontribuției viața muzi-

buind, evident, la afirmarea pe plan internațional a unei mișcări interpretative românești viguroase, dar și implicații negative, absența permanentizată a unor soliști văduvind spectacolele și concertele noastre de un aport de prim ordin, nemulțumind — cu temei — publicul, provo- cînd dificultăți organizatorice instituțiilor de care aparțin. Nu numai a- cestea din urmă sînt dezavantajate, ci și, în cazul cîntăreților, artistul însuși, în primul rînd prin imposibilitatea de a-și înnoi repertoriul prin participarea la premiere. în fond, inter- pretul se verifică în contact cu publicul său, care, fiind mereu același, îl judecă în funcție de evoluția reală, prin comparație cu concertele sau spectacolele anterioare. Faima unui artist nu se poate baza numai pe o presă — oricît de bună ar fi aceasta. în treacăt fie spus, publicațiile noastre reproduc îndeosebi elogiile apărute în ziarele și revistele străine și am fi satis- făcuți ‘ critice cazuri, meiate la careE de unele obținute mai mici tifica valoarea terpretului și în comparație cu cele acordate cîntă- reților din alte părți. Este discutabilă ușurința cu care organizatorii și unii muzicieni acceptă contracte cu prevederi insuficiente și pentru acțiuni situate localități uneori lipsite imoortanță.încă o observație care impune este cea legată

dacă observațiile— care, în sînt acide și— ar folosi se referă, menționat că, cazuri, onorariileîn turneu sînt decît ar jus- reală a in

unele înte- celor
în

în dese de

repertoriul promovat în turneele individuale (căci colectivele pleacă, cel mai adesea, cu programe alcătuite în urma unor reflecții îndelungate și a unor consultări multilaterale), îndeosebi ale dirijorilor și ale instrumentiștilor. Dincolo de hotare, fiecare artist devine exponentul culturii noastre în ansamblu și, așa după cum la noi interesul este suscitat de ceea ce este inedit în programele muzicienilor străini, tot așa și în alte părți opinia publică este dornică să Cunoască ceva nou. Acest nou este — în cazul pe care-1 dezbatem — fără îndoială în primul rînd muzica românească. Or, în ce proporții figurează în concertele și rile muzicienilor Cu rare excepții celea create prin cîtorva lucrări consacrate mânească ocupă un loc de serviciu. Am văzut într-o capitală europeană afișul de recital al unui mare instrumentist, care anunța sonate de inestimabilă e- sență din literatura universală ; alături de acestea, o piesă proprie, modestă ca substanță și realizare, nu putea da dovada decît , a unei creații românești insuficiente. Și totuși este cunoscut că avem o crea-o formelor și stilurilor, de o originalitate ă expresiei cu adevărat remarcabile. Dar insuficienta ei noaștere nu poate fi putată decît într-o măsură interpreților ; s-au creat întotdeauna condiții favorabile pentru acoperirea interesului existent. cu atît mai puțin pentru trezirea lui la cei

ea recitalu- noștri ?— și a- reluarea de mult muzica ro-

ție de diversitate a
cu- im- mică hu

care nu ne cunosc muzica.In concertele simfonice sau în recitalurile muzică de cameră, emisiunile radiofonice în conservatoare, în gramele unor festivaluri își fac tot mai mult loc lucrări mai vechi și mai noi ale compozitorilor români. Comentariile relevă originalitatea și vigoarea creației noastre și sînt din ce în ce mai mulți cei care vor să o cuprindă în repertoriu. Dar difuzarea partiturilor se face greoi, din motive care, cu un efort organizatoric susținut, ar putea fi depășite. Se compune mult și se tipărește infim ; tiparul costă și randamentul financiar — calculat pe o perioadă limitată, ca la orice produs comercial — este scăzut, manuală este greoaie costisitoare, operativitate se solicită românească sau alta, pentru rînd sau două de riale de orchestră tisfac nici nevoile în plus, unele probleme privind drepturile de autor. rămase în suspensie, împiedică nu numai, primenirea repertoriului nostru de muzică modernă, ci și preluarea de către interprets străini . a muzicii românești. S-au creat organisme internaționale care înlesnesc schimburile și cunoașterea reciprocă prin facilități de programare, dar la care, din motive greu de definit, nu am aderat și întîrziem să aderăm.în domeniul muzicologiei situația nu este încurajatoare. Nu ne referim Ia

de în sau pro-

Multiplicarea si Nu exfrtă atunci cînd o contribuție într-o ocazie că un mate- nu sa- interne.

în sine, la științifică, la problemelor : de estetică (ea
muzicologia contribuția i dezbaterea fundamentale de creație și de estetică (ea are deficiente pe plan intern), ci la activitatea modestă și indispensabilă care constă în sprijinul adus muzicii românești în drumul său spre conștiința universală a momentului actual. Dicționarele, lexicoanele, enciclopediile — mai cu seamă cele care nu sînt de strictă specialitate — au lacune, conțin date incomplete sau eronate despre muzica și muzicienii români. în unele tratate, chiar dintre cele mai serioase și mai informate, se acordă un spațiu minor tării noastre datorită numai ignoranței. Deși avem cîtiva muzicologi de formație remarcabilă, prea puțini — și nu întotdeauna cei mai potriviți — fac parte din asociații profesionale internaționale. Ca și în celelalte sectoare, inițiativa personală joacă un rol precumpănitor și așa se explică unele surprinzătoare „prezențe" ale unor muzicologi al căror credit intern este limitat. Simpozionul Enescu a arătat că muzicologia românească nu mai e „tînără". că începe să se maturizeze. Dar acest lucru nu este suficient ; trebuie o coordonare strictă a obligațiilor în funcție de obiectivele actuale, între care cel al oglindirii nivelului real nu este cel din urmă.Iată epuizat spațiul unui articol numai printr-o enumerare — nici aceea completă — a problemelor pe care le ridică prezenta muzicii românești peste hotare ; dezbaterea lor și. mai ales, găsirea căilor de îmbunătățire a unor acțiuni de primă importantă ră- mîn încă deschise.

Petre CODREANU
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Răspunderile 
cineastului

In ultima vreme, presa a pus la dispoziția doritorilor de a-și afirma punctul de vedere referitor la situația cinematografiei nu numai spațiu tipografic suficient, dar și o întreagă gamă de modalități (articole, interviuri, anchete), pentru ca același a- devăr să poată fi rostit într-un chip cît mai variat. Dar adevărul, oricît l-am împodobi cu metafore și cu adjective frumos colorate, rămîne, debarasat de uzuanțe, de diplomație și de hainele de hîrtie colorată, unul singur, chiar atunci cînd aceste haine colorate au un coeficient de calitate Eastman. Cinematografia și, în special,filmul de actualitate se găsesc, nu prea des pe podiumul învingătorilor ; este un lucru care nu cere eforturi deosebite spre a fi demonstrat. Mai ales că opinia publică poate și singură, fără ajutorul, zelos din cale afară uneori, al celor ce se numesc de specialitate, să-și afirme gustul. Desigur, opinia publică poate să și greșească, dar cînd nu ții cont de părerea ei greșești întotdeauna. Igno- rînd acest adevăr, unii din cei îndri- tuiți a forma esteticește publicul laudă producțiile naționale care fac săli goale și critică, condescendenți sau cu vehemență, filmele la care spectatorul se duce cu interes. Nici nu e de mirare. La ce ar mai fi nevoie de specialiști, și cu ce și-ar justifica această calitate dacă nu s-ar ridica deasupra „plebei", luminîndu-i calea de undeva, din „forul" bunului gust? Uneori se întîmplă și invers. Contradicțiile sînt legitime. Publicul le consemnează și, fără să le bage în seamă, dintr-un spirit optimist ce-1 însoțește permanent, așteaptă

