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@ Asigurarea unității și coeziunii
mișcării comuniste internaționale
imperativ major al contemporanei
tații ® Dimensiunile specializării în
medicină ® Poezia fără emoție ?
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fabrică de hirtie $

SUCEAVA (corespondentul „Scînteii”). — La Combinatul de celuloză și hîrtie Suceava se desfășoară din plin lucrările din etapa a II-a de dezvoltare. La noua fabrică de hîrtie — cel mai important obiectiv prevăzut a intra în funcțiune în acest an — s-au terminat lucrările de monta) și au început probele mecanice în vederea efectuării rodajului tehnologic al utilajelor. Noua unitate dispune de două mașini moderne pentru produs hîrtie și are o capacitate anuală de 66 000 tone. Aici se va fabrica hîrtie extensibilă cu microcreponaj pentru saci și hîrtie subțire de ambalaj satinată. Noile sortimente vor permite confecționarea de ambalaje superioare, mai rezistente și cu un aspect comercial mai plăcut. Procesul tehnologic al fabricii de hîrtie va fi în întregime automatizat.
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Fabrica de confecții „Oltenia” din Craiova se numără printre noile unități intrate în funcțiune, anul trecut, 
în industria ușoară. Ea este înzestrată cu agregate și mașini dintre cele mai moderne.Foto : M. Andreesca

NDUSTRIEI
y soare
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N 1968
Alexandru SENCOVICI

ministrul industriei ușoare

în cadrul dezvoltării economiei naționale, importanta industriei ușoare, ca producătoare a bunurilor de larg consum, sporește an de an, în raport direct cu creșterea nivelului de trai al populației. Măsurile luate de conducerea partidului și statului pentru accelerarea dezvoltării producției bunurilor de consum au început să dea rezultate pozitive în industria ușoară. După cum se arată în Comunicatul cu privire la îndeplinirea planului de stat de dezvoltare a economiei naționale a Republicii Socialiste România pe 1967, anul trecut producția industriei ușoare a crescut cu 14 la sută față de realizările anului 1966. Trebuie relevat faptul că producția realizată în această ramură în anul 1967 atinge aproape nivelul producției globale prevăzut în planul cincinal pentru anul 1968.Dinamica producției și calitatea bunurilor de consum în anul 1968 în întreprinderile Ministerului Industriei Ușoare consemnează salturi și ritmuri susținute, continuu superioare. Pentru realizarea acestor prevederi, colectivele întreprinderilor s-au pregătit anului trecut. Din luna iulie 1967, peste 200 . _ ... ‘ .
și economiști cu înaltă calificare din 
minister s-au deplasat în întreprin
deri și, împreună cu colectivele aces
tora, au identificat soluțiile și căile 
cele mai eficiente pentru sporirea 
producției și îmbunătățirea calității produselor. Măsurile stabilite, în strînsă concordantă cu acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, se concretizează în majorarea producției pe 1968,,față de prevederile inițiale ale cincinalului, cu 2,5 miliarde lei.Față de realizările anului 1967, se vor produce în plus în acest an. peste 18 milioane m p țesături, 10 milioane perechi ciorapi, circa 9 milioane bucăți tricotaje, 7 milioane perechi încălțăminte și multe alte produse. Această orientare a producției industriei ușoare vizează produsele cele mai solicitate de consumatori. Se asigură, astfel, nu numai o creștere cantitativă a producției industriei ușoare, ci și sporirea eficienței economice. în acest sens și în 1968 se prevede creșterea în mai mare măsură a producției de tricotaje și confecții. ceea ce este deosebit de eficient. dacă ținem seama că un costum de haine pentru bărbați confecționat „Ia serie" costă cu 200 pînă la 500 lei mai puțin decît în cazul realizării lui la comandă. Aceasta, ca rezultat al nivelului ridicat al productivității muncii care se obține la confecția de serie, precum și a unor consumuri specifice mai mici cu circa 10 la sută, datorită croirii mecanice si utilizării unor șabloane rațional proiectate. De asemenea, s-a a- vut în vedere folosirea în mai mare măsură a materiilor prime și materialelor din tară. Inul, cînepa și fibrele chimice, pe care ni le pun la dispoziție agricultura și industria

temeinic încă din cursul
de specialiști, Ingineri

chimică, au căpătat șl vor avea o pondere tot mai mare în consumul total de fibre al industriei textile. Se vor reduce, în acest mod, atît cheltuielile de producție, cît și volumul importurilor de materii prime și materiale. fără a influența nefavorabil calitatea produselor și gama bogată a sortimentelor, diversificarea lor permanentă.Tinînd seama că multe ramuri ale economiei naționale consumă cantități însemnate de produse ale industriei ușoare cu destinație tehnică și că ele și-au prevăzut pentru anul 1968 noi dezvoltări, s-au stabilit sarcini sporite și în acest domeniu. Menționăm că de pe acum s-au preconizat măsuri în vederea realizării sarcinilor respective. în mod deosebit pentru producția de autoturisme, camioane și tractoare. A- sigurăm întreprinderile beneficiare că industria ușoară își va îndeplini ireproșabil obligațiile ei contractuale.Prestigiul de care se bucură produsele industriei ușoare peste hotare, precum și sarcinile sporite ,___ 1__export determină o continuă amplificare a contribuției acestei la dezvoltarea schimburilor ______ciale cu alte țări. în acest an, volu
mul de livrări pentru export va creș
te, față de 1967, cu 34 la sută. Pen
tru realizarea și depășirea sarcinilor 
în acest domeniu au și fost luate o 
serie de măsuri, printre care specia
lizarea unor unități și secții pe pro
duse destinate exportului, transmite
rea operativă a colecțiilor și cataloa
gelor cu sortimentele industriei u- 
șoare întreprinderilor de comerț ex
terior, pentru a fi oferite la export. Nu ne mulțumim însă cu atît. In strînsă legătură cu sarcinile ce ne revin, specialiștii industriei ușoare vor participa în mai mare măsură la prospectarea pieței externe, pentru cunoașterea mai precisă a cerințelor diferiților beneficiari de peste hotare.Acestea ar fi în mare principalele sarcini atribuite întreprinderilor industriei ușoare prin planul de stat pe 1968. nează în pacitatea tehnică și organizatorică a cadrelor de muncitori, ingineri, tehnicieni și economiști. Dispunem însă de resurse șl posibilități pentru a le realiza întocmai, mai întîi prin generalizarea experien
ței acumulate în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a producției și 
a muncii, prin continuarea și perma
nentizarea acestei acțiuni. Ea vizează folosirea mai bună a capacităților de producție existente, introducerea unor noi tehnologii si metode avansate de lucru. Merită relevată experiența colectivelor de la Fabrica de confecții și tricotaj e-București. întreprinderile „Dacia" și „Clujeana", care se cere extinsă în toate unitățile cu același profil.

pentruramuri comer-

îndeplinirea lor angre- cel mai înalt grad ca-

(Continuare în pag. a IH-a)

Supraetajarea 
administrativă în

LlUiiea rtoriiffiwfcr
si cofetăriilor

© Pentru 150 de unități - 2 trusturi -15 servicii - 
200 de funcționari

© Deformarea ideii de evidență
© Despre eficiență și gîndire economică în comerțul 

local...Și văzînd Direcția comercială a Bucureștilor că, de la o vreme, s-au cam înmulțit chioșcurile de dulciuri- răcoritoare, cofetăriile, a căzut pe gînduri. Și nici una, nici două a înființat un trust al răcoritoarelor. T.L.C.R. numărul 1. Și a mai trecut o vreme. Și înmul- țindu-se chioșcurile, și tonetele iar a căzut mercială pe gînduri. Și — ați ghicit 1 — ființat un nou T.L.C.R. numărul fapt, nu e deloc să înființezi un trust de răcoritoare. Ba e chiar ușor. Descriem, pentru cei interesați, procedeul, întîi se caută un local mare (de preferință cu etaj). Odată găsit localul, începe studiul amplasării serviciilor. Un birou va fi afectat primului director, altul — celui de-al doilea director, iar, de la caz la caz, se va afecta un birou și celui de-al treilea director. Cîteva birouri vor fi puse la dispoziția serviciului planificare și organizare, altele — comercialului și producției, contabilității, calculatorilor, financiarului, merceologilor, revizorilor, juridicului, personalului, administrativului, secretariatului... De la caz, la caz, lista serviciilor poate continua. Pe urmă se angajează cîteva sute de funcționari care încep... treaba. Ce treabă ? Se zice (afirmația este neverificată) că un trust de cofetării și răcoritoare ar avea de rezolvat un milion de probleme cu un milion și ceva de necunoscute (lipsa de „Pepsi" de astă vară era una din... cunoscute !).Am avut îndelungi convorbiri cu doi dintre cel 4 (patru) actuali directori ai celor două actuale telecereuri și cu cîțiva dintre cei șefi de servicii.întrebare : „Nu pare cam mult, prea mult, două trusturi cu 10—15 servicii (care numai contabili au 81 !) pentru dirijarea... prăjiturilor și sucurilor ?“Răspuns : „Așa s-ar părea, dar nu e. Vă întrebăm : este sau nu este nevoie ca aceste

din nou cofetăriile ambulante, Direcția co-a Intrust : 2. De greu

10—15vi se cam

chioșcuri, cofetării și alte ochiuri de desfacere să fie... diriguite ?“ ,Este, am replicat, 
două

„.o&be, am Dar chiar așa, cu 
trusturi ?“— Ehei, veste unul de servicii, răcoritoare 1 Credeți că nu înțelegem ? Sună rău. Se poartă (de mult de tot — n.n.) discuții privind revederea organizării și dirijării cofetăriilor, chioșcurilor și tonetelor. Se preconizează restrîngerea activității abstracte și deplasarea muncii în jos, acolo unde se lucrează, / unde se servesc clienții.Dar se va putea oare ?— Ne omoară scrip- tologia ! Ne sufocă !Aflu că lucrurile au mers atît de departe încît azi numărul unităților este mai mic decît al funcționarilor! La un număr de aproximativ 150 de unități stabile... peste 200 de funcționari. Scriptolo- gia fiecărei gogoșerii sau a altor „ochiuri de desfacere" este ținută zi", în medie, cam

fără șefiifăcu dintre Trusturi de

de... 1,5 funcționari ! Ce scriptologie se Cea obișnuită : cotesc trate" ficiile mult ? tunci două de funcționari 7 tru că, vorba aceea, în loc să folosească liftul contabilii, calculatorii, revizorii etc. etc. trustului urcă pe scări. Vom demonstra faptul, dînd în același timp o mostră crasă de birocrație.Trustul 1 si trustul 2 au contacte cu furnizorii. Să zicem că fabrica „x“ trimite respectivelor trusturi bucureștene o anumită cantitate de suc. Pentru marfa respectivă se întocmesc, la unitatea primitoare, 4 fișe de recepție similare. In final trustul Intră în posesia a două dintre aceste fișe. în momentul cînd

tine ? se so- mărfurile „inși „ieșite", bene- și paguba. E Nu e mult. A- de ce ființează trusturi cu sute Pen-

Gh. GRAURE

„Ia (Continuare 
în pag. a II-a)

Tot mai des sînt citate în literatura de specialitate, pe șantiere, în articole de ziar noi invenții românești, produse și tehnologii originale. Este deci cu totul firesc să ne întrebăm care este stadiul invențiilor la noi, la ce domenii se referă, care este perspectiva lor de valorificare. In acest scop am a- dresat cîteva întrebări tov. profesor’ inginer NICOLAE GHEOR
GHIU, prim-adjunct al Direcției Generale pentru Metrologie, Standarde și Invenții.