mai binevenită decît „nu“-ul ministrativ, fără drept de apel, rostit imperativ de cei ce găseau totuși spațiu și înțelegere maximă pentru propriile lor opere cinematografice.Dar aureolînd niște experiențe personale neduse pînă la capăt și expli- cînd cu gravitate melodramatică neajunsurile filmului de actualitate pe baza acestor experiențe înseamnă să rămînem pe pozițiile minimei rezistente. Este cu mult mai ușor să discutăm despre posibilități, decît să demonstrăm aceste posibilități, este cu mult mai ușor să spunem că nu putem, decît să facem efortul de a putea. Nu puțini dintre creatorii Studioului cinematografic „București" au dezbătut, cu pasiune aș spune, termenul curaj, dîndu-i nuanțări și interpretări din cele mai variate. De la Francisc Munteanu la Ion Popescu Gopo, de la Andrei Blaier și Savel Stiopul la Gh. Nagy, ca să mă refer numai la cîtiva, termenul a fluturat cu dezinvoltură prin presa de specialitate, fiind. însă, de fiecare dată, aruncat generos în grădina vecină. Termenii care reprezintă valori de atitudine nu pot fi despărțiți de atitudinea practică a artistului sau în orice caz n-ar trebui să fie despărțiți cu atîta detașare. Artistul care așteaptă să i se dea dreptul la curaj prin procură sau îl oferă altora, fără să-1 aibă el însuși, se lipsește de suportul moral al argumentației. Noțiunea de curaj este implicită, ea nu poate fi ruptă de atitudinea creatoare a artistului făuritor de bunuri spirituale. Numai opera de artă poate să-1 reprezinte pe artist la adevărata lui
puncte de vedere

filme de actualitate în care să-și vadă frămîntările, necazurile, victoriile și visurile. Criticii, la rîndul lor, doresc și ei filme de actualitate. Și, de ce să nu mărturisim, regizorii aspiră cu aceeași sinceritate la pelicule de valoare, indiferent dacă ei înșiși le fac de calitate îndoielnică.Există o consecvență a dorințelor și, nu cu mai puțină consecvență, a- ceste dorințe sînt exprimate sub formă de anchete, interviuri, puncte de vedere. Deseori solicitați și suprasolicitînd, unii regizori dioului „București" sau, cînd regizori, tinzînd să devină, evidență cauzele pentru care românești sînt slabe sau inegale, dau soluții de îmbunătățire, alcătuiesc formule organizatorice, împart calificative de competență și incompetență, critică la subiect pe cei care lucrează prea mult și prea prost, își manifestă insatisfacția că planurile tematice nu se alcătuiesc după afinități regizorale, sînt nemulțumiți că nu sînt lăsați să-și aleagă distribuția după aceleași criterii de afinitate mai mult decît intimă, ar dori mai mulți bani pentru filme și mai puțin control asupra acestor bani, finalmente de vină fiind pentru toate aceste neajunsuri redactorii. Sau, atunci cînd Consiliul Cinematografiei este principial, și el. ă-ar spune că redactorii editurilor poartă toată răspunderea succeselor și insucceselor literare, scriitorii neavînd nici un merit și nici o vină, tot așa cum regizorul nu are nici o răspundere pentru semnătura lui, mai ales cînd sub ea este dată la lumină o peliculă de slabă calitate.Nimeni nu poate nega sinceritatea celor ce vor ca treburile să meargă bine, nimeni nu se îndoiește că o mare parte dintre criticile formulate au o bază reală, chiar dacă pe lîngă aceste observații se strecoară și inexactități, pentru că știut lucru este că, în umbra marilor adevăruri, uneori și eroarea capătă aureolă de adevăr. De aceea, în articolele regizorului Mihu Iulian, spectatorul, mai ales cel avizat, nu poate să nu găsească ce-1 doare, nu poate să nu fie alături de el cînd biciuie inerția, cînd se ridică în apărarea filmelor bune, tratate de studiou pe parcursul realizării lor ca niște „cenușărese", nu poate să nu adere la critica adresată instituției care prilejuiește spectatorului de film atîtea necazuri.Apreciind aceste puncte de vedere obiective, cei care cunosc munca studioului. dinăuntru și nu din afară, și îi cunosc pe regizori la fel de bine, nu o dată își pun legitima întrebare legată de necesitatea consecventei acestor opinii și în latura lor practică. Or, din păcate, nu puțini regizori care manifestă în presă puncte de vedere principiale, în cadrul activității practice demonstrează nu o dată contrariul, derutînd în ultima instanță și pe cititorul avizat și stîrnind nemulțumiri justificate și în opinia publică, destul de numeroasă, a studioului. Opiniile exprimate public ar trebui să fie rodul aplicării lor în activitatea de zi cu zi, la locul de muncă, altfel se ajunge — uneori fără voie — la dualități nevoite care minează autoritatea regizorului respectiv.Cinematografia noastră artistică are fațete multiple și deficiente multiple care necesită eforturi comune spre a le îndrepta, dar am spune numai pe sfert adevărul dacă am raporta lipsurile exclusiv la cauze externe și nu am privi cu luciditate maximă propriile noastre neajunsuri. Se prea poate ca unele filme de actualitate, neintrate în producție, să fi fost mai bune decît acelea care au ocupat fără strălucire ecranele, în ultima perioadă. Este posibil ca nerealizarea lor să fi influențat negativ timidele încercări de a realiza acele filme substanțiale despre care cineaștii vorbesc des.Nu este ușor să faci filme tualitate : și nu este ușor nu pentru că această actualitate o trăim cu toții și avem și dreptul să o judecăm, să formulăm opinii severe cu privire la interpretarea ei cinematografică ; sarcina grea constă în înțelegerea complexă a fenomenului actualității. în descoperirea resorturilor intim-creatoare... Or, reflectarea lui cere din partea artistului eforturi de dăruire incomparabil mai mari decît la oricare alt film. Din păcate, chiar și scenariile „repudiate" depășeau locurile comune doar în latura lor exterioară, propunînd un dialog cu actualitatea de pe poziții adeseori livrești, rămînînd în afara unor destine umane interesante, canabile să emoționeze și să cucerească. Neîndoios. unele din aceste scenarii s-ar fi putut îmbunătăți nrintr-o atentă colaborare cu autorii, în orice

potență de atitudine. Unde sînt însă aceste opere de atitudine ?Privind fenomenul general al cinematografiei de actualitate, asistăm pretutindeni la o împrospătare nu numai a temelor, dar și a paletelor regizorale, fără îndoială regizorii -de- terminînd apariția noilor teme. D' \ în tara noastră fiecare domeni'. oe activitate și-a primit la timp și Ia un nivel de pregătire superior noile cadre, cinematografia, și în special cea artistică, prin lipsa, vreme de mai mulți ani, a unui institut de pregătire, specializat pentru cineaști, n-a putut suferi nici o influentă binefăcătoare în acest sens, lucrînd de mai bine de cincisprezece ani cu a- ceiași oameni. Anii au consemnat valorile, le-aU" ^decantat, au răsturnat valorile false', âu' creat altele noi, nonvalorile au devenit evidente, dar, cu toate acestea, în circuitul producției, ân de an, s-au perindat în egală măsură și unii si alții. Oare absență unor filme mari si interesante nu este si rezultatul absentei unor regizpri mari, ca valoare, și in- tereșanți, ea personalitate artistică ? Pentru asigurarea a doi ani de producție cinematografică sînt necesari peste treizeci de regizori, nemaivor- bind de asistenți și secunzi. Dar, în total, studioul are patruzeci de cadre regizorale, multe dintre ele la un nivel cultural cu totul discutabil. Anual, nu puține din producțiile noastre artistice ajung pe ecran după ce au suferit ajutorul forcepsului co lectiv al studioului, atît de criticat de creatori după fiecare premieră, dar fără de care multe filme ar fi fost la un pas de rebutul artistic. Lipsa de Unitate stilistică, lipsa de coerentă a povestirii, secvențe întregi parazitare, ajungînd uneori ca metraj la jumătate din întreg materialul filmat, trebuie să pună încă serios în discuție pregătirea profesională și de gust a realizatorului de film si rolul factorului de răspundere colectiv, într-o artă prin esență colectivă.Vechiul institut de artă teatrală și cinematografică a dat cinematografiei și culturii noastre regizori de film valoroși, ale căror realizări, chiar într-o atmosferă de nemulțumire, nu trebuie să fie uitate din cîntarul obiectiv al unei activități în esență pozitive. Actualul institut, care-șl propune, pe linie cinematografică, să scoată cadre de valoare atît de necesare cinematografiei, ar trebui însă să nu mai repete greșeala care s-a făcut în trecut. Un institut, ori- cît de bun âr fi, nu poate crea talente și nici nu poate da atestate de calitate scriitoricească sau regizorală. Un regizor devine regizor în urma zunei. activități practice, temeinic verificate, și nu numai în institut, în același timp în cinematografie funcționează legi de mult învechite. Pentru regizorii neîntrebuințati în producție conducerea studioului trebuie să suporte consecințele. Dacă regizorul neîntrebuințat, o dată introdus în producție, face al nu știu ... cîtelea film prost, legea nu zice nimic. Rea lege. Dar oare este singura în.domeniul cinematografiei care nu mai corespunde realității? Problemele filmului de actualitate și în general problemele filmului artistic cuprind o gamă întreagă de aspecte. Există o netăgăduită dorință de mal bine, dificil de realizat fără măsuri concrete și ferme, capabile să stimuleze pe creatorii de pelicule la producții de certă valoare, artistică.
P. SĂLCUDEANU