— Cum ar putea fi expri
mat, sintetic, bilanțul crea
ției noastre tehnice, origi
nale, dinamismul ei ?Anul 1967 a fost pentru Direcția Generală pentru Metrologie, Standarde și Invenții — respectiv pentru Oficiul de stat pentru invenții — unitatea care se ocupă cu problemele de invenții, un an deosebit de fructuos : a fost anul în care numărul invențiilor înregistrate a a- tins o cifră record pentru țara noastră și anume 2 700, cifră care este de trei ori mai mare decît cea de acum cinci ani. A- celași an marchează și un alt eveniment de însemnătate deosebită : intrarea în vigoare a Decretului nr. 884 și a Hotă- rîrii Consiliului de Miniștri nr. 2250 privind invențiile, inovațiile și raționalizările.Creșterile cele mai mari ale numărului de invenții înregistrate au avut loc în ultimii doi ani. Această creștere este o urmare directă a sarcinilor trasate de documentele i IX-lea Congres al Comunist Român și lor ulterioare legate tatea de cercetare și varea creațiilor tehnice românești.Trebuie subliniat că potențialul creației originale, dacă ținem seama de marele număr de institute de cercetări, de proiectări și de învățămînt, precum și de numeroasele întreprinderi industriale în care își desfășoară activitatea un mare număr de specialiști, este cu mult mai mare decît cel reflectat în cifra invențiilor înregistrate în ultimul an. Intr-adevăr, dintr-o cercetare sumară făcută de Oficiul de stat pentru invenții, anul trecut, la 19 institute de cercetări și proiectări, s-a constatat că, deși iîn cadrul planului de muncă al acestor institute pe ultimii 3 ani au fost înscrise cîteva mii de teme, din care un număr însemnat au fost rezolvate, nu s-au înregistrat la Oficiul de stat pentru invenții decît 227 propuneri de invenții. Neglijarea acestei operațiuni este legată de mari riscuri, ea putînd duce la pierderea protecției legale.Acțiunea de protejare a creațiilor tehnice originale realizate de specialiștii din institute și întreprinderi trebuie dusă cu mai multă fermitate la toate nivelele, pentru a determina înregistrarea acestora la Oficiul de stat pentru invenții, acesta fiind singurul mod de valorificare'eficientă, atît pe teritoriul tării noastre, cît și în alte țări.Pentru a demonstra că înregistrarea soluțiilor originale este necesară, dăm următorul exemplu . Dacă într-un institut sau într-o întreprindere românească s-a elaborat un procedeu de fabricație sau un produs nou care nu a fost înregistrat ca invenție la Oficiul de stat pen-

Riscul
de a reuși

loan GRIGORESCU

celui de-al Partidului a măsuri- de activi- de promo-

In viața celui ce caută există experiențe care eșuează și eșecuri care constituie experiențe hotărîtoare. Deci trebuie să existe și un drept la îndrăzneală a- cordat neliniștitului, temerarului, celui care în numele noului își asumă riscul. Adevărul a- cesta a devenit aproape axiomatic, numai că prea puțini sînt cei care-1 recunosc. Și încă și mai puțini, cei care-1 pun în practică. Pentru imensa majoritate, a risca înseamnă eminamente a greși, atunci cînd în orice risc inteligent, alternativa trebuie obligată să încline cît mai puțin spre eșec și cit mai mult spre succes. Epurați riscul din viață, și una dintre cele mal sensibile forțe motrice ale geniului uman va înceta să mai funcționeze.Gîndurile, evocatoare de momente trăite și sugerate de mine în filmul „Subteranul", mi-au fost readuse în memorie de o recentă retrospecție a producției cinematografice românești din ultimii ani. Această retrospecție a coincis cu citirea cîtor- va articole publicate de presa centrală cu scopul de a ajuta dezvoltarea cinematografiei noastre, articole despre succese și mai ales despre e- șecuri, a căror finalitate, alta decît dorința de mai bine, nu poate fi insinuată și nici măcar presupusă.Se zice că în sport atletul poate sări mai

sus decît ștacheta — bineînțeles, pînă la o a- numită limită mereu diminuată. în artă, ștacheta trebuie să fie menținută la o înălțime care să depășească posibilitățile aparente. In cinematografie, constatăm, artistul nu prea are ce să sară, deoarece ștacheta e pusă uneori așa de jos, încît abia o remarcă. Teama de a nu greși, dublată cu asigurarea că fie
opinii

care peliculă ieșită pe porțile Buftei va fi musai o capodoperă destinată â priori cută- rui sau cutărui mare festival, în loc să mărească exigența netezește calea dulcei mediocrități, care programatic nu îndrăznește nimic, în schimb este mereu generoasă în încredințări că șoarecele va naște un munte, pentru a descoperi prea tîrziu, după ce milioanele au fost cheltuite, că, în realitate, a fost cam invers. Mascată de diplome neconfirmate în practica creației, ca niște cecuri fără acoperire, insinuată prin locuri unde talentele autentice nu prea se îmbulzesc, dulcea mediocritate devine infatuată șl agresivă. Impunerea gusturilor și a

stilurilor ei tinde astfel să devină o practică acceptată de unii mai slabi de înger care so- cot, probabil, că numai cei care i se supun au dreptul de a exista. A- nacronică practică, dar în cinematografie — spre deosebire de alte arte în care de mult s-a renunțat la ea — încă viguroasă.Refugiul în facilitate este însă numai unul din răspunsurile la tot mai insistenta întrebare în legătură cu ce se întîmplă cu cea de-a șaptea artă la noi. Prudența excesivă nu favorizează îndrăzneala creatoare și exigența numai declarată, dar neaplicată la obiect, nu facilitează emulația, ci platitudinea. Fără corelarea răspunderii din partea ambilor factori angajați în producția filmului artistic — creație și administrație — nu apare decît frica de greșeală exprimată 
cu acerbicie și, mai ales, cu „principialitate". Dar această falsă principialitate n-a ferit pe nimeni de rigori și, într-ale cinematografiei, în ultimii doi ani, 
a existat un întreg provizorat în conducere. Fiecare nou venit a propus organizări și reorganizări pe care n-a apucat să le vadă duse pînă Ia capăt căci alte noi organizări și reorganizări au apărut orizont. Grupele creație, care după
(Continuare 
in pag. a IV-a)

Convorbire realizată de 
Al. PLAIEȘU

(Continuare in pag. a V-a)

Rafinăria Brazi și-a sporit po
tențialul productiv prin darea in 
funcțiune, în anul 1967, a insta
lației de cracare catalitică cu 
fracționare o gazelor și hidro- 
finarea motorinei. Prin intrarea 
în exploatare a acestei instala
ții, pe care o prezentăm în foto
grafia de jos, crește gradul 
de valorificare superioară a 

materiei prime.

Ia 
de 
un

PE TOATE FRONTURILE VIETNAMULUI DE SUD

Ofensiva forțelor
patriotice

e SAIGON: mai multe cartiere sub controlul F.N.E.
6 orașe cucerite de forțele patriotice
La Hue, vechea capitală imperială, a fost instaurat 
un organism revoluționar
Cea mai mare bază aviatică americană din Vietnamul
de sud sub focul unui atac intens

Puternicele acțiuni ofensive declanșate marți de forțele patrio
tice, pe un vast teritoriu din Vietnamul de sud, continuă; unitățile 
Frontului de Eliberare Națională supun 
trupele intervenționiste.

unei puternice presiuni

La Saigon se desfășoară lupte 
între patrioții sud-vietnamezi și 
forțele americano-saigoneze în mai 
multe cartiere. Potrivit agenției 
Associated Press, cele mai grele 
lupte se dau în cartierul Cholon.

de aeroportul Tam Son 
reizbucnit, de asemenea,

Foto : Gh. Vințilă

La nord 
Nhut au 
luptele. Unele cartiere „sînt literal
mente ocupate și chiar în parte ad
ministrate începînd de miercuri di
mineața de F.N.E.", adaugă agenția 
France Presse.

Agenția Associated Press anunță 
că membri ai Frontului Național 
de Eliberare au creat în capitala 
Vietnamului de sud un „consiliu 
revoluționar" și acționează deschis 
în unele cartiere dens populate ale 
Saigonului, organizînd mișcarea de 
rezistență

Generalul Keith, adjunctul co
mandantului forțelor americane din 
cea de-a treia regiune tactică, a 
confirmat că cinci batalioane ale 
patrioților au pătruns în Saigon și 
a recunoscut că „comandamentul 
partizanilor deține inițiativa". Ge
neralul american a făcut cunoscut 
totodată că noi întăriri, mai ales în 
blindate, au sosit la Saigon.

Un prim bilanț al pierderilor su
ferite de trupele americano-saigo
neze în ultimele 48 de ore la Sai
gon, arată că 300 de militari sud- 
vietnamezi au fost uciși, iar alți 
727 răniți, menționează un comu
nicat oficial. Numărul militarilor 
americani uciși se ridică la cifra 
de 232. iar al celor răniți la 929. 
Dar. agenția FRANCE PRESSE, 
comentind acest comunicat, sub
liniază că cifra reală a pierderilor 
este mult mai ridicată decît cea 
anunțată oficial.

(Continuare în pag. a Vl-a)
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întreaga dezvoltare a societății contemporane reliefează, ca una din trăsăturile esențiale ale epocii, creșterea continuă a rolului partidelor comuniste și muncitorești în lupta popoarelor pentru eliberarea națională și socială. Unitatea a constituit întotdeauna izvorul forței comuniștilor — atît pe plan național, pentru flecare partid comunist, cît și pe plan internațional, pentru mișcarea comunistă în ansamblul ei. Unitatea partidelor comuniste constituie un imperativ major în condițiile contemporaneității, cînd omenirea străbate procesul de trecere de la capitalism la socialism ; îndeplinirea măreței misiuni istorice ce revine comuniștilor reclamă dezvoltarea solidarității lor de luptă, asigurarea și întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste, de care depinde unirea în- tr-un singur front a tuturor forțelor înaintate. antiimperialiste, promovarea cu succes a cauzei păcii și progresului social.Detașament activ al marii armate 
a comuniștilor, Partidul Comunist Român consideră că, îndeosebi în si
tuația actuală, cînd forțele imperia
lismului și reacțiunii se activizează, 
își intensifică acțiunile îndreptate 
spre frînarea proceselor revoluțio
nare în diferite regiuni ale globu
lui — apărarea șl întărirea coeziunii 
mișcării comuniste a devenit un im
perativ categoric, o cauză vitală a 
întregii omeniri.