atît dede ac- numai tv
18,00 — Drumuri și popasuri. E- 

misiune turistică.
18.20 — Buletinul circulației ru

tiere.
18.30 — Film pentru copii : Glo

bul de cristal.
18,55 — Antologie școlară : Ion Ne- 

culce.
19.30 — Telejurnalul de scară.
20,00 — Buletinul meteorologic.
20,05 — Reportaj ’68. „Efectul Pro- 

copiu“.
20.20 — Varietăți cu Gilbert Be-

caud.
20,50 — Campionatul european de 

patinaj artistic. Proba de 
dansuri.

22,45 — Telejurnalul de noapte.
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FELICITĂRI ADRESA TE TOVARAȘUM 19 ani de h semnarea tratatului

româno-polon

NICOLAE CEAUȘESCU Colaborare frățească
CU PRILEJUL 1KPLKU A 50 DE AM

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central

al Partidului Comunist Român
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România BUCUREȘTI
Dragă tovarășe Ceaușescu,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și al nostru personal vă felicităm cu ocazia împlinirii vîrstei de 50 de ani și vă dorim multă sănătate, activitate rodnică spre binele poporului frate al Republicii Socialiste RomâniaNe exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare multilaterală, bazate pe principiile marxism-leninismului, dintre partidele noastre, dintre Uniunea Sovietică și România se vor întări și dezvolta și pe viitor spre binele oamenilor muncii din țările noastre, în interesul întăririi unității sistemului mondial socialist, în numele victoriei comunismului.

LEONID BREJNEV
Secretar general

al C.C. al P.C.U.S.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIIn numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Democrate Coreene, al poporului coreean și al nostru personal vă transmitem calde felicitări cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Vă dorim din toată inima multă sănătate și noi succese în activitatea dumneavoastră, îndreptată spre binele, înflorirea și dezvoltarea Republicii Socialiste România, împotriva imperialismului în frunte cu cel american, în numele unității și coeziunii țărilor socialiste.

NIKOLAI PODGORNÎI 
Președintele

Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

KIM IR SEN ȚOI EN GHEN
Secretar general al C.C. Președintele

al Partidului Muncii din Coreea Prezidiului
Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate 
Coreene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICu ocazia zilei dv. de naștere, vă transmit cu satisfacție cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări de viață îndelungată, multă sănătate și fericire.Folosesc această ocazie pentru a vă dori noi succese în activitatea dv., spre binele poporului român prieten, precum și în eforturile dv. pentru menținerea păcii în lume.

IOSIP BROZ TITO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România BUCUREȘTIStimate tovarășe Ceaușescu,Cu ocazia împlinirii vîrstei de 50 de ani primiți sincere urări de 

s* ătite și de noi succese în eforturile pe care le depuneți în numele înfloiJrii Republicii Socialiste România și al întăririi păcii în lumea întreagă.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noastre se vor adînci și pe viitor în interesul popoarelor cehoslovac și român, al unității țărilor comunității socialiste și al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.
ALEXANDER DUBCEK 

Prim-secretar 
mnun8al Comitetului Central. ,.,, 
ioc i al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

ANTONIN NOVOTNY 
Președintele 

Republicii Socialiste Cehoslovace
~3<țrr.i

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al C.C al P.C.R.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România BUCUREȘTIDragă tovarășe Ceaușescu,Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria și al nostru personal, vă transmitem cele mai cordiale felicitări.Salutăm eforturile dumneavoastră îndreptate spre dezvoltarea și adîncirea pe mai departe a prieteniei și colaborării multilaterale între cele două țări ale noastre.Vă dorim sincer sănătate deplină și viață îndelungată, noi succese în bogata dumneavoastră activitate consacrată construirii socialismului și comunismului în România frățească, întăririi unității și coeziunii țărilor comunității socialiste, apărării păcii în întreaga lume.
TODOR JIVKOV 

Prim-secretar 
al Comitetului Central 

al P.C. Bulgar 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria

GHEORGHI TRAIKOV 
Președintele 

Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România BUCUREȘTI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central

I al Partidului Comunist Român
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România BUCUREȘTI

Dragă tovarășe,Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere, în numele S Comitetul-ui-Central al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, al guvșr- ?nului. Republicii Democrate, Vietnam. și. al meu personal, vă ‘adresez urările mele cele mai bune și cele mai cordiale.Vă urez multă sănătate pentru a putea, împreună cu Comitetul Central al Partidului spre noi succese în contribuind astfel la în lume.
Comunist Român, să conduceți poporul frate român desăvîrșirea construirii socialismului în România, întărirea lagărului socialist și la salvgardarea păcii

j Dragă tovarășe Ceaușescu,In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare și al nostru personal vă transmitem un salut tovărășesc și cele mai bune urări cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de nf.'tere.
Vă urăm multă sănătate și noi succese în activitatea dumnea

voastră de răspundere.
JANOS KADAR 

Prim-secretar 
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar

HO ȘI MIN
Președintele Comitetului Central 

al Partidului celor ce muncesc din Vietnam 
Președintele Republicii Democrate Vietnam

Comitetul național pentru apărarea păcii și Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa au organizat joi după-amiază o adunare consacrată Zilei internaționale a solidarității cu popoarele a- rabe. Printre invitații prezenți la Casa de cultură a I.R.R.C.S. din Capitală, unde a avut loc adunarea, se aflau reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință și cultură, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile bucureștene. Au luat parte Mohamed Fahmy Hamad, ambasadorul Republicii Arabe Unite la București, și membri ai ambasadeiîn cuvîntul de deschidere, Sanda Rangheț, secretar al Comitetului național pentru apărarea păcii, a relevat semnificația Zilei internaționale a solidarității cu popoarele arabe, care se sărbătorește pentru prima oară în acest an.A luat apoi cuvîntul prof. dr. Stanciu Stoian, secretar genera] al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa. După ce a evocat legăturile vechi de prietenie dintre țara noastră și țările arabe, schimburile economice, culturale și colaborarea pe tărîm politico-diplomatic, vorbitorul s-a referit la lupta dusă de popoarele arabe împotriva dominației coloniale. pentru independență și libertate, pentru progres economic și social. în legătură cu situația creată în Orientul Apropiat, ca urmare a imixtiunii puterilor imperialiste în afacerile interne ale țărilor din această zonă, el a relevat că tara noastră, consecventă politicii sale externe, se pronunță în mod categoric împotriva utilizării forței pentru rezolvarea problemelor nesoluționate dintre diferite state, pentru recunoașterea dreptului fiecărui stat de a se bucura de o existență independentă și suverană, de securitate și dezvoltare pașnică nestînjenită. în acest sens au fost amintite activitatea si Contribuția pe care tara noastră și-a adus-o și o aduce în cadrul O.N.U. pentru reglementarea problemelor din Orientul Apropiat.Prof, referit plexe, dezvoltare dintre poporul român si popoarele arabe, la evoluția pozitivă și perspectivele acestor relații. Cu prilejul Zilei internaționale a solidarității cu popoarele a- rabe;.-T-; a.. spus. în . încheiere vorbitorul' — poporul român își reafirmă simpatia și hotărîrea de a sprijini lupta dreaptă a popoarelor arabe pentru apărarea independentei si suveranității naționale. a cuceririlor democratice și sociale. împotriva uneltirilor cercurilor imperialiste, colonialiste si neocolonialiste.