★

Interesele comune ale clasei mun
citoare și ale oamenilor muncii din toate țările, lupta comună împotriva imperialismului, ideologia comună — învățătura marxist-leni- nistă — țelurile comune ale victoriei socialismului și comunismului în fiecare țară și în întreaga 
lume constituie acei factori esențiali, 
cu caracter permanent, care formea
ză în mod obiectiv baza unității 
partidelor comuniste. Desigur, acești factori nu acționează de la sine, spontan ; realizarea unității nu este un proces care se înfăptuiește automat, ci presupune o preocupare activă, susținută, eforturi corespunzătoare în acest sens.Așa cum este cunoscut, în trecut, în primele decenii după formarea partidelor comuniste, unitatea dintre ele era concepută îndeosebi sub forma unor structuri organizatorice. 
Viața, situația din mișcarea comu
nistă Internațională au ridicat cu 
acuitate problema modului cum tre
buie concepută unitatea mișcării 
comuniste în prezent, în condițiile 
de maturizare a partidelor, prin ce 
prismă trebuie privită și înțeleasă 
unitatea, astfel ca ea să fie reală 
și trainică, să constituie efectiv o 
pîrghie esențială a dezvoltării isto
rice, să corespundă întru totul spiri
tului internaționalismului socialist.După părerea partidului nostru, în abordarea acestei probleme este necesar să se pornească de la realități, iar aceste realități reflectă o enor
mă diversitate de condiții în care-și 
desfășoară lupta partidele comuniste, în 14 țări, de pe trei continente, ele conduc, ca partide de guvernămînt, opera de construire a socialismului si comunismului ; într-un mare număr de țări capitaliste, în state recent eliberate din jugul colonialismului, partidele comuniste, uneori în condițiile grele ale ilegalității, desfășoară lupta pentru interesele vitale ale clasei muncitoare, pentru apărarea și consolidarea independenței, pentru transformări democratice, pentru socialism. Chiar și în țări cu același tip de orînduire, condițiile de activitate a partidelor comuniste diferă ' considerabil de la tară la țară, datorită unei game largi de elemente specifice de ordin geografic și istoric, datorită stadiilor de dezvoltare economică și social- politică, tradițiilor naționale etc.Toate aceste elemente de varietate, care pe măsura dezvoltării procesului revoluționar mondial se vor accentua și mai mult, își pun în mod firesc amprenta asupra sarcinilor și obiectivelor partidului comunist dintr-o tară sau alta, asupra alianțelor, etapelor pe care le are de străbătut. Problema care se pune în fața fiecărui partid este aceea la care 
se referea Lenin atunci cînd sublinia că sarcina constă ..... în a ști
să aplici principiile generale 
și fundamentale ale comunismu
lui la relațiile specifice dintre clase 
și partide, la ceea ce este specific în 
dezvoltarea obiectivă spre comunism, 
la particularitățile fiecărei țări în par
te pe care trebuie să știi să Ie stu
diezi, să le descoperi, să le presupui".Experiența istorică demonstrează în mod elocvent că marele examen pe care trebuie să-1 treacă fiecare partid, expresia capacității și maturității sale, cheia succesului în lupta revoluționară rezidă tocmai în priceperea cu care reușește să îmbine adevărul general al marxism-le- ninismului cu practica concre- tă a revoluției și construcției în fiecare tară. în revoluția și construcția socialistă nu există soluții care să poată fi absolutizate, nu există și nu pot fi aplicate ca „rețete unice" soluțiile care au fost valabile în anumite condiții istorice distincte, în anumite timpuri sau în anumite țări. O politică științifică, realistă cere soluționarea crea
toare, originală a problemelor pe care 
le ridică viața, pe care le ridică 
acele condiții specifice, interne și 
internaționale, în care-șf desfășoară 
activitatea fiecare partid. Merită să fie citat în această privință răspunsul sugestiv pe care tovarășul Fam Van Dong l-a dat, în cadrul unui interviu apărut în „Le Nouvel Obser- vateur", la întrebarea cu privire la existența unei „originalități vietnameze" : „Lumea este sinuoasă și 
diversă în epoca noastră mai mult 
decît în aceea a lui Montaigne. Par
tidele revoluționare care-și însușesc 
doctrina lui Marx și Lenin au obligația de a o aplica just pentru re
zolvarea problemelor totdeauna com
plexe. Este ceea ce am făcut noi. 
Este ceea ce facem noi, de exemplu, 
în acest moment al istoriei pentru 
a combate agresiunea americană. Este 
ceea ce facem și ceea ce ne vom 
strădui să facem mai bine pentru a 
Întări socialismul la noi conform cu 

condițiile concrete ale Vietnamului și ale geniului poporului nostru. în 
acest sens se poate vorbi de origina
litate. Există un vers al lui Goethe 
pe care Lenin îl cita adesea : «Orice 
teorie este cenușie, dar veșnic verde 
este arborele strălucitor al vieții». 
Teoria lui Marx și Lenin este viabilă 
mai mult ca niciodată deoarece este 
un ghid și o metodă".Ignorarea necesității de a aplica legile obiective la condițiile specifice, copierea sau imitarea mecanică a politicii și metodelor altor partide comuniste, desconsiderarea cerinței de a analiza profund realitățile și, după cum spunea Lenin, de a te orienta în fiecare caz în parte judecind cu propriul tău cap — n-ar putea decît să genereze dificultăți în dezvoltarea procesului revoluționar în tara respectivă, în detrimentul intereselor generale ale cauzei socialismului.Este doar lesne de înțeles că nimeni nu poate cunoaște mai bine decît partidul comunist respectiv realitățile obiective și cerințele dezvoltării sociale din propria sa țară — și tocmai de aceea el și numai el poate elabora în deplină cunoștință de cauză linia sa politică. Stabilirea 
strategiei și tacticii, a căilor, forme
lor și metodelor de activitate con
stituie prerogativa suverană, drep
tul imprescriptibil și inalienabil al 
fiecărui partid comunist.

în fond, în exercitarea acestui 
drept se materializează însăși răs
punderea istorică pe care fieca
re partid comunist o are față 
de clasa muncitoare din care s-a năs
cut, față de poporul din care face 
parte și ale cărui interese le exprimă, 
cît și față de interesele generale ale 
socialismului. Tocmai de aceea orice manifestare de natură să perpetueze sau să reînvie în mișcarea comunistă tendința de a se imprima unui partid orientări din afară nu numai că s-ar solda cu erori, ci s-ar răsfrînge în mod negativ și asupra unității. în a- celași sens, modul în care fiecare partid soluționează sarcinile determinate de realitățile specifice în care conduce procesul revoluționar, ca probleme care decurg organic din misiunea sa istorică, nu pot îi puse în discuția altui partid, nu pot forma obiect de dispută și cu atît mai puțin nu trebuie să fie un factor de divergență, de slăbire a unității.

Punctul de vedere al partidului 
nostru este acela că unitatea nu poa
te fi identică cu uniformitatea, ea nu 
exclude, ci presupune ca fiecare par
tid comunist să se manifeste activ în 
viața internațională, să-și aducă a- 
portul propriu de inițiativă, de gîn- 
dire și acțiune revoluționară. Spiritul de unitate nu trebuie considerat ca lezat prin faptul că diferite partide aduc un punct de vedere deosebit în ce privește soluționarea unei anumite probleme, în desfășurarea unei anumite acțiuni ; important este ca deosebirile de vederi să fie discutate tovărășește, analizate cu calm și principialitate. evidențiindu-se ceea ce este comun în aprecieri și lăsîn- du-se ca discuții ulterioare sau însăși viata să clarifice punctele de vedere în suspensie, în această privință, tovarășul Longo, secretarul general al P.C.I., observa pe drept cuvînt : „Difi
cultățile, neîncrederea, rezistențele 
care încă se întîlnesc în calea 
realizării unei mai mari coeziuni 
și colaborări între partidele co
muniste nu se pot înlătura dacă 
nu se reușește să se stabi
lească un nou tip de relații în
tre partidele comuniste — relații care 
apără cu hotărîre autonomia fiecărui 
partid, care nu pretind să impună 
linii și orientări obligatorii, care nu 
implică poziții ostile față de parti
dele care într-unul sau altul din 
puncte nu sînt de acord cu eventua
lele hotărîri comune. Evident, auto
nomia nu poate totuși, nu trebuie să 
însemne indiferență față de o viziune 
generală a intereselor general-comu- 
ne și permanente ale mișcării mun
citorești".Prin aplicarea creatoare a principiilor generale la condițiile specifice, prin soluțiile originale date diferitelor probleme, fiecare partid comunist aduce contribuția sa proprie la îmbogățirea tezaurului comun al teoriei marxist-Ieniniste și practicii revoluționare, la creșterea prestigiului socialismului.Din toate acestea rezultă că uni
tatea trebuie concepută pornindu-se 
de la asemenea realități majore ca 
diversitatea condițiilor în care acti
vează partidele și creșterea gradului 
de maturizare a lor, de la resnonsa- 
bilitatea inalienabilă a fiecărui par
tid față de clasa muncitoare și po
porul din care face parte, de Ia ne
cesitatea ca fiecare partid să acțio
neze pe baza gindirii vii, proprii.

★înfăptuirea unității și coeziunii partidelor comuniste și muncitorești presupune nu numai abordarea acestei probleme într-o optică justă ; ea depinde totodată de un șir de factori de ordin practic — o deosebită importanță avînd în această privință 
natura relațiilor între partide.întreaga experiență istorică a mișcării comuniste și muncitorești învederează că o condiție esențială a asigurării unității și coeziunii o constituie stricta respectare, a normelor de bază ale raporturilor dintre partide. Dezvoltarea relațiilor de soli
daritate internaționalistă dintre par
tidele marxist-Ieniniste se poate 
asigura numai pe baza principiilor 
independenței, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a hotărî singur asupra politicii și 
activității sale practice. Experiența vieții arată că numai pe această temelie se poate dezvolta o colaborare rodnică, se pot soluționa probleme divergente : numai în a- ceste condiții unitatea între partide este cu adevărat puternică, trainică, poate face fată oricăror încercări. Si aceeași experiență arată că orice încălcare a acestor norme de relații generează invariabil fenomene negative, elemente de tensiune — în detrimentul intereselor unității.Aceste principii, pe care viata le-a consacrat ca lege de neclintit a co

laborării frățești, și-au găsit o largă recunoaștere în mișcarea comunistă; este însă de la sine înțeles că nu poate fi apreciată ca satisfăcătoare doar proclamarea lor ; esențiale sînt traducerea lor consecventă în viață, neadmiterea nici celei mai mici ocoliri a lor.
Solidaritatea și colaborarea tovă

rășească nu îngăduie nici o ingerință 
a unui partid în treburile interne ale 
altui partid. Orice amestec din afară neagă ideea de independență și autonomie. contribuie la ivirea și adîn- cirea disensiunilor între partide. Partidul nostru și-a exprimat dezaprobarea categorică față de practica oricăror forme de imixtiune în viața internă a altor partide, fie în probleme de orientare, de stabilire a liniei politice, fie în probleme de natură organizatorică, prin sprijinirea de elemente sau constituirea de grupări opuse conducerii partidului respectiv. Unitatea mișcării comuniste internaționale este condiționată de 
unitatea existentă în sînul fiecărui 
detașament al său. De aceea, orice acțiune care ar duce la slăbirea unității organizatorice a unui partid ar produce întotdeauna daune mișcării comuniste și muncitorești, cauzei socialismului în lume.

Din principiul egalității partidelor 
decurge recunoașterea principială, dar 
și practică, de fapt, că în familia 
partidelor comuniste și muncito
rești nu pot exista partide „su
perioare" și „subordonate", nici 
un partid nu poate pretinde că 
deține un Ioc aparte, o poziție de privilegiu. Tot de aci decurge și faptul că principiul centralismului democratic își are valabilitatea numai pe 
planul intern de partid ; pe plan internațional, în relațiile dintre partide, din cadrul mișcării comuniste, a- cest principiu este cu desăvîrșire 
inaplicabil, căci toate partidele comuniste sînt egale în drepturi, sînt partide independente, reprezintă clasa muncitoare, poporul din tara respectivă — ceea ce exclude orice formă de subordonare. De aceea supunerea „minorității" fată de „majoritate" nu-și poate avea loc în relațiile dintre partidele marxist-Ieniniste — și nici o „majoritate" nu-și poate impune hotărîrile vreunui partid, nu poate decide cum să acționeze sau ce poziții să adopte alt partid.O însemnătate deosebită pentru întărirea unității are intensificarea contactelor între partide, care permit o mai bună cunoaștere a punctelor de vedere, clarificarea unor probleme de interes comun, schimbul de experiență. Metoda contactelor directe oferă totodată posibilitatea unei informări reciproce care, prin faptul că vine din sursă directă, prezintă garanțiile că este corectă, în deplină cunoștință de cauză. Pentru ca relațiile să se bazeze pe încredere, stimă și respect reciproc este esențial ca orice problemă de interes comun să fie discutată nemijlocit de la partid la partid, de la conducere la conducere. în spirit sincer, tovărășesc.Firește, cu atît mai mult, cu atît mai imperios se impun asemenea consultări cînd este vorba de acțiuni care privesc mai multe partide, care ar urma să aibă adeziunea, sau să se bucure de participarea lor, să fie aduse la îndeplinire de ele împreună Astfel de cazuri solicită în mod obligatoriu consultarea prealabilă a tuturor părților interesate, punerea de acord prealabilă a acestora, evitîn- du-se cu strictețe practica faptului împlinit, „gata decis". în asemenea împrejurări informarea prealabilă și consultarea reciprocă, pe bazele egalității, luarea în considerare a părerilor tuturor, receptivitatea față de diferitele opinii constituie cerințe de maximă importanță atît pentru pregătirea bună, eficientă, a acțiunii respective, cît și pentru dezvoltarea relațiilor de încredere și colaborare rodnică între partidele frățești.Desigur, în cadrul unor schimburi de vederi pot apare păreri deosebite în ce privește aprecierea unor fenomene sociale, în privința căilor de rezolvare a unei probleme, întreprinderii unei anumite acțiuni. Nici un for extern nu are calitatea să judece politica unui partid, nu se poate constitui în instanță care să condamne alte partide ; experiența vieții, practicile trecutului au demonstrat cu prisosință cît rău au produs mișcării comuniste asemenea metode, cît de negative au fost urmările lor și cît de anevoioase au trebuit să fie eforturile pentru lichidarea, fie și parțială, a consecințelor lor. Pronunțarea de „sentințe" și „condamnări" sub orice formă. în documentele unui partid, la congrese de partid, la întîlniri ale mai multor partide, la consfătuiri internaționale, privind un alt partid, oricare din aspectele activității sale interne sau externe este inadmisibilă principial și practic. Singurele în măsură să judece astfel de probleme sînt forurile constituite ale partidului respectiv, organele sale de conducere, clasa muncitoare și poporul său.în același sens este necesar ca în dezbaterea și confruntarea punctelor de vedere deosebite să nu se recurgă la invective și etichetări ; nimic nu dă dreptul unui partid, vreunui for sau „instanțe" să dea calificative acelor partide cu care se află în divergență de păreri într-o problemă sad alta. Faptul că un partid decide să participe sau nu la o acțiune internațională este numai de resortul partidului respectiv și hotărîrea pe care o adoptă nu trebuie să înrîurească în nici un fel relațiile dintre el și celelalte partide. De pildă. Ia consfătuirea din 1967 de la Karlovy Vary au participat unele partide comuniste și muncitorești dintr-un număr de state europene, in timp ce altele nu au găsit rațiuni de participare. Este, desigur, pozitiv faptul că exponenți ă numeroase partide frățești au relevat dreptul suveran asupra participării sau nu, subliniind că indiferent de natura deciziei trebuie conservate și dezvoltate bunele relații.

în nici un caz poziția pe care în
țelege să o adopte un partid în ast
fel de cazuri nu trebuie să genereze 
etichetări, să slujească drept criteriu 

pentru includerea In diferite „cate
gorii", să fie privită ca un „etalon" 
al fidelității față de marxism-leni
nism, al internaționalismului, etc. 
Nimeni nu are căderea să instituie 
asemenea „etaloane", să proclame ar
bitrar „indicatori" după care să mă
soare gradul sau „coeficientul fideli
tății" altor partide față de principiile 
sau țelurile fundamentale ale mișcă
rii comuniste. Practica etichetărilor a 
adus suficiente neajunsuri și daune, 
— și abandonarea ei radicală este in
sistent cerută de interesele reale ale 
internaționalismului proletar, de in
teresele reale ale unității și coeziunii 
partidelor frățești.în același sens, tovarășul Kim Ii- Sen sublinia : „Acum unii 
etichetează partidul nostru și 
alte partide marxist-Ieniniste ca 
fiind „neutre", „eclectice", „opor
tuniste" etc. Ei spun că am vomit pe 
„calea compromisului neprincipial" 
și „stăm ve două scaune". Aceasta 
este lipsit de sens. Noi avem propriul 
nostru scaun. De ce să renunțăm la 
propriul nostru scaun și să stăm ne- 

' confortabil pe alte scaune ? Noi vom 
sta întotdeauna pe scaunul nostru 
marxist-leninist".Pornind de la interesul fundamental al întăririi unității, partidul nostru promovează cu consecventă principiile și normele de relații în legăturile pe care le întreține si dezvoltă cu toate partidele frățești. Este cunoscută activitatea susținută pe care o desfășoară în acest sens Partidul Comunist Român, numeroasele întîlniri, contacte, schimburi de vizite între conducătorii partidului nostru si reprezentanți ai partidelor din toate țările socialiste, precum și ai partidelor comuniste din alte țări. Comuniștii, întregul nostru popor, a- cordă o mare însemnătate faptului că, drept urmare a activității desfășurate de partidul nostru în acest spirit de unitate, el a menținut și promovează relații tovărășești, principiale cu toate partidele frățești.Partidul nostru apreciază că o răspundere deosebită revine partidelor comuniste și muncitorești din țările socialiste în ce privește asigurarea coeziunii sistemului mondial socialist, care reprezintă rea- zimul principal al forțelor revoluționare de pretutindeni și principalul factor determinant al dezvoltării progresiste a omenirii. Comunitatea de orînduire socială, de interese și de teluri dau legăturilor dintre țările socialiste o temelie solidă, sînt factori obiectivi de întărire a prieteniei și cooperării dintre ele, în interesul fiecăreia și al întregului sistem socialist. Dar — așa cum arată viața, cum subliniază partidul nostru — condiția necesară și obligatorie pentru realizarea coeziunii o constituie respectarea neabătută și scrupuloasă a principiilor relațiilor de tip nou — principiile internaționalismului socialist, ale independentei și suveranității naționale, egalității în drepturi, avantajului reciproc, colaborării și întrajutorării tovărășești. Aceste principii formează un factor-cheie al bunelor relații, al încrederii și prieteniei reciproce. De 
cea mai mare însemnătate este ca 
deosebirile de păreri să nu afec
teze sub nici o formă legăturile 
normale, tovărășești între partide 
frățești ; cu atît mai mult, atunci 
cînd acestea sînt partide de guvernă
mînt, deosebirile de vederi nu tre
buie să afecteze raporturile dintre 
țările socialiste, deoarece aceasta nu 
poate decît să aducă cele mai grave 
prejudicii dezvoltării sistemului mon
dial socialist, influenței și rolului ce 
îi revine pe arena internațională.Acest lucru se cere cu atît mai imperios cu cît socialismul trebuie să-și afirme superioritatea nu numai prin realizările pe planul fiecărei țări socialiste, ci și prin aceea că, în opoziție cu relațiile din capitalism, este chemat să statornicească raporturi cu adevărat frățești între popoare.

★

Convingerea partidului nostru este 
că în pofida faptului că s-au acumu
lat multe probleme în mișcarea co
munistă. că s-a accentuat pericolul 
sciziunii, drumul agravării divergen
țelor poate fi barat prin efortu
rile pline de răspundere, tenace și 
perseverente ale partidelor comu
niste în vederea înlăturării elemen
telor de tensiune și creării unui 
climat favorabil discutării prin
cipiale a problemelor. Partidul 
nostru este profund convins că 
ceea ce unește partidele comuniste 
și muncitorești constituie factorul 
fundamental care trebuie să precum
pănească asupra oricăror dispute.După părerea partidului nostru, în situația care s-a creat în mișcarea comunistă, pentru a îndrepta lucrurile pe făgașul salvgardării si refacerii unității, este esențial să nu se 
întreprindă nimic de natură să agra
veze divergențele, să nu se facă nici 
un pas îndreptat spre înrăutățirea 
lucrurilor, să se evite cu maximum 
de grijă, atenție și precauție orice 
ar adăuga noi elemente de tensiune. Dimpotrivă, toate eforturile, toate acțiunile trebuie să aibă ca unic 
punct de pornire și ca unică direc
ție, ca obiectiv și țel suprem re
stabilirea climatului principial în 
mișcarea comunistă, normalizarea re
lațiilor dintre toate partidele, din
tre toate statele socialiste, salvgar
darea și întărirea unității și coe
ziunii partidelor comuniste și mun
citorești. Orice măsură constructivă, 
orice pas, cît de mic, orice progres 
către acest țel se va bucura de a- 
sentimentul și sprijinul comuniștilor 
de pretutindeni, va fi apreciat și 
salutat de toate forțele progresului 
social, de forțele antiimperialiste și 
ale păcii.Aceasta este poziția pe care »e situează neabătut Partidul Comunist Român. Ea a fost reafirmată din nou zilele trecute cu toată claritatea de către secretarul general al C.C. al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, subliniind hotărîrea partidului nostru de a face totul, în continuare, pentru a-și aduce contribuția la înlăturarea divergentelor actuale din mișcarea comunistă și muncitorească, la întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste, a întregului front antiimperialist a spus : „Sîntem 
ferm hotăriți să nu participăm la nici 
o acțiune care ar putea dăuna acestei 
unități, dîndu-ne in același timp a- 
portul Ia orice acțiune menită să ser
vească cauza unității mișcării comu
niste, a unității clasei muncitoare in
ternaționale, a tuturor forțelor pro
gresiste din întreaga lume.

Noi considerăm că deasupra deose
birilor de păreri existente în mișca
rea muncitorească trebuie să stea in
teresele supreme ale clasei muncitoa
re internaționale, ale socialismului".Partidul Comunist Român, potrivit tradițiilor sale internaționaliste, nu-și va precupeți nici în viitor eforturile și va face tot ce-i stă în putință tot ce depinde de el. pentru a contribui la coeziunea mișcării comuniste internaționale, a tuturor forțelor frontului antiimperialist, potrivit intereselor poporului român, ale tuturor popoarelor lumii, ale marii cauze a comunismului și păcii.

V. ILIESCU

Cu prilejul aniversării 
eroicelor lupte ale 

și petroliștilor
La Teatrul de stat din Ploiești a 

avut loc, joi după-amiază, o adu
nare a oamenilor muncii consa
crată aniversării a 35 de ani de 
la eroicele lupte ale ceferiștilor și 
petroliștilor. Luînd cuvîntul, Gh. 
Cojocaru, secretar al Comitetului 
orășenesc Ploiești al P.C.R., a fă
cut o expunere asupra cauzelor și 
condițiilor care au generat luptele 
din ianuarie-februarie, profunda 
înrîurire pe care aceste acțiuni au 
exercitat-o asupra vieții politice 
și sociale din România, ca și pe 
plan extern, în lupta dusă de pro
letariatul mondial împotriva fas
cismului.

In încheiere, a fost prezentat un 
program cultural susținut de for
mații de artiști amatori din loca
litate și de un grup de actori ai 
Teatrului de stat. (Agerpres)

Concursul 
special 

Pronoexpres
La primul concurs special 

Pronoexpres al anului, Admi
nistrația de stat Loto-Prono- 
sport atribuie autoturisme „Re
nault 16“ și „Renault 10 Ma
jor" în număr nelimitat și 20 
autoturisme prin tragere la 
sorți : 3 „Renault 16", 3 „Mosk- 
vici 408", 3 „Skoda 1 000 M.B.", 
3 „Fiat 850", 2 „Renault Gordi- 
ni“ și 5 „Trabant 601".

Concursul este dotat, de ase
menea. cu 50 de excursii în 
U.RS.S. — Nopțile Albe — și 
50 de excursii in Italia pe ruta 
Roma (Piața Sf. Petru. Vatica 
nul. Arcul de Triumf al lui Ti
tus. Coliseumul, Via Appia, 
Panteonul Galeriilor — ș.a.), 
Napoli, Pompei, Capri etc.

Se mai acordă, in afara aces
tora, premii obișnuite, supli
mentare și speciale in bani.

Cu 15 lei se poate participa 
la toate cele 7 extrageri cu- 
prinzind 53 de numere.

Tragerea va avea loc 
miercuri, 7 februarie. Marți 
este ultima zi pentru procura
rea biletelor.