Cu 19 ani în urmă, la 26 ianuarie 1949, a fost semnat Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală între România și Polonia, document de mare importanță pentru dezvoltarea legăturilor frățești între cele două țări ale noastre.Legăturile tradiționale și relațiile de colaborare dintre popoarele român și polon au vechi tradiții de solidaritate în lupta dusă de-a lungul secolelor pentru apărarea ființei lor naționale, pentru libertate și progres social. Ele s-au întărit și mai mult după instaurarea puterii populare și trecerea la construcția socialistă. Animate de aceleași idealuri, construirea socialismului și asigurarea unei păci trainice în lume, cele două țări și-au întărit continuu colaborarea multilaterală bazată pe principiile marxism-leninismului, respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și întrajutorării frățești.An de an s-a dezvoltat și s-a diversificat colaborarea economică, tehnico-științifică și culturală dintre cele două țări ale noastre, au luat amploare schimburile comerciale, s-a adîncit cooperarea pe baze reciproc avantajoase, s-au lărgit contactele dintre partide.O expresie elocventă a legăturilor economice româno-polone în plină dezvoltare este acordul privind livrările reciproce de mărfuri. In anul 1967 schimburile comerciale au atins un volum dublu față de 1960. Protocolul pe anul în curs prevede o nouă majorare a volumului schimburilor. Potrivit acordului, România va livra Poloniei, printre altele, mașini-unelte, locomotive Diesel electrice de 2100 CP, vagoar.e-cisternă, autoturisme de teren M 461 și autocamioane, rulmenți, locomotive Diesel hidraulice de 350—450 CP, utilaje și instalații de foraj, produse petroliere, produse chimice și produse agroali- mentare și industriale. La rîndul ei, Polonia va livra țării noastre mașini-unelte. motoare și echipament naval, produse ale industriei electrotehnice, utilaj minier, utilaj pentru centrale termoelectrice, electrocare, laminate din oțel, bunuri de larg consum și altele.Dezvoltarea volumului comerțului exterior dintre România și Polonia, cît și evoluția structurii

acestuia — ponderea mașinilon- unelte și a utilajelor reprezintă 45 la sutăcreșterea continuă a potențialului economicnoastre, diversificarea producției industriale și creșterea nivelului tehnic al produselor. Protocolul celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-po- lone de colaborare economică și tehnico-științifică din iunie 1967 preconizează o cooperare reciproc avantajoasă în domeniul construcțiilor de mașini, iar schimbul de vizite și contactele rodnice care au avut loc în cursul anului trecut între miniștrii unor departamente economice importante au contribuit la o lărgire substanțială a cooperării mai ales în domeniul industriei electronice, construcțiilor navale, utilajelor energetice. Concomitent, s-au intensificat schimburile pe tărîmul științei, în- vățămîntului, culturii și artei.Colaborarea strînsă dintre România și Polonia slujește interesele ambelor popoare, unității și coeziunii sistemului socialist, slujește cauza progresului și păcii.Cu prilejul celei de-a 19-a aniversări a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală ro- mâno-polon, poporul nostru urează poporului frate polonez noi succese pe drumul înfloririi patriei sale socialiste.

din schimburi — reflectăal celor două țări ale

Telegrame
Cu prilejul celei de-a XIX-a a- niversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă, externe al Republicii România, Corneliu Mănescu, a a- dresat, o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Polone, Adam Rapâcki.La rîndul său, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al țării noastre.

ministrul afacerilorSocialiste

(Agerpres)dr. Stanclu Stoian s-a apoi la relațiile com- multilaterale, în continuă
vremea

(Agerpres)

Teri în țâlfă : ‘ vremea s-a răcit ușor, cefUl â fost variabil mai mult acoperit. Au căzut ninsori locale in Banat, Oltenia și cu caracter jzolat în Transilvania și Moldojaa. Vântul a suflat potrivit, cu unele^mteiisificări în Muntenia, predominînd din est. Temperatura aerului Ia oca 14 oscila între minus 7 grade la Joseni și 6 grade la Rm. Vîlcea și Mangalia. Local s-a semnalat ceață.In București : vremea s-a răcit ușor. Cerul a fost variabil mai mult

noros spre seară, cînd a început să ningă. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 2 grade.Timpul probabil pentru 27, 28 și 29 ianuarie. în țară : vreme în general umedă și în răcire, cu cer mai mult noros. Vor cădea ninsori locale. Vînt potrivit cu intensificări trecătoare. Temperatura în scădere. Minimele vor fi cuprinse între minus 15 și minus 5 grade, local mai coborîte, iar maximele între minus 9 și plus 1 grad.în București : vreme în general u- medă, cu cer mai mult noros. Vor cădea ninsori temporare. Vînt potrivit cu intensificări trecătoare. Temperatura în scădere ușoară.

PAL LOSONCZI
Președintele 
Consiliului 

Prezidențial al Republicii 
Populare Ungare

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România BUCUREȘTI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere vă transmitem, dragă tovarășe, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, al Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone și al nostru personal, felicitări cordiale. Vă urăm multă sănătate, prosperitate personală și succes în activitate, spre binele Republicii Socialiste România, al cauzei socialismului și păcii.

WLADYSLAW GOMULKA
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit

Polonez

EDWARD OCHAB 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,în numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al nostru personal, vă transmitem calde felicitări și un salut frățesc cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștereVă dorim din toată inima multă sănătate, cese continue în activitatea dumneavoastră de tată spre prosperitatea României niei între popoare.
J. ȚEDENBAL 
Prim-secretar 

al Comitetului Central 
al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

socialiste și viață îndelungată și suc- partid și de stat, îndrep- înt.ărirea păcii și priete-
J. SAMBU
Președintele

Prezidiului Marelui Hural 
Popular 

al Republicii Populare Mongole

BUCUREȘTIPrimiți, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, urările cele mai frățești ale comuniștilor italieni și ale mele personale și dorința unei dezvoltări ulterioare a relațiilor de prietenie care există între partidele noastre în interesul popoarelor noastre și al luptei comune pentru pace și pentru socialism.
LUIGI LONGO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al C.C al P.C.R.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTICu ocazia împlinirii vîrstei de 50 de ani, Comitetul Central al Partidului Comunist Francez vă adresează salutări frățești și cele mai bune urări pentru activitatea dumneavoastră în fruntea Partidului Comunist Român.
WALDECK ROCHET

Secretar general
al Partidului Comunist Francez

Secretarului general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCUScumpe tovarășe Ceaușescu,Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere vă transmit în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Germania și al meu personal salutări cordiale și felicitări.Vă dorim multă sănătate și putere de muncă în activitatea dv. de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, spre binele poporului dv., pentru construirea socialismului.Cu salutări tovărășești,
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN GERMANIA
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

MAX REIMANN 
Prim-secretarBUCUREȘTICu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia și al meu personal, vă transmit cordiale felicitări și urări. Fiu devotat al clasei muncitoare din România, dv v-ați aflat în fruntea poporului român în luptele de eliberare și ați depus eforturi perseverente în slujba cauzei socialismului și a păcii mondiale.Vă dorim sincer multă sănătate și noi succese în construirea socialismului în România și în lupta împotriva războiului și agresiunii imperialismului, în frunte cu cel american.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat

SANZO NOSAKA 
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist 
din Japonia

BUCUREȘTIPrimiți' călduroasele noastre felicitări cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Vă urăm cele mai mari succese în munca dumneavoastră de mare însemnătate.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST DIN FINLANDA
VILLE PESSI