(Urmare din pag. I)actele respective au sosit la trust, la contabilitatea acestuia se petrece un fapt straniu, de neconceput. Pe fișe, două echipe de contabili efectuează a- celeași operații în paralel ! Scrie linul cifra 5, scrie si celălalt tot 5. Sau invers : cînd unul scrie, celălalt face pauză. După ce primul a terminat calculul, numai ce-1 auzi pe al doilea : „Colega, cît ți-a ieșit ?“. „Păi, atît". „Dă-mi să copiez și eu, dragă". ...Și cît copiază al doilea, intră în pauză primul.Pentru conducerea activității cofetăriilor și chioșcurilor de răcoritoare este, firește, necesar să existe un a- numit for, să se tină o anumită evidență, dar ceea ce se petrece la T.L.C.R.-uri întrece măsura. Multi funcționari asudă tot timpul făcînd și refăcînd calculul spatiilor comerciale.E drept, orice bun negustor vrea să-și cunoască potențialul, mărimea localului. Dar se pare că la răcoritoare și la forurile care le coordonează activitatea de recenzare a localurilor s-a transformat în... problemă diurnă. Tot timpul se numără și se măsoară localurile! De ce oare? Că doar nu intră la apă ! Și tot ar mai fi de înțeles dacă studiile făcute de funcționărimea telecereurilor ar corespunde măcar pe departe realității. Dar nici nu poate fi vorba de așa ceva. Forurile, mai precis niște direcții din M.C.I., cer T.L.C.R.-uri- lor „situația rețelei". Cum ? în „spiritul" instrucțiunilor ultimului re- censămînt al unităților comerciale. Adică : situația să fie dată pe gestiuni. Dar în sectorul despre care discutăm, gestiuni sînt puține. Majoritatea punctelor de desfacere sînt, cum prea bine se știe, în remiză. Și atunci ? Funcționarii T.L.C.R.-u- rilor văd bine că rețeaua este alcătuită din — să zicem — 500 de puncte de desfacere, care însumează — să zicem — 10 mii m.p., dar raportează în „spiritul instrucțiunilor" că rețeaua are 300 de unități și 5 mii de m.p. ! Situație eronată, cifre moarte, care nu spun nimic. Am mai precizat : nimeni nu este împotriva evidentei. Evidenta este oglinda în care comerciantul, forurile care-1 dirijează văd situația financiară a desfacerii, a beneficiilor ș.a.m.d. din rețea. Firește, atunci cînd această evidență e rațională, eficientă. Or. în cazul T.L.C.R.-urilor, o bună parte

După publicarea articolului:

„In drumeție prin
Țara Vrancei11

în numărul 7 576 al ziarului „Scînteia" a fost publicat articolul „In drumeție prin Țara Vrancei", sub semnătura inginerului Ștefan Mihăilescu. In legătură cu acest articol, Comitetul regional Galați al P.C.R. ne scrie : „Avem convingerea că autorul nu cunoaște e- forturile depuse de către organele de partid și de stat pentru ridicarea nivelului economic, social și cultural al regiunii Galați, pentru valorificarea la un nivel superior a bogatelor tradiții cultural-artisti- ce ale oamenilor muncii din a- ceastă zonă. In continuare, refe- rindu-se la faptul că autorul nu dispune de o documentare completă și exactă, răspunsul arată că autorul face unele aprecieri greșite. Bunăoară, afirmația sa că a- ceastă regiune s-ar zbate chipurile „în cel mai desăvîrșit anonimat* vine în contradicție — dacă ar fi să dăm numai cîteva exemple recente — cu manifestările organizate în cursul anului trecut la Mărășești, Mărăști și Soveja. Inexacte sînt și afirmațiile privitoare la rețeaua rutieră. Spre informarea autorului amintim că în perioada 1960—1967 s-au construit și recondiționat în această zonă peste 400 km de drumuri publice și drumuri forestiere. In aceeași perioadă, Sfatul popular al regiunii Galați a pietruit, în raioanele Focșani și Panciu, aproape 100 km de drumuri și a asfaltat peste 60 km pe traseele Focșani — Vidra și Panciu — Soveja. Ceea ce este real este faptul că marcarea drumurilor și șoselelor din această zonă nu este încă terminată.în direcția dezvoltării turismului în regiunea Galați și îndeosebi în zona Vrancei, pe baza unui plan amănunțit de măsuri elaborat de către biroul comitetului regional de partid, la sfîrșitul anului 1966 au fost construite pînă în prezent magazine universale în comunele Mera și Andreiașul, s-au dotat cu utilaje noi magazinele de la punctele forestiere Vul- căneasa, Butucoasa, Botul Mișinei, la Soveja și pe Valea Cerbului. Capacitatea de cazare a crescut. In anul în curs, la Soveja se construiește un complex comercial tu

din evidență e inutilă, născocită parcă înadins ca să înghită munca vie. Direcția de statistică, unele direcții din M.C.I. și Direcția comercială a orașului București cer trusturilor tot soiul de date. Calculul legăturilor de mărar și pătrunjel consumate la fabricarea unor specialități de patiserie poate provoca o scriptologie nemaipomenită. Se consumă inutil cearceafuri de hîrtie, în cantități vagonabile. Funcționarii T.L.C.R.-urilor întocmesc situația pîinii consumate în localuri, situația biscuiților, a margarinei, a... șampaniei ! Pe urmă, vine la rînd situația caramelajului. drageurilor. covrigilor... cei mari și cei mici. T.L.C.R.-u- rile trebuie să comunice în scris cîte legume s-au consumat în... cofetării, să dea o situație specială pentru cartofi. De ce toate acestea ? Să presupunem totuși să aceste situații ar fi cu adevărat necesare. Dar cei care le cer trec cu vederea niște fenomene apărute nu de ieri, de azi în rețeaua alimentației publice. Și anume : au apărut sute de unități cu mandat. Iar mandatarii nu sînt o- bligați să transmită trusturilor situația mărarului. Atunci ? Atunci direcțiile mai sus numite primesc niște situații inexacte, parțiale și nimănui folositoare. Practica e anacronică, dar se menține în viață. De ce — pentru numele lui dumnezeu ?...Și mai lucrează funcționărimea T.L.C.R.-urilor la scriptologia „cotidiană".— Ce corespondență — mă refer la instrucțiuni, indicații circulare, note și așa mai departe — primiți pe „verticală" și transmiteți mai departe, în jos ?— Cel întrebat — un șef de serviciu de la T.L.C.R. numărul doi — mi-a zis : „stați un pic". A plecat și. peste 10 minute, s-a reîntors gîfîind. încărcat cu un maldăr de dosare : „Iată o parte din corespondență".Am luat un dosar la întîmplare. Nu pot fi reproduse, firește, miile de note, circulare etc. Dăm doar un singur exemplu. Se va vedea imediat cum și pe ce își pierd timpul funcționarii care cer „situații" și cei care le întocmesc. Reproducem exact ultima notă a Direcției comerciale a Capitalei, transmisă trusturilor : „Vă facem cunoscut că. începînd de la 1 ianuarie a.c„ în raportarea deca- dală a vînzărilor de pîine albă și specialități veți include și grisinele 

ristic, compus dintr-un restaurant, magazin universal etc., precum șl un camping de 100 locuri. Totodată, vor continua lucrările de modernizare a drumurilor.In articol, autorul mai arată că „nu există nici un fel de popularizare care să atragă privirile turiștilor asupra acestei regiuni. Nu s-a tipărit nici un ghid turistic sau măcar un pliant mai detaliat". Această afirmație este, de asemenea, complet eronată, deoarece pentru zona respectivă s-a făcut pe această linie mai mult decît pentru oricare altă parte a regiunii Galați. Au fost publicate : un ghid turistic al regiunii Galați, în care Vrancea ocupă un întreg capitol, un album al regiunii, In care Vrancea ocupă circa o treime din total, un pliant intitulat „Vrancea — regiunea Galați", în limbile română, germană, engleză, rusă. Și pe linia valorificării tradițiilor artistice populare din această zonă s-au întreprins o serie de acțiuni, printre care amintim : publicarea unui volum de culegeri de folclor poetic din regiunea Galați, intitulat „Pe un picior de plai", un volum privitor la jocurile populare din Vrancea, o culegere de cîn- tece intitulată : „Sună cîntul și răsună". Tot pe această linie a fost organizat, în cursul anului trecut, la Soveja și apoi la Năruja, Festivalul cîntecului, portului și dansului sovejan, la care au participat zeci de mii de oameni din regiunea Galați și din alte regiuni ale țării. Despre acest festival au scris presa centrală și locală, iar cinematografia l-a filmat în întregimeAutorul articolului critică, de a- semenea, lipsa din comerț a unor materiale tradiționale pentru confecționarea frumosului port vrin- cean. Aceasta este, într-adevăr, o lipsă a organelor comerciale locale pentru remedierea căreia s-au șl luat măsurile corespunzătoare". "-AFăcînd toate aceste precizări’, scrisoarea încheie : „în concluzie, noi sîntem pe deplin conștienți că se poate face mult mai mult pentru cunoașterea și popularizarea Tării Vrancei și, bineînțeles, vom face".

(ele lipseau din datele statistice !) întrucît acest sortiment intră în grupa de specialități".Socotim de prisos tălmăcirea acestei note și nu încercăm să mai demonstrăm o dată „utilitatea" ei....Dacă intri prin birourile trusturilor de cofetării și răcoritoare ești martorul unei activități febrile. Dar, păcat ! Sutele de funcționari din București, miile de funcționari din țară trudesc în bună măsură de pomană. în schimb, munca vie, legată de controlul unităților, aprovizionare, desfacere, este lăsată pe planul doi sau trei. Cine ar trebui să controleze, să se îngrijească de aprovizionare, de ridicarea nivelului de civilizație a deservirii ? Evident, merceologii. Dar — e de domeniul basmului — în timp ce în birourile T.L.C.R.-urilor sute de oameni cu o bună pregătire bat, cum am văzut, „cerneala" în piuă, pe teren activează... 8 (opt) merceologi ! Rezultatele a- cestei răsturnări de situație sînt cunoscute. Despre modul arțăgos în care sînt serviți clienții în multe cofetării, despre slaba organizare și încetineala deservirii, despre lipsa de neînțeles a unor sortimente — frișcă și pepsi, ba chiar și înghețată, de pildă, mai ales în zilele sfîrșitului de săptămînă, cînd consumul crește simțitor — s-a mai scris, și nu o dată. După cum s-a scris și despre balastul birocratic al alimentației publice. Am cerut și atunci, și mai recent, părerea organismelor competente. Răspunsuri : „Se va analiza, se va studia, vom proceda la modificări, oamenii trebuie să facă mai mult comerț și mai puțină scriptologie"...Foarte bine. Dar cînd se vor face toate acestea ? Cînd și cine (cine concret, pe nume) a aprobat cu atîta u- șurință umflarea aparatului birocratic în comerțul local ? Cum se acceptă asemenea acțiuni antieconomice în discuțiile „severe" de la organele financiare si de planificare ? Un răspuns amplu al organelor de specialitate din S.P.C., ca și al altor foruri de resort, vizînd atît practicile actuale cît și perspectiva ar fi binevenit.Doar este cît se poate de evident că acest balast grevează șl asupra economiei în general, șl asupra deservirii consumatorilor. Atunci, de ce e menținut, de ce nu se taie odată răul de la rădăcină ?
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Ol productivitatea mun- obținută în abataj» se diminueze cu pes- 1,8 tone de cărbune post și zi la supra-cărbune energe-sumar adunarea pen-

Direcția eforturilor

titlu] de în industria

de trans-A RASELOR DE ANIMALE!

Capacități noi

de producție la uzina

Au început lucrările de construcfie la cele 3 hale industriale ale 
»ec|iei de tras bare de la uzina „Ofelul roșu*. Prevăzută să intre în 
funcfiune încă in acest an, noul obiectiv industrial va produce bare 
trase din ojel, de la 15 la 70 mm grosime, larg întrebuințate în con
strucția de mașini și utilaje. Capacitatea proiectată a acestei unități 
este de 40 000 tone bare trase pe an. Ea va avea un flux tehnologic 
modern și utilaje de inaltă productivitate — cuptoare de încălzire Și 
de recoacere, bancuri de tras bare, mașini de cojit.