WNI DE EFORTURI 
li fitow

5Cu 18 ani în urmă, „cea mai strălucitoare și mai prețioasă perlă, a coroanei imperiale britanice" redevenea ea însăși — India. Se anunța intrarea pe arena internațională a Republicii India, stat suveran. Actul proclamării republicii venea să consfințească independența cucerită în august 1947.Am cunoscut India la ea acasă numai acum cîteva luni. Străbătînd-o în lung și-n lat, nu mi-a fost însă greu să-mi imaginez cum va fi arătat ea la ceasurile independenței. Tabloul acelei Indii pline de griji și de speranțe am încercat, să-l schițez între două coordonate : ceea ce s-a realizat în decursul a două decenii — iar aceasta se impune cu pregnanță în noul peisaj al țăiii — și ceea ce constituie încă obiect al preocupărilor și planurilor de viitor. „Se știe că am moștenit o economie tipic colonială .— îmi spunea, la Delhi, unul din membrii Comisiei de planificare. Adăugați la aceasta sărăcia, neștiința de carte (atunci în proporție de 90 la sută), bolile. Numai malaria secera un milion de vieți pe an. Vîrsta medie a indienilor era de 30 de ani". Exemplificările interlocutorului meu sugerează, de fapt, sectoarele „de urgență" spre care s-au canalizat eforturile Indiei în acest interval de timp : dezvoltarea unei economii naționale de sine stătătoare, ameliorarea traiului milioanelor de oameni și, în primul rînd, îngrădirea flagelului foametei, măsuri de extindere a asistentei medicale, de lichidare a analfabetismului.între acestea, pe plan rămîne și azi problema asigurării cu cereale a celor peste 500 milioane de locuitori. Era în plin sezon de recoltare cînd am vizitat Ministerul Agriculturii. Cifrele estimative din diferitele state ale Indiei permi-

prim

teau aprecieri optimiste. Recolta de cereale se anunța de pește 90 milioane de tone, fapt confirmat oficial la puțin timp după aceea. Seceta care a bîntuit în mai multe state la începutul anului trecut fusese un adevărat coșmar. Un coșmar care a trecut. Interlocutorul meu, dl. Baji, mi-a dat o broșură intitulată „Noua strategie pentru dezvoltarea agriculturii". Sensul acestei noi strategii, spunea d-sa, este acela de a reduce gradul de dependență al producției agricole de sezonul ploios. în cadrul programului guvernamental sînt

rezerve petroliere care au și început să fie exploatate. Iau naștere noi ramuri industriale, necunoscute încă pe aceste pămînturi. Se fac eforturi pentru formarea cadrelor de specialiști, indispensabile progresului economic al țării. Mulți dintre cei care s-au născut în anul independenței sînt astăzi strungari, tîmplari, tehnicieni, ingineri. Numărul elevilor, din această generație, a crescut de peste trei ori. Nu departe de Bombay, în imediata vecinătate a vestitelor monumente de pe insula Elefanta se ridică un alt monument — uriașe cu-
însemnări din India
prevăzute măsuri de mecanizare și chimizare a agriculturii, de lărgire a rețelei de irigații.Eforturile în această direcție sînt vizibile. Importante obiective chimice au fost altele sînt în Cursul rîurilor a fost, alocuri, modificat prin forța și iscusința omului ; Gangele și Krishna își poartă azi parte din apele lor spre ogoarele însetate făcînd să renască regiuni întregi. Parte sînt dirijate spre zăgazurile marilor centrale hidroelectrice, generând energii de milioane de kilowați. Producția de energie electrică a crescut de șase ori în acest interval. în anii independenței a apărut și capătă o tot mai mare pondere sectorul de stat de a cărui dezvoltare viitoare se leagă proiecte îndrăznețe. Avuțiile naturale, inestimabile încă, sînt valorificate pe scară tot mai largă în folosul național, în Gujarat și în Punjab geologii au descoperit mari

date în exploatare, construcție, pe

pole de beton' —l replică a prezentului. Oameni în halate albe stau aplecați asupra aparaturii moderne instalate aici, studiind particulele invizibile. Este centrul de cercetări atomice de la Trombay, primul înființat în India. Spre sfârșitul acestui an se prevede darea în funcțiune a primei centrale atomo-electrice care va •avea o putere de 380 megawați. Alte două asemenea centrale sînt în construcție.într-un spațiu atît de vast și într-o lume atît de complexă, schimbările înnoitoare, chiar dacă nu se impun pretutindeni în prim plan, au determinat un nou puls întregii vieți economico- sociale. în . această țară, noul nu se etalează cu ostentație și adesea nu este perceput la primul contact cu o regiune sau alta. Sosind la Hyderabad, capitala statului Andhra Pradesh, ai la început impresia că nimic nu a clintit viața acestor oameni, că totul a rămas încremenit de secole. Cu greu

vei zări vreo clădire nouă. Pe străzi se înghesuie mii de ricșe, ocolind cu grijă tarabele fără număr ale negustorilor. Multe dintre ric$e sînt prevăzute cu o draperie neagră : femeile musulmane nu trebuie încă văzute la față.Și, totuși, în viața acestor oameni au intervenit multe schimbări. Orașul nu mai este feuda puternicului nizam — prințul care odinioară stăpînea întreg statul Andhra Pradesh. Și aici, ca de altfel în întreaga Indie, au fost lichidate o serie dintre privilegiile princiare. Nu departe de Hyderabad, la Sanatnagar și Balanagar, au apărut cîteva întreprinderi industriale.Zidurile vechi ale Hyde- rabadului vorbesc despre o intensă viață politică. Se poate descifra cu ușurință de pe lozincile și chemările electorale amploarea bătăliilor politice în problemele fundamentale ale Indiei. Mi se pare potrivit să amintesc aici cuvintele lui Nehru: „De secole ne-am pus întrebarea : ce trebuie să fim ? In noua Indie independentă cred că e timpul să ne întrebăm : ce și cum trebuie să facem ?“ Răspunsul la această întrebare l-au dat realizările de pînă acum ale poporului indian, proiectele sale de dezvoltare viitoare. Dar aceste realizări au fost obținute învingînd uriașe obstacole. Există încă forțe politice ostile dezvoltării independente a țării, care opun o rezistență înverșunată transformărilor cu caracter progresist.Poporul străvechii Indii nu mai poate fi folosit însă ca o masă de manevră. Anii independenței l-au trezit la o viață liberă, demnă, iar înfăptuirile sale din această perioadă stau mărturie voinței și aspirațiilor sale.
Dumitru ȚINU ,



Evoluția evenimentelor 
după capturarea 
vasului apion „Pueblo**
• COMANDANTUL NAVEI 
AMERICANE „PUEBLO" RE
CUNOAȘTE : VASUL A ÎNDE
PLINIT MISIUNI DE SPIONAJPHENIAN 25 (Agerpres). — Agenția A.C.T.C. a transmis declarația făcută de căpitanul Lloyd M. Bucher, comandantul navei americane „Pueblo", capturată de navele militare ale armatei populare coreene în apele teritoriale nord-coreene, în ziua de 23 ianuarie.Căpitanul Lloyd M. Bucher a recunoscut că nava sa, despre care se afirma că se ocupă de cercetări ocea- nografice, a intrat în apele teritoriale ale R. P. D. Coreene la 16 ianuarie, unde, în conformitate cu instrucțiunile primite de la comandanții marinei militare americane, a îndeplinit misiuni cu caracter de spionaj, folosind în acest scop instalațiile radar și alte instalații specializate.Căpitanul Bucher a arătat că, a- tunci cînd au apărut navele de patrulare nord-coreene, „Pueblo" a încercat să se retragă și în acest scop a deschis focul asupra navelor coreene. încercarea de retragere a eșuat însă. Situația echipajului a- merican a devenit tot mai gravă. Din primele momente ale schimbului de focuri un om a fost ucis, unul a fost grav rănit și alti doi au fost răniți mai ușor. „Nu am găsit nici o ieșire din această situație și astfel am fost capturați de navele de patrulare ale armatei populare coreene", a declarat căpitanul Bucher. El a comunicat că echipajul de pe „Pueblo" număra 83 de oameni, dintre care 6 ofițeri și 2 „civili cu misiuni speciale".
© RELATĂRI ALE PRESEI 
AMERICANEDupă cum anunță agenția Associated Press, surse ale Ministerului A- viației S.U.A. au informat că două escadrile de avioane americane au fost deplasate din Okinawa în Coreea de sud, în legătură cu situația de- curgînd din capturarea navei-spion „Pueblo". Surse neoficiale din Washington au indicat, de asemenea, că nava port-avion „Enterprise" și alte unități ale forțelor navale ale S.U.A. au primit ordinul să se deplaseze în Marea Japoniei.Presa americană publică amănunte privind activitățile desfășurate de navele-spion ale S.U.A. de tipul vasului „Pueblo". Potrivit relatărilor agenției U.P.I., „Pueblo", ca și alte nave de același tip, sînt „spioni electronici pe mare". Una din misiunile navei capturate, arată agenția, era „recepționarea prin aparate electronice" a comunicațiilor radio de pe teritoriul R. P. D. Coreene. Agenția Associated Press menționează că pe bordul lui „Pueblo" se aflau cel puțin două duzini de tehnicieni în domeniul comunicațiilor. Nava era echipată cu aparate de detectare radio și radar și cu un echipament de înregistrare.
Ciocniri între patrioți 
și trupe sud-coreeneSEUL 25 (Agerpres). — Citind informații telegrafice sud-coreene, a- genția A.C.T.C. transmite că miercuri după-amiază Ia Seul au fost răspîn- dite numeroase manifeste în care sînt denunțate și condamnate acțiunile. agresive ale imperialismului a- merican împotriva poporului sud-co- reean.Tot din surse sud-coreene s-a a- flat — transmite. aceeași agenție — că au avut loc ciocniri între patrioți și trune guvernamentale în diferite localități ale Drovinciei Kyeungki și într-unul din cartierele periferice ale Seulului, precum si în comuna suburbană Ansan. în regiunea Do- bong, patriotii au atacat un batalion de blindate.

Un înalt funcționar al Pentagonului a recunoscut miercuri că „metoda culegerii de informații, cu ajutorul unor nave special echipate în a- cest scop, este folosită pe larg". Potrivit agenției France Presse, în marina americană există aproximativ 12 nave intrînd în această categorie și aproximativ 15 nave oceanografice folosibile în aceleași scopuri.
© S.U.A.: REZERVIȘTI RE
CHEMAȚI ÎN SERVICIUL MI
LITAR ACTIVWASHINGTON 25 (Agerpres). — Președintele Johnson a ordonat joi ca un număr de rezerviști din aviație și marină să fie rechemați în serviciul activ, arătînd totodată că este posibil ca ulterior să fie mobilizați și rezerviști ai trupelor terestre. El a dat instrucțiuni să fie chemați sub arme un număr de oameni suficient pentru echiparea și întreținerea a 372 avioane de luptă și de transport. Această hotărîre a- nuntată de purtătorul de cuvînt al Casei Albe, George Christian, a fost luată după ce Johnson a discutat cu secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, ministrul apărării, Robert McNamara, si reprezentantul permanent al S.U.A. la O.N.U.. Arthur Goldberg, situația creată în urma activității si capturării navei „Pueblo" de către unitățile navale nord- coreene.La scurt timp după aceea. Ministerul Apărării al S.U.A. a anunțat că 14 600 de rezerviști din aviația militară au fost rechemați în serviciul activ.
® Senatori americani: 
„TREBUIE SĂ EVITĂM 0 
REACȚIE PRIPITĂ"WASHINGTON 25 (Agerpres). — Senatorul Mike Mansfield, liderul majorității democrate în Senat, a a- vertizat guvernul american împotriva adoptării unor măsuri pripite în legătură cu capturarea navei-spion americane „Pueblo" de către unităti navale ale R.P.D. Coreene. „Nu trebuie să ne lăsăm conduși de emoție" a spus Mansfield. Liderul majorității democrate în Senat a cerut să se folosească în continuare eforturile diplomatice în vederea soluționării problemei.Apeluri la reținere au venit și din parțea altor membri ai Congresului, printre care si senatorul Robert Kennedy. Chiar și un susținător activ al războiului dus de S.U.A. în Vietnam cum este senate^ rul Johns Stennis, a declarat că „trebuie să evităm o reacție pripită".

Săptămina trecută, orașul Saigon a fost centrul unei puternice greve a muncitorilor sud-vietna- mezi. După cum transmite agenția France Presse, muncitorii din transporturile publice, aproximativ 3 060 de salariați ai unei ■mari fabrici de textile și lucrătorii de la alte două mari unități industriale din Șaigon. in total 16000 de muncitori, au încetat lucrul în semn de protest împotriva regimului marionetă Thieu-Ky. Circulația în oraș a fost întreruptă. în port, vasele, avînd la bord armament și. muniții, au rămas nedescărcate. Au fost mobilizate importante forțe polițienești și ale armatei. O serie de detașamente muncitorești din Saigon au întreprins o acțiune de solidaritate cu greviștii : lucrătorii din industria cauciucului și a chibriturilor. de la compania de

VIZITA TOVARĂȘULUI 
ILIE VERDET ÎN ANGLIA

LONDRA 25. — Corespondentul Agerpres, Liviu Rodescu, transmite : Joi dimineața, llie Verdet, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, conducătorul delegației guvernamentale române, însoțit de Mihai Marinescu, ministru) industriei construcțiilor de mașini, și de alti membri ai delegației, a făcut o vizită la uzinele ,,Rolls- Royce" din centrul industrial Derby. Delegația a fost însoțită de Vasile Pungan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra,. si de John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București. Oaspeții au fost întîmpinati de directorul general al întreprinderii, sir Denning Pearson, și de alți membri ai conducerii care i-au

însoțit prin diferite secții ale întreprinderii. Tovarășul llie Verdeț și membrii delegației s-au interesat de unele detalii tehnice și de aspecte ale organizării procesului de producție. Cu acest prilej, inginerii și specialiștii care i-au însoțit pe oaspeți au descris tipurile de motoare Diesel ușor adaptabile și cu o largă utilizare în industrie, la vasele comerciale, de pescuit, remorchere, la autocamioane cu tonaj mare, automotoare și locomotive.După încheierea vizitei conducerea firmei „Rolls-Royce" a oferit un prînz în cinstea oaspeților români. In cursul dupâ-amiezii. delegația s-a înapoiat la Londra.
Lucrările Comitetului 

celor 18 state 
pentru dezarmare

GENEVA 25. — Corespondentul A- gerpres, Horia Liman, transmite : în ședința Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, care s-a întrunit la Geneva, delegatul american A. Fisher s-a ocupat de problema folosirii în scopuri pașnice a energiei atomice de către țările care nu posedă arma nucleară. Arătînd că noua versiune a proiectului de tratat de neproliferare admite folosirea exploziilor subterane în scopuri pașnice, delegatul american a precizat însă că, în concepția delegației sale, statele neposesoare ale armei nucleare nu trebuie să dețină dispozitivele tehnice în vederea efectuării de asemenea explozii. Aceste dispozitive trebuie să fie procurate de la statele care posedă arma nucleară.Delegatul polonez Blusztajn, refe- rindu-se la aceeași problemă, a declarat că trebuie elaborată procedura și stabilite condițiile ca țările care ar renunța la fabricarea tehnologiei necesare exploziilor nucleare să nu fie lipsite de avantajele pe care le-ar putea oferi folosirea explozibililor nucleari în scopuri pașnice. Delegația poloneză, a spus el, consideră că art. 5 al proiectului de tratat trebuie să dea în această privință satisfacție tuturor țărilor neriucleare. în continuare, Blusztajn "a atras a- tenția asupra faptului că obstacolele care se ridică în calea dezarmării nu vor fi depășite și nu vor dispare în ziua în care se va încheia un tratat de neproliferare a armelor nucleare.