(Agerpres) Noua hală de fabricație a întreprinderii de utilațe pentru industria ușoară din Tg. Mureș
Foto : A. Cartojan

UN PROGRAM ȘTIINȚIFIC
9 9

Multe din bunurile care asigură satisfacerea cerințelor cotidiene ale omului : alimente, îmbrăcăminte sau încălțăminte, își au proveniența din x><£ tehnie — una din ramurile impor- 
V/ i ale agriculturii. Cantitatea și varietatea sortimentelor de produse a- limentare de origină animală, calitatea stofelor prezentate în rafturile magazinelor depind de dezvoltarea zootehniei în ansamblu, de aplicarea unui program științific de ameliorare a șep- telului. Iar nivelul cantitativ și calitativ al producției zootehnice este condiționat de crearea fermelor de selecție pentru obținerea reproducătorilor de mâre valoare genetică, care să transmită milioanelor de produși, ce se obțin anual, însușirea de a da lapte mai mult, o producție superioară de lînă, să realizeze un spor mare în greutate cu un consum specific redus de furaje etc.în documentele Congresului al IX-lea al P.C.R. necesitatea zonării lelor, pe baza unui studiu nic, în vederea extinderii raselor de mare productivitate, adaptate condițiilor din țara noastră, întocmirea unui program științific fundamentat de îm- h țrtățire a calității și productivității a. -balelor, care să fie aplicat, în mod organizat, în toate unitățile agricole, sub îndrumarea și răspunderea cadrelor de specialitate. Pe baza acestor indicații și ținînd seama de însemnătatea economică excepțională pe care o are asigurarea reproducătorilor de înaltă valoare, de prețurile stimulatorii acordate unităților agricole care-i cresc, în multe întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole s-au efectuat importante lucrări de selecție. întreprinderile agricole de stat Valea lui Mihai — Crișana, Cărei — Maramureș, cooperativele agricole Și- mand — Crișana, Limanu — Dobro- gea și altele își onorează cartea de vizită nu numai prin producții record, ci și prin creșterea și vînzarea de berbeci care dau cîte 10—20 kg lînă fină la o singură tundere și se utilizează în procesul ameliorativ din regiunile respective și din alte zone ale țării.

se subliniază creșterii anima- temei-

cău: R. Costin)

\ tehnica fensiuni- 
'lui de cercetări și 

rotehnice

Un mare număr de reproducători de valoare provin din import.Consiliul Superior al Agriculturii a întocmit un studiu privind zonarea raselor, îmbunătățirea calității și productivității animalelor. Acest studiu care a fost supus dezbaterilor în comisia de ameliorare se referă, în principal, la repartizarea procentuală și geografică a speciilor și raselor de animale, principalele direcții de creștere și ameliorare a raselor, principiile fundamentale și baza organizatorică, precum și eficiența economică a măsurilor prevăzute. Cu toate că studiul respectiv cuprinde numeroase precizări și propuneri noi, el nu constituie încă uP program științific de ameliorare a raselor, acesta urmînd să fie într-un timp cît mai scurt.După cum se știe, în anilor au mai fost făcute și numeroase proiecte privind rezolvarea unor probleme : asigurarea și selecționarea reproducătorilor, folosirea intensivă a acestora, probleme de a căror rezolvare depinde progresul zootehniei, obținerea de animale caracterizate prin indici tehnico-productivi superiori. Cu toate acestea, problema atît de importantă a elaborării și definitivării programului de ameliorare și, pe această bază, asigurarea reproducătorilor selecționați este încă departe de a fi rezolvată. Pînă anul trecut, în centrele de însămînțări artificiale o parte din tauri nu făceau parte din clasele record și elită. Și în prezent circa 60 la sută din numărul taurilor utilizați în rețeaua de însămînțări artificiale provin din vaci care nu au un procent de grăsime în lapte mai mare de 3,8 la sută, ceea ce nu poate duce la îmbunătățirea acestui indice economic la viitoarele generații de animale. De asemenea, numai un număr infim de reproducători sînt cunoscuți după modul cum își transmit însușirile la urmași. Perpetuarea acestei situații, care constituie o frînă în calea ameliorării raselor, se dato- rește mai multoT cauze. La unele din ele s-a referit tov. Marcel Paraschi- vescu, directorul Direcției de Reproducție și selecție din Consiliul Superior al Agriculturii :„Ameliorarea raselor necesită un efort concentrat și în primul rînd asigurarea reproducătorilor de valoare din fiecare specie și rasă. Or, în multe unități tăurașii de prăsilă se cresc laolaltă cu cei destinați producției de came, ceea ce explică de ce calitatea lor nu este la nivelul exigențelor De aceea, se urmărește crearea fermelor de elită în unitățile agricole de stat".Toate bune și la locul lor. Numai că despre crearea fermelor de elilă se discută și se fac proiecte de peste 10 ani. Este firească deci întrebarea : ce împiedică crearea lor ? La această întrebare am primit răspunsuri parțiale la mai mulți interlocutori. Departamentul Intreprinderi- Agricole de Stat aflăm fost fixate fermele de elită, fost fixate este desigur bine, acest lucru s-a făcut și cu ani urmă fără să se obțină rezultatele scontate. Ca dovadă, în cursul anului trecut o parte din unitățile agricole de stat furnizoare de animale de prăsilă au trecut această sarcină pe plan secundar. Cu toate că au efective de ovine supuse controlului oficial al producției pentru atestarea calității, întreprinderile agricole de stat Făgăraș și Rupea din regiunea Brașov au batalizat sute de berbecuți de prăsilă.In ciuda faptului că există un sistem remuneratoriu acordîn- du-se sume mari pentru reproducătorii selecționați, se întîlnesc destule cazuri de nerespectare a contractelor încheiate și mai ales a condițiilor de calitate. Alături de unitățile vestite pentru valoarea animalelor livrate, sînt altele care provoacă litigii la preluarea loi de către comisii. Intr-un dosar voluminos, la Consiliul Superior al Agriculturii se află zeci și zeci de note și referate care reprezintă tot atîtea

elaboratdecursul refăcute
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i litigii între beneficiari și unită- furnizoare. In întreprinde-agricole de stat din regiu- Ploiești, Argeș, București, Ba- și Hunedoara, din 3 277 vaci

de rasă Brună de Maramureș, supuse controlului producției de lapte, circa trei sferturi au fost încrucișate cu tauri din diferite rase. O parte din acestea sînt animale înscrise în registrele genealogice de stat. Firesc ar fi deci ca de la acestea să se obțină tăurași de prăsilă. Or, datorită încrucișărilor efectuate, munca depusă pentru controlul producției și alte lucrări de selecție, care înglobează mulți bani, s-a irosit. Ce determină asemenea a- nomalii ? Iată care este părerea tov. conf. ing. Vasile Temi.șan din Institutul de Cercetări Zootehnice.„Studiul întocmit de Consiliul Superior al Agriculturii are numeroase elemente orientative, judicios gîndite, dar el nu constituie decît baza de plecare pentru alcătuirea programului de ameliorare a raselor. Tocmai lipsa unui asemenea program a contribuit la perpetuarea deficiențelor, a discontinuității unor măsuri legate de obținerea și folosirea reproducătorilor. Este adevărat că, în unele unități, se urmăresc numai interesele imediate, fără să se ia măsuri pentru a asigura calitatea viitoarelor generații de animale. Unele încrucișări, avantajoase pentru moment în unitățile respective, sînt în contradicție cu interesele dezvoltării zootehniei, deoarece diminuează fondul de rasă pură. în faza actuală este greti să obținem reproducători corespunzători cerințelor fiecărei rase, întrucît selecția lor nu este organizată științific. Ar fi necesar un regulament unic de funcționare a fermelor de selecție, perfecționarea sistemului de cointeresare materială, specializarea de genetiști-selecționatori pentru aceste unități".într-adevăr așa stau lucrurile. Ur- mărindu-se numai scopul comercial imediat, nu se iau măsuri pentru ca toate unitățile care au sarcini privind asigurarea numărului și calității reproducătorilor să și le îndeplinească în condiții ireproșabile. Este bine că în cadrul întreprinderilor agricole de stat au luat ființă unități specializate pentru producția de lapte-marfă sau pentru alte categorii de produse, dar a- ceste acțiuni ar

precedate de măsuri pentru crearea și specializarea unităților producătoare de animale selecționate. Deși s-au fixat ferme de selecție, acestora nu li s-a asigurat nici o diferențiere în ce privește planul de producție și de livrare ca și cel financiar, față de fermele de exploatare. în plus, sarcina de a livra reproducători a fost atribuită și condițiiDupă Covaliu, mentale liorarea de insuficiența masjirilor pentru selecția certă a reproducătorilor, de.lipsa unor stațiuni de testare. „Ar fi util . — spunea ing. Covaliu — ca specialiștii să-și concentreze eforturile pentru organizarea selecției celor mai valoroase efective. în prezent se pierde vremea cu controlul producției în unele cooperative agricole care au animale de slabă productivitate".După cum se vede, obținerea și utilizarea intensivă a reproducătorilor necesită încă rezolvarea a multiple probleme. Diversitatea de opinii exprimate în privința alcătuirii și definitivării programului de ameliorare a raselor, părerile adesea contradictorii ale unor specialiști privind modalitățile și mijloacele de realizare, nu trebuie să constituie un impediment a- tunci cînd este vorba de obținerea de reproducători selecționați. După opinia ing. Ion Moldovan, director general în Departamentul I.A.S., crearea fermelor de selecție pe baza înmulțirii celor mai valoroase animale din fiecare specie și rasă trebuie însoțită de măsuri pentru testarea reproducătorilor, utilizarea lor intensă Ia însămînțările artificiale.Este imperios necesar ca forurile competente și, în primul rînd, Consiliul Superior al Agriculturii să urgenteze măsurile pentru soluționarea pozitivă a acestor probleme-cheie care condiționează ameliorarea raselor, mărirea producției și a gradului de rentabilizare în zootehnie.

unor unități care nu aveau corespunzătoare.părerea tov. ing. Constantin directorul stațiunii experi- Rușețu, regiunea Galați, ame- raselor este serios ștînjenită kilovolți
BACAU (corespondentul „Scînteii*). — în a- propierea zonei industriale a orașului Roman a început construcția u- nei stații de transformare de 110 kilovolți cu o putere instalată de 50 000 kilovolți/amperi.O altă stație de a- ceeași capacitate se construiește la Moinești. Aceasta la noua tensiunenești, aflată, de asemenea, în construcție, care va alimenta cu energie electrică unitățile industriale din zona petrolieră a Moldovei. Se fac pregătiri pentru începerea lucrărilor de construcții și montaj la alte două stații devolți, care vor fi amplasate la Piatra Neamț și Tg. Neamț.

va fi conectată linie de înaltă Borzești-Moi-

cîte 110 kilo-
fi fost nimerit să fie Constantin BORDEIANU vSAAAA/VVSAAAAAAAAAAAA/V

(Urmare din pag. I)Concomitent, eforturile sînt șl 
fi concentrate spre executarea și 
rea în funcțiune la termen și la un 
înalt nivel calitativ a noilor obiective 
din industria ușoară. Acestea se înscriu ca un factor hotărîtor în realizarea sporurilor de producție din planul pe anul 1968. în îmbunătățirea calității și lărgirea sortimentelor bunurilor de larg consum. Intr-adevăr. se vor tre altele, citate de cardate/an din fibre chimice și nița. 22.1 milioane mp țesături bumbac pe an la ..Tesătoria" — șova. „Tîrnava“-Mediaș și Teleorman, 10 milioane mp țesături groase de cînepă la întreprinderea integrată pentru țesături groase de cînepă-Ne- grești. 6 milioane mp țesături mă- tase/an la tesătoria de mătase ,.Vic- toria“-Iași. 6 milioane bucăți tricotaje tip lînă/an la unitatea nouă de tricotaje — București. 2.5 milioane perechi încăltăminte/an la întreprinderea de pielărie și ..Clujeana". 6 400 tone/an late la întreprinderea Roșu“-Mediaș.Nu peste mult timp construirea unor noi obiective ale industriei ușoare. Este vorba de întreprinderea de ată de cusut Odorhei, unitatea nouă de tricotaje de lînă Miercurea Ciuc. două noi fabrici de confecții și altele. In paralel, se continuă lucrările Ia mari obiective industriale. începute anul trecut, printre care fabrica integrată de lînă ..Argeseana“-Pitesti. tăbăcăria minerală Corabia, unitatea nouă de taină și încălțăminte din cauciuc-Drăcă- șani întreprinderea de articole tehnice dinSimpla citări de numărul triei ușoare, este suficientă tru a reliefa efortul de investiții în 1968. în bani, el se cifrează la 2.6 miliarde lei. Măsurile luate pînă acum, în special în vederea pregătirii din timp a documentațiilor, a permis să

vor 
da-

pune în funcțiune, prin- în acest an o capa- 3 600 tone fire bumbac la Filatura pentru fire bumbac-Olte- de Or-