Un asemenea: tratat, a arătat el, nu constituie decît o etapă necesară pe drumul care trebuie să ne ducă spre măsuri substanțiale de dezarmare. El s-a pronunțat, de asemenea, pentru măsuri parțiale de dezarmare care ar putea să fie aplicate pe plan regional.
A. N. Kosîghin 
a sosit la Delhi

DELHI 25 (Agerpres). — La invitația guvernului Indiei, la 25 ianuarie a sosit într-o vizită oficială la Delhi, Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. La aeroport, oaspetele a fost întîmpinat de primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, si de alte persoane oficiale.In cursul aceleiași zile, Alexei Kosîghin a avut convorbiri cu președintele Republicii India, dr. Zakir Hussain, și cu Indira Gandhi, abordînd probleme de interes reciproc pentru cele două țări.

w mm
AL LUI ANDREAS

papandreuPARIS 25. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite: Ziarul „Le Monde" publică în exclusivitate un interviu al lui Andreas Papandreu, lider al partidului Uniunea de centru, care se află la Paris de o săptăminâ. Papandreu acuză actualul regim din Grecia că a abolit libertățile elementare ale individului și a trimis mii de persoane în lagăre de concentrare. El afirmă că rezistența morală contra regimului este unanimă și totală și că dacă presiunile comunității internaționale nu vor fi suficiente pentru a provoca prăbușirea acestuia „soluția luptei de partizani ar putea părea indispensabilă și inevitabilă, chiar dacă prețul ei ar trebui să fie ridicat. în această perspectivă, procesul de organizare este deja angajat". Papandreu relevă că organizarea rezistenței active nu este treaba unui singur partid (respectiv a Uniunii de centru). ci a întregului popor. O problemă importantă, arată el, este aceea de a ști dacă membrii N.A.T.O. vor continua să furnizeze arme guvernului de la Atena. Poporul grec, pentru moment, își studiază prietenii. El îi va judeca potrivit comportării lor față de lupta sa pentru libertate.
•ĂrDemiterea lui Constantin Kollias din funcția de procuror la Curtea de Casație a fost anunțată de un' comunicat oficial publicat miercuri seara la Atena. Kollias a devenit prim-ministru îndată după lovitura de stat de la 13 decembrie 1967. El a părăsit țara împreună cu regele Constantin, după eșuarea contralo- viturii Palatului regal, dar a revenit la Atena la 7 ianuarie a.c.

roma întâlnirea partidelor 
și mișcărilor progresiste
din țările mediteraneene

ROMA 25. — Corespondentul A- gerpres, Giorgio Pastore, transmite : Ziarul „L’Unitâ" relatează despre încheierea întîlnirii de la Roma a partidelor și mișcărilor progresiste din țările mediteraneene. La întîlnire au Fost reprezentate Frontul de Eliberare Națională din Algeria, Partidul progresist al oamenilor muncii (AKEL) din Cipru, Partidul Comunist Francez, Partidul Socialist Unificat Francez, Uniunea Democrată de Stînga (E.D.A.) din Grecia, Uniunea Socialistă a Poporului Muncilor din Iugoslavia, Partidul Comunist Italian, Partidul Socialist Italian al Unității Proletare, Uniunea Națională a Fbrțelor Populare Marocane, Partidul Cornu-
Un nou Palomares
în Groenlanda

RÂZE ALFA
DEPISTATE LA THULE

nist Marocan, Uniunea Socialistă A- rabă a R.A.U., Partidul Socialist al Renașterii Arabe (BAAS), Partidul Muncitoresc din Turcia, Partidul Comunist din Spania, precum și organizații democratice din Spania.în comunicatul dat publicității Ia încheierea întîlnirii se menționează că participanții au analizat evenimentele petrecute în ultimele luni în bazinul mediteranean.Participanții consideră că este necesar să se convoace o conferință care să întrunească toate forțele regiunii mediteraneene angajate în lupta împotriva imperialismului, „pentru a-și coordona acțiunile, res- pectînd pe deplin autonomia fiecăreia dintre ele și condițiile politice concrete în care activează, cu scopul de a transforma zona Mediteranei într-o zonă a păcii și cooperării pașnice".A fost aprobat un document în care delegații la reuniune și-au ex-, primat deplina solidaritate cu lupta poporului vietnamez pînă la victoria finală și realizarea obiectivelor sale juste. Un alt document salută eforturile poporului yemenit pentru consolidarea independenței sale naționale.

apă și electricitate au încetat și ei lucrul. Potrivit știrilor sosite din capitala sud-vietnameză. polițiștii au trebuit să preia locurile șoferilor din transportu
nului. Van Van Cua. au condus personal acțiunile represive. Peste 100 de muncitori au fost arestați; șase lideri sindicali vor fi judecați de un tribunal

VIETNAMUL DE SUD

Greve în citadela 
regimului militar
rile publice, incercind să restabilească circulația.Represiunile nu s-au lăsat așteptate. Directorul politiei. Nguyen Ngoc Loan, si primarul Saigo-

militar sub acuzația de ..incitare la grevă". Docherii greviști au -fost îmbarcați cu forța in camioane și duși in port. însă, odată ajunși acolo, aceștia

au refuzat să reia lucrul și s-au îndreptat spre casele lor.Agențiile de presă occidentale subliniază că greva a fost declanșată in ciuda legilor excepționale, a terorii polițienești care domnește m Saigon. Deși autoritățile au decretat „rechiziționarea la locul de muncă" — lege prin care sînt interzise grevele — acțiunea muncitorilor saigonezi nu a putut fi stăvilită. In condițiile luptei dîrze duse de pa- trioții din Vietnamul de sud pentru eliberarea țării lor, greva dovedește o dată în plus că regimul militar instalat la putere de intervenționiști este complet izolat de propriul popor, că lupta pentru eliberare se extinde chiar acolo unde sînt concentrate cele mai importante efective polițienești — orașul Saigon
Șerban BERINDEI

PIMM C. C. 
f PARTIDUL 
COMUNIST DIN AUSTRIAV1ENA 25 (Agerpres). — După cum anunță ziarul „Volkstimme", în zilele de 23 și 24 ianuarie, s-a întrunit la Viena Comitetul Central al Partidului Comunist din Austria. Alfred Ruschitzka. membru al Biroului Politic, a prezentat un referat despre evoluția politică internă de la alegerile din toamnă. Comitetul Central a aprobat propunerile privind măsurile de urgentă în domeniul economic. Aceste oropuneri vor fi date în scurt timp publicității.La al doilea punct de pe ordinea de zi. Franz Muhri. președintele partidului, a prezentat propunerile Biroului Politic privind convocarea celui de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist din Austria pentru 10—12 ianuarie 1969. la Viena.

Agențiile de presă anunță că Ministerul Apărării al S.U.A. a comunicat oficial că eforturile pentru recuperarea celor patru bombe cu hidrogen, pierdute în urma accidentului unui bombardier „B-52" în apropierea coastelor Groenlandei, sînt mult îngreunate datorite faptului că cea mai mare parte a epavei se află pe fundul mării.Experții nucleari americani care se află în prezent la Thule (Groenlanda) apreciază că una sau mai multe din cele patru bombe cu hidrogen. după cum s-a anunțat oficial, pierdute în urma accidentului de duminică au fost avariate. Aceste informații au fost furnizate la cîteva ore după ce Pentagonul a anunțat oficial că la locul accidentului au fost descoperite mai multe fragmente ale proiectilelor nucleare. Nu s-a putut determina încă dacă fragmentele găsite aparțin uneia și aceleiași bombe. La locul accidentului s-au depistat raze Alfa.
ATOKIO 25 (Agerpres). — Consiliul național iaponez pentru interzicerea armelor nucleare a dat publicității o declarație în care Statele Unite sînt chemate să interzică zborurile de patrulare ale bombardierelor avînd la bord arme nucleare.Referindu-se la prăbușirea unui bombardier B-52 în Groenlanda, consiliul subliniază câ asemenea zboruri pot avea urmări deosebit de grave pentru toate popoarele și pentru pacea în lumea întreagă. Consiliul critică, de asemenea, guvernul japonez pentru faptul că. în ciuda protestului opiniei publice japoneze, a acceptat acostarea în portul Sasebo a unor nave militare americane a- vînd la bord arme nucleare. Declarația cere S.U.A. „să pună capăt imediat acțiunilor ostile provocatoare împotriva Republicii Populare Democrate Coreene".

In orașul Martin din R. S. Cehoslovaca s-a deschis o expoziție de arta popu
lară româneascăpresă transmit:

Ciocniri între trupele guvernamentale și patrioți în Taitanda. Agenția France Presse, referindu-se la surse informate din Bangkok, anunță că în provincia Nan din nordul Tailandei au fost trimise unități blindate ale armatei tailandeze împotriva forțelor patriotice care acționează în această regiune. Potrivit acelorași surse, ciocniri violente între trupele guvernamentale și patrioți au avut loc în ultimele zile în Munții Tung Chang. După o vizită făcută în această provincie, primul ministru tailandez. Kittikachom, a declarat că „situația este alarmantă".

Imaginea prezintă noul metrou construit la ROTTERDAM, singurul din O- 
LANDA și care va fi dat în funcțiune la începutul lunii februarie

Joi s-a încheiat vizita în 
Iran a ministrului co
merțului exterior, Gheorghe 
Cioară, C£ue 3 particiPat 'a cea de-a treia sesiune a Comisiei mixte ministeriale româno-iraniene, desfășurată între 20 și 24 ianuarie 1968. Pe aeroportul Mehrabae, oaspetele a fost condus de R. Teheran) și A. Ye- gatien, adjuncți ai ministrului economiei Iranului, și de alte’persoane oficiale iraniene. Au fost prezenți ambasadorul României, Pavel Silard. membri ai ambasadei și agenției comerciale.

votny a vorbit tinerilor despre unele probleme ale agriculturii cehoslovace.
nat pe aeroport. înainte de a părăsi Moscova, el a declarat, potrivit agenției U.P.I. că, cu prilejul vizitei pe care o va face saptămîna viitoare în Statele Unite, va căuta să convingă pe președintele Johnson că situația, din Vietnam nu va putea fi rezolvată niciodată prin mijloace militare.

Cu prilejul aniversării 
Unirii Principatelor Române televiziunea franceză a făcut miercuri o prezentare a semnificației acestui act istoric. Au fost transmise apoi secvențe din filmul documentar românesc „Mihail Kogălniceariu".

La Praga are loc cea de-a 
IV-a mtîlftire națională a ti
neretului sătesc, la care Partj- cipă 400 de tineri și tinere din toate regiunile țării. în cadrul acestei în- tîlniri, miercuri, tinerii au fost primiți de Jozef Lenart, președintele guvernului, iai joi au avut o întîlnire cu Antonin Novotny, președintele R. S. Cehoslovace, și cu Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Cu acest prilej, A. No-

Primul ministru britanic, 
Harold Wilson, s-a reîntors 
la Londra, venind din
U.R.S.S. unde a făcut o vizită oficială de să facăzentanților presei care I-au întîmpi-trei zile. El a refuzat orice declarație repre-

Violarea spațiului aerian 
al R. P. Chineze. Agenția China Nouă anunță că la 24 ianuarie un avion militar american a pătruns în spațiul aerian al R. P. Chineze în zona insulelor Dun și Iunsin, din provincia Guan- dun. La 25 ianuarie, un all avion militar american a violat spațiul aerian al R. P. Chineze in zona insulei Hainan, din aceeași provincie. Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Chineze a fost autorizat să adreseze un avertisment în legătură cu provocările întreprinse de avioanele militare americane.

Direcția Centrală de Mistică de pe lîngă Comisia de 
Stat a Planificării din R. P. Albania 3 dat publicității un comunicat cu privire Ia planul de stat pe anul 1967. Planul producției industriale a fost realizat în proporție de 103,5 la sută, înregistrîndu-se o creștere de 12,8 la sută în raport cu anul 1966. A sporit producția de energie electrică, de petrol, de cărbune, în industria chimică, a materialelor de construcție etc. Anul trecut au fost date în folosință noi linii de producție, ateliere, fabrici și uzine, ceea ce a contribuit la sporirea numărului de articole noi și îmbunătățirea calității produselor. Rezultate bune au fost obținute și în domeniul agriculturii A fost realizat de asemenea planul privind volumul construcțiilor, planul transportului de mărfuri și pasageri și a crescut volumul rnărluiiloi desfăcute prin rețeaua comercială.

Scrisoarea 
vicepreședintelui 

Ciprului, adresată 
lui U ThantNEW YORK 25 (Agerpres). — Organizația Națiunilor Unite a dat ieri publicității o scrisoare a liderului turcilor ciorioti. Fazii Ku- ciuk. vicepreședintele Ciprului, care informează pe secretarul general ai O.lația tureo-i ipriot.ă își va avea propriile sale rie. pentru președinte soarea sa < lui Makari tru ziua de 25 februarie, alegeri numai lui ar nai al ge un parate■daugă25 februarie sînt în conformitate cu prevederile constituționale. Fazi! Kuciuk adresează lui U Thant cererea ca membrii forței ONU. aflate în Cipru să asigure securitatea localurilor de vot în ziua alegerilor.

NU.. .U Thant, că popu-alegeri in luna februa- i desemnarea unui vive- Kuciuk afirmă în serică hotărîrea președinte- ios de a organiza, pen-pentru președintele C'pru- încălca dreptul constituțio- comunitâtii turce de a ale- vicepresedinte. Alegerile se- pentru vicepreședinte, a- el. care vor avea loc tot la
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După două săptămâni de dez-- 

bateri, la Londra s-a încheiat 
conferința Organizației interna
ționale a cafelei, fără să-și li 
realizat principalul scop pentru 
care a fost convocată. reînnoirea 
pe încă cinci ani a acordului 
internațional al cafelei. Cuprin
zând. 65 de țări producătoare și 
cpnsunjțitoare, acest acord regle
mentează prețurile și cotele de 
export la cafea. Actualele dez
bateri în vederea reînnoirii a- 
cordului au eșuat din pricina 
conflictului dintre Brazilia (prin
cipalul producătoi mondial de 
cafea) și Statele Unite (prin
cipalul consumator) în problema 
cafelei solubile. Conflictul între 
principalii membri ai acordului 
a ieșit la iveală cam pe la jumă
tatea anului trecut și de atunci 
încoace s-a agravat continuu. In 
ce constă el ? Se știe că producția 
de cafea depășește cu mult con
sumul, ceea ce duce la scăderea 
continuă a prețurilor, provocînd ■ 
pierderi mari economiei țărilor 
producătoare (cafeaua reprezintă / 
aproape un sfert din tota
lul exporturilor a 15 țări 
din America Latină). Pentru 
a atenua aceste pierderi, Bra
zilia, pentru care cafeaua re
prezintă 53 la sută din veniturile 
din export, și-a construit în ul
timii ani o industrie națională 
de cafea solubilă, urmărind prin 
asta, pe de o parte, reducerea 
stocurilor acumulate (pentru a 
fabrica un kilogram de cafea 
solubilă sînt necesare trei kilo
grame de boabe), și, în același 
timp, reducerea numărului de 
șomeri, prin crearea de noi 
locuri de muncă. Dar din mo
mentul in care Brazilia a început 
să vândă cafea solubilă pe piața 
nord-americană, marii fabricanți 
de cafea solubilă din S.U.A. (care 
sînt, de fapt, marii cumpărători 
de cafea boabe din Brazilia) și-au 
simțit lezate cîștigurile. Prin in
termediul lui „National Coffee 
Association", care controlează 85 
la sută din comerțul de cafea în 
S.U.A., autoritățile de la Wa
shington au fost presate să in
tervină prin măsuri discrimina
torii contra cafelei solubile bra
ziliene. Preluînd aceste pretenții, 
autoritățile nord-americane au a- 
cuzat Brazilia de „concurență 
neleală". sfîrșind cu amenințarea 
de a se retrage din Acordul in
ternațional al cafelei, ceea ce 
practic ar echivala cu lichidarea 
acordului. Or, cu toate defectele 
sale, acordul e un instrument de 
disciplinare a pieței cafelei, iar 
prin desființarea lui s-ar reveni 
la haosul anterior, care, în con
diții de supraproducție, ar spori 
Si mai mult prejudiciile țărilor 
producătoare. 1n ciuda amenin
țărilor, Brazilia s-a menținut in
flexibilă în fața pretențiilor nord- 
americane. In cadrul con
ferinței de la Londra, reprezen
tantul nord-anierican a prezentat 
un proiect, de amendament, la 
Acordul internațional al cafelei, 
prin care se urmărea în fond să 
se lovească in posibilitățile de 
plasare a cafelei solubile brazi
liene pe piața nord-americană. 
Brazilia s-a opus și, ca urmare, 
acordul nu a putut fi, deocam
dată, reînnoit. O misiune for
mată din cinci membri ai Consi
liului internațional al cafelei ur
mează să plece la Washington 
și la Rio de Janeiro pentru a în
cerca o soluționare a conflictu
lui. Iar la mijlocul lui februarie, 
la Londra, urmează să aibă loc 
o nouă reuniune, unde va fi 
discutată exclusiv problema ca
felei Solubil:'

Dan MUNTEANU
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