încăltăminte vase emai- ,.Emailulva începe

cauciuc-Pitesti. lectură a acestor producție, care întreprinderilor este noi capa- vor mări indus- pen-

se obțină o scurtare substanțială a termenelor de realizare și dare în funcțiune za investițiilor. Dacă. cu cîțiva ani în urmă, construirea și darea în exploatare a unei filaturi dura între 3—4 ani. s-a ajuns în prezent ca un asemenea obiectiv să fie pus în funcțiune numai în doi ani. Prin
ceea, alături de constructori, titularii 
răspunderii în fața partidului și gu
vernului pentru fondurile încredin
țate.Aceeași atenție se cuvine acordată și diversificării și îmbunătățirii calității produselor. Acest imperativ nu se poate despărți de sarcinile care

Obiectivele
îîad'ffistrieî
ușoare
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sreducerea perioadei de construire a noilor investiții se va realiza, cum este și firesc, o accelerare a ritmului de dezvoltare a industriei ușoare Legat de investiții, precizez că în acest an circa 50 la sută din necesarul de utilaje pentru noile capacități de producție vor fi asigurate din tară Industriei anul 1968 volum de tone . fatăIn domeniul investițiilor, se im
pune continuarea acțiunii de devan
sare a termenelor de punere in func
țiune a noilor obiective industriale. 
Sîntem titularii investițiilor și, de a-

industria de sorti- 1968, se produse.
în acest scop. Ministerul Ușoare va realiza în — cu forțele proprii — un utilaje mai mare cu 2 000 de realizările din 1967.se

ne revin. In fiecare an, ușoară produce circa 70 000 mente și articole. Pentru prevede realizarea de noi articole și modele. Dintre noile produse care se vor fabrica menționăm : țesături din fire produse din bumbac în amestec cu fibre polinozice. poliesterice și polipropilenice, atît pentru lesătuii destinate fondului pieței cit șt pentru scopuri tehnice. De asemenea, se vor produce țesături elastice tip lînă. bumbac și mătase din fire naturale si chimice cu urzeală din fire texturate. articole elastice din fire elastomere covoare din fibre sintetice și artificiale și multe altele. Se vor realiza, totodată.

Colectivul minei Lu- peni își confirmă de multă vreme fruntaș noastră minieră. Conti- nuînd depășit anul trecut planul la toți indicatorii. Pe baza sporirii productivității muncii cu 80 kg de cărbune pe post și zi, față de prevederi, prin folosirea mai judicioasă a forței de muncă și a timpului de lucru, la mina Lu- peni s-au extras în plus 66 772 tone de cocsificabil și tic.Acest bilanț prezentat la ; salariaților minei cru dezbaterea sarcinilor de plan pe 1968, care a avut loc fi mult îmbogățit cu noi date și fapte. A- tenția generală nu a vizat însă cifrele bi- lanțiere, ci a polarizat asupra marilor rezerve și posibilități e- xistente în sectoarele minei, asupra direcțiilor principale în trebuie forturile pentru tinuare tivității lumina lite de țională

care concentrate e- colectivului ridicarea în con- a eficienței ac- productive, în sarcinilor stabi- Conferința Na- a partidului., , — Deși în mimunoaș- tră s-au investit fonduri importante pentru modernizarea procesului de extracție a cărbunelui — a spus ing. Va- 
sile. Ciriperu, șeful exploatării — trebuie să recunoaștem că neînde- plinirea prevederilor planului tehnic a grevat asupra productivității indicator care tuie pentru noi expresia cea mai sintetică a economicității producției. La încărcarea mecanică în galerii am atins doar 74 la sută din volumul stabilit, iar la tăierea și încărcarea mecanică a cărbunelui cu ajutorul havezelor, combinelor și plugurilor, am înregistrat abia o proporție de 46 la sută. Sînt rezultate total insuficiente, în raport cu cerințele producției moderne de cărbune și cu posibilitățile dispunem, mai avem de cazuri și maiștri preferă, conservatorismului rutinei lucreze cu ciocanul de abataj, laje și derne

creșterii muncii, consti-

de care Am avut și încă o serie cînd ingineri din sectoare în virtutea și tehnice, să seîn vreme ce uti- mecanisme mo- stau nefolosite.

Ținînd seama de sarcinile ce ne revin în acest an, socotesc absolut necesar să luăm fără întîrziere măsuri pentru folosirea intensivă și extensivă a tuturor utilajelor miniere din abataje.în acest scop, pe baza unui riguros studiu al condițiilor geologice de extracție a noi straturi, cîmpuri și panouri de cărbune, inginerul șef 
Ion Popescu a propus urgentarea introducerii unei combine moderne, de înalt randament, în- tr-un abataj din stratul 5, măsură care permite creșterea productivității muncii cu 2,75 tone de cărbune pe post. Alte combine de tip nou, a- flate în experimentare, vor fi puse în funcțiune pentru a spori capacitatea de producție pe abataj frontal cu 25 la sută. Vorbitorul a relevat, de asemenea, necesitatea de a se accelera introducerea transportului pe bandă rulantă continuă, în locuri unde există condiții create în acest scop, de a se extinde rambleierea pneumatică și susținerea metalică, de a se lua noi măsuri pentru folosirea cu indici optimi a mașinilor de încărcat în galerii.Folosirea judicioasă a foi’ței de muncă și a timpului de lucru constituie, după cum se știe, o problemă capitală pentru creșterea productivității muncii în industria minieră. De aceea, ea a fost abordată cu răspundere în cadrul dezbaterilor. „Noi, minerii de la Lupeni — relata șeful de brigadă 
Petre Constantin — ne putem lăuda cu creșterea în anul trecut a timpului efectiv de lucru. Problema însă nu a căpătat o rezolvare deplină, cu toate studiile de organizare științifică întreprinse pînă acum. în 1967, datorită absențelor nemotivate și învoirilor, la noi s-au înregistrat aproape 55 000 ore-om neproductive, ceea ce, știm cu toții, echivalează cu mai bine de 20 000 tone de cărbune. Timp prețios pierdem și în abataje, mai ales „gîtuirilor" în zionarea lucru cu vagonete că între cru stabilit teoretic și cel efectiv se menține încă o serioasă diferență".

datorită aprovi- fronturilor de materiale și goale, astfel timpul de lu-

de încălțăminte, dezvol- special producția încăl- O atențienoi modele tindu-se în țămintei din înlocuitori, deosebită a fost și va fi acordată. în continuare creșterii si diversificării producției articolelor pentru copii, care — în comparație cu alte produse — solicită din partea întreprinderilor eforturi perseverente.
O contribuție importantă la 

bunătătirea calității produselor 
dustriei ușoare o va aduce — din ce 
în ce mai mult — cercetarea știin
țifică. Planul de cercetări al Ministerului Industriei Ușoare prevede în anul 1968 cea mai direct de producției pildă se vor îmbunătăți tratamentele tehnologice pentru reducerea și- fonabilitătii țesăturilor, se vor elabora si asimila noi tehnologii în vederea producerii de textile netesute fono. termo si hidroizolante. Cît privește industria pielăriei. în acest domeniu se vor asimila noi procese tehnologice de tăbăcire rapidă a pieilor pentru talpă, se vor perfecționa tehnologiile la confecționarea diferitelor sortimente din încălțăminte cu fete din înlocuitori de piele — produse fabricate pentru prima oară în anul 1967Am prezentat aceste sarcini întru- cît. în domeniul îmbunătățirii calității. măsurile de intervenție sînt cu atît mai necesare cu cît în anul 1967 au mai existat cazuri cînd mărfurile livrate nu au corespuns prevederilor contractuale. De aceea, se im
pune ca toate întreprinderile Minis
terului Industriei Ușoare să 
în continuare o 
dicării calității 
de la recepția 
materialelor și 
Iul mărfurilor trebuie acordată si ambalaje, grafic al cest sens, rească produselor ce necesită de materiale de amhalat fată de cele primite. Ne revine sarcina de a uti-

îm- 
in-

multe teme de cercetare, mare parte fiind legate necesitățile imediate ale în industria textilă, de

acorde 
atenție deosebită ri- 
nroduselor. încenînd 
materiilor prime și 

terminînd cu contro- 
finite. Aceeași grijă creării de noi îmbunătățirii aspectului celor existente. în a- e nevoie să se mă- gradul de preambalare a industriei ușoare, ceea însă cant.itătî sporite

Insistînd asupra căî lor și mijloacelor d sporire a productivității muncii, ing. Marin Petrescu s-a referit la deficiențele existente în organizarea sistemului de transport. „Actualul mod de transport al cărbunelui face ca cii să te pe . față. Această diferență de productivitate, cu serioase implicații da ordin economic și financiar, trebuie să dea de gîndit tuturor factorilor care concură la extracția cărbunelui. Iată de ce socotesc o chestiune de prim ordin ca cercetătorii din institutele științifice specializate, împreună cu noi, practicienii, să căutăm grabnic soluții optime și eficiente de modernizare a transportului din subteran la suprafață".In același sens converg și propunerile făcute de maistrul principal Teodor Iacob, ing. 
Victor Stoicoiu și șeful de brigadă Mihai Bla- 
Ka. Ei au insistat asupra urgentării execuției și ritmicității lucrărilor de deschidere și pregătire a viitoarelor fronturi de cărbune, astfel -I ca pe tot parcursul a- cestui an brigăzile productive să aibă asigurat frontul de lucru necesar îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan și angajamentelor.în contextul preocupărilor colectivului de Ia mina Lupeni de a desfășura în acest an o activitate mai rodnică, mai eficientă se cuvin consemnate și angajamentele luate pentru 1968 : să producă peste plan 20 000 tone cărbune, îndeosebi prin creșterea muncii 18 kg post și că ; să depășească indicatorii de plan privind extracția cărbunelui cu susținere metalică, la tăierea mecanizată și la transportul pe galerii ; să depășească cu 2 milioane lei planul valoric la lucrările de investiții și să realizeze o economie la prețul de cost de

productivitătil planificate cu de cărbune pe zi calendaristi-

675 000 lei.
Laurențiu VISK1 
corespondentul 
„Scînteii"

Iiza și gospodări cît mai Judicios a- ceste materiale, pentru ca din cantitățile repartizate să obținem o producție cît mai mare de ambalaje. Atingerea sporurilor de producție preconizate nu va fi posibilă decît prin creșterea însemnată a productivității muncii, concomitent cu reducerea prețului de cost. Pentrul anul 
1968 se prevede o sporire a produc
tivității muncii de 4 la sută și o di
minuare a cheltuielilor de producție 
cu 1.2 la sută față de realizările din 
1967. îndeplinirea sarcinii de creștere a productivității muncii impune luarea de măsuri. îndeosebi de îmbunătățire a indicilor de folosire a mașinilor și utilajelor tehnologice de bază, elaborarea de normative și norme de muncă fundamentate științific. care să măsoare cantitatea de muncă reală, necesară efectuării lucrărilor la toate activitățile și locurile de muncă din întreprinderile industriei ușoare. în ce privește scăderea cheltuielilor de producție, va trebui să se insiste asupra reducerii consumurilor specifice — ca o acțiune sistematică și permanentă — prin extinderea în industria textilă a fibrelor artificiale și sintetice cunoscute. cît și a altora noi. Se Impune să se folosească în mai mare măsură în industria bumbacului fibra poli- nozică. care este o fibră chimică nouă, cu caracteristici apropiate de cele ale bumbacului. Mărirea consu
mului de fibre chimice solicită însă 
îmbunătățirea calității acestora în fa
bricile producătoare, din subordine» 
Ministerului Industriei Chimice. Toate acestea se vor finaliza în creșterea rentabilității producției, a volumului de acumulări. în care scop s-au prevăzut și măsuri suplimentare de înlăturare a cheltuielilor neeco- nomicoase — amenzi, penalizări, bînzi si pierderiColectivele întreprinderilor din dustria ușoară care în primii doi ......ai cincinalului au realizat o producție suplimentară de 3.5 miliarde lei, vor căuta si în anul 1968 să-și îndeplinească exemplar sarcinile ce 1» revin din planul de stat de dezvoltare a economiei naționale.
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P O E Z
fără emoție?Dimensiunilegpeoializărți în medicină

este

„O experiență repetată de o sută de ori ne-a învățat că nu există o introducere mai bună decît faptele înseși" scrie Aimă Michel, referindu-se, e drept, la cu totul alte probleme decît cele pe care tinde să le pună în discuție articolul de față. Faptele sînt însă fapte și, în orice problemă, ele sînt grăitoare. Medicina pare să se găsească astăzi într-un impas, impas creat de multitudinea fenomenelor noi care vin să-i mărească complexitatea. în biologie— spunea Szent Gydrgy — „o celulă are mai mult decît doi electroni" și a încerca să încadrezi totul mecanicist, în limitele stricte ale aplicațiilor științelor matematice și mecanice, ar însemna să greșești. De a- semenea, a neglija introducerea noului în biologie— a fenomenelor puse de biofizică, matematică, biochimie etc. — ar însemna să reduci medicina la arheologica semiologie, care nu-și mai are nici rostul, nici sensul sub vechea ei formă. Și astfel, împinsă cu pași gigantici înainte prin descoperirile secolului XX, medicina înglobează astăzi și aplică în întregul ei rezultatele descoperirilor a zeci și zeci de alte specialități, de la matematică pînă la fizică și chimie. dîndu-ne posibilitatea să cunoaștem cît mai bine organismul uman cu toate problemele sale.Creierul omenescînsă limitat ca posibilități de cuprindere. Și dacă, cu un secol în urmă, se putea cere unui medic să cunoască totul, dacă cu zeci de ani în urmă i se cerea să cunoască o anumită parte din acest tot, astăzi „părticica din tot" devipe din ce în ce mal mică și cu cît e mai profundă, cu atît mai strimtă îi e suprafața. Cît și pînă unde se poate întinde însă această parcelare pe „felii" a organismului uman ? Se poate pierde din vedere, întregul, omul ca ființă, re- ducîndu-1 uneori la componente ca pe mașină ?Aceste probleme mîntă actualmente corpul didactic din învăță- mîntul medical, atît din țara noastră cît și din lumea întreagă. Consider că ar fi o serioasă greșeală ca în pregătirea viitorului medic specialist să se piardă din vedere omul în totalitatea sa — este, de altfel, un adevăr pe care-1 susțin autori cu renume. Boala este și creează un răspuns general din partea organismului pus în apărare. Și dacă acest răspuns general este uitat de specialistul în „boala" respectivă, el va putea greși uneori grav în evoluția ulterioară a acestui edificiu complicat — organismul uman. Să luăm un exemplu : ateroscleroza. După diverse statistici, această boală provoacă, prin complicațiile sale, mortalitatea cea mai mare existentă în epoca contemporană : 45— 54 la sută din mortalitatea generală a adulților. Ateroscleroza este o maladie generală, care prinde pereții arterelor mari și mici ale întregului organism. Pentru tratarea ei există un specialist creat de evoluția

părți orice
fră-și

(Urmare din pag. I)

A

ascendentă n medicinii : cardiologuL specializat în boli cardiovasculare. Dar ce poate face acest specialist în terapeutica sclerozei ? Care său ?Se știe astăzi scleroza, odată este ireversibilă. Nimic și nimeni nu poate s-o vindece. Specialistul în boli cardiovasculare o vede însă, de obicei, numai atunci cînd este definitiv instalată și rolul său se limitează la a evita pe cît posibil apariția complicațiilor grave : infarctul miocardic, gangrena, etc. Și aici, cum poate el interveni ? Are el cunoștințele și, dacă le are, dispune de arsenalul terapeutic necesar pentru a preveni evoluția lentă dar sigură spre accentuarea maladiei ? Și apoi să nu uităm : ateroscleroza prinde și vasele creierului ; peste

atero- este rolulcă atero- instalată,

eonsacrat* în depistarea linei boli ireversibile.Ce rezultă de aici ? Că 
nn medic 
ferent de 
trebuie să 
mult 
țile Este, cele mai mari greșeli să pornești, pregătirea unui specialist într-o ramură a medicinii interne. înainte ca medicul respectiv să fi lucrat ani de zile în medicina internă. Numai astfel el își va face o viziune generală asupra medicinii interne și. uneori, după aceea, va putea aborda o ramură de specialitate : cardiologia, gastroen- terologia, nutriția etc. Așa cum consider tot o greșeală să renunțăm la a- ceste specialități. Rezultă deci că specialistul trebuie 
să fie un om cu o largă 
practică și cu multiple cu-

din 
conexe,așadar,

practician, indi- 
specialitatea sa, 
cunoască cît mai 
toate specialită- 

de graniță, una dinde exemplu, la

puncte de vedere
11 Ia sută, din mortalitatea prin ateroscleroză e dată de accidentul cerebral. în acest moment intervine un alt specialist : neurologul, care diagnostichează boala și încearcă să oprească consecințele a ceea ce, de cele mai multe ori, nu mai poate fi reparat. Dar arteriopa- tia membrelor inferioare cu gangrenă, cînd intervenția chirurgicală e adesea ineficace, cui îi revine pentru a fi tratată : internistului, cardiologului sau chirurgului ? Toate acestea subliniază cît este de greu să tratezi și să înțelegi un mecanism biologic în continuă mișcare atunci cînd este văzut prin prisma numai a specialistului cu profil îngust.Procesul evolutiv al bolii este lung și, e drept, uneori mut. Dar, de cele mai multe ori, el se exprimă într-un limbaj colorat și evident. Este vorba de un proces metabolic cu modificări de metabolism intermediar, modificări care pot fi uneori corectate. Și astfel apare un specialist nou creat — specialistul în boli metabolice, acela care caută să înțeleagă, să explice și să trateze fenomenul înainte de a deveni ireversibil. Boala poate fi combătută înaintea apariției leziunii histologice, în stadiul de maladie chimică, printr-o profilaxie bine condusă și adaptată de la caz la caz. Pentru aceasta, cercetarea și interpretarea unor elemente biologice care o pun în evidență ca : modificări de colesterol, trigliceride, acizi grași, fos- folipide, modificări în metabolismul peretelui arterial etc. sînt strict necesare. Studiul metabolismului intermediar sau a metabolismului peretelui arterial nu poate fi făcut însă decît în colaborare cu a- cest specialist avizat. Intervenind în acest stadiu, prin evitarea unor factori nocivi, printr-o higienă fizică și psihică, regim alimentar se de lui

printr-un rațional poate evita, uneori zeci ani, ajungerea bolnavu- pe mina „specialistului

noștințe medicale, care a 
adîncit ulterior o ramură 
ruptă din cadrul larg al 
trunchiului de bază.Știința medicală a impus crearea unor ramuri medicale noi, care se situează uneori la granița dintre medicină și alte științe cum ar fi : biofizica, radiologia, biochimia etc. sau la granița dintre diverse specialități medicale : anestezia și reanimarea, specializarea în boli dismetabolice și de nutriție, explorări funcționale etc. Formarea uno- astfel de specialiști e mai complexă, impune eforturi mai mari și aria lor de cunoștințe trebuie să fie mult mai largă. Rolul acestor specialități de graniță este însă deosebit în formarea multilaterală a specialistului practician, dîndu-i noțiunile de bază necesare, pe care-și poate fundamenta cunoștințele propriei specialități. Studiul bolilor metabolice, de exemplu, reușește să arate astăzi că organismul este și rămîne un tot. din care se „felii" numai datorită putinței noastre de a-1 prinde în întregime.Se mai întîlnesc încă meni care pretind că formarea unui bun cală voie de o continuă vului. Experiența ar urma să-i dea treptat acestuia cadrul necesar înțelegerii problemelor. Totuși, internatul și secundariatul, făcute chiar în cele mai bune clinici, nu-și ajung menirea și nu sînt suficiente pentru crearea unui specialist de înaltă calificare, dacă în formarea lui se lasă totul pe seama practicii și rutinei. Aș mai ține să reamintesc că în formarea chiar a unui practician și nu a unui cercetător, viitor om de știință, practica fără teorie, cum spunea Pasteur, nu este decît care ti-o dă

Să nu uităm 
înaintează cu . . 
și că teoria este poate tot 
atît de necesară, dacă nu 
mult mai necesară decît 
practica medicală

taie ne- cu-oa- în specialist într-o ramură medi- oarecare nu este ne- de nimic altceva decît muncă permanentă și la patul bolna-

„rutina pe obișnuința", 
că medicina 
pași repezi

de zi cu

culung proces de gestație luaseră timiditate, dar nu fără succes, locul mult disputatei și anacronicei redacții de scenarii, au fost nevoite să cedeze din nou frîul redacției defuncte, pentru ca tot ele să fie scoase de la naftalină după încă un glorios an de eșecuri și înmormîntate după alt an.S-a renunțat astfel, cu prea multă ușurință, Ia singura formulă care permitea emulația reciprocă a unor colective de creație bazate pe afinități artistice și, mai ales, pe spiritul nobil ai competitivității.Poate că forma Inițială de organizare a grupelor de creație n-a fost cea mai perfectă, evident ea putea fi mult îmbunătățită, dar pentru prima oară se realizase în cinematografia noastră și se aplica principiul muncii colective, înlăturîndu-se pe cît posibil arbitrariul, impunerea gusturilor artistice (sau pseudoartis- tice) ale unei persoane sau ale alteia ■— dar înclin să cred că tocmai această înlăturare a unor posibilități dis- creționale a și grăbit sfîrșitul grupelor sau al atelierelor de creație încă neconsolidate.Este, cred, timpul să ne gîndim Ia reînființarea grupelor de creație și, ținînd seama de experiența de pînă acum, să căutăm a înlătura încă de la început ceea ce Ie compromitea existența. Acordîndu-le o mai mare autonomie în desfășurarea activității lor cotidiene, stimulînd principiul competitivității artistice, al emulației reciproce, putem face din grupele amintite adevărate ateliere promovare a noului în cea de-a artă românească.Consiliul artistic, întrunindu-se și în grabă, mai ales în scurtul răgaz dintre marile festivaluri internaționale, ba, în cazul unor filme renun- țînd să mai funcționeze, își convoacă membrii uitîndu-i pe unii diplomatic, concediindu-i pe alții fără preaviz, ori reangajîndu-i (bineînțeles onorific) în funcție de nevoi și conjunctură. Neîntrunind decît foarte rar forțele artistice care nominal îl com-

de7-arar

este de cele malpun, acest consiliumulte ori lipsit de autoritate și neeficient, iar singurul rezultat al existenței lui fantomatice, descărcate de răspundere, a fost preluarea destinelor filmului românesc în exclusivitate de către administrația reorganizatoare. ea însăși mereu în curs de reorganizare. Deși acest lucru nu convine nimănui, (privarea cinematografiei noastre de funcțiunile unei forme verificate de înțelepciune colectivă a fost recent dezbătută în cadrul unei anchete publicate de „Scînteia"), este uimitor cum de nu i se pune capăt. In acest timp mediocritatea prosperă și, în ciuda repetatelor insistente din partea criticii, o serie de regizori slabi care au la activul lor de două-trei ori cîte trei- patru milioane de lei aruncați pe fereastră, continuă să primească filme și să umple planul de producție al studioului cu platitudini, în schimb, orice film mai dificil, mai „de problemă", ambiționat să salte cît de cît ștacheta, este silit să treacă pe sub furcile caudine ale celor prea grijulii cu menajarea mediocrității și chiar a nulității artistice pe banii statului.Un consiliu artistic al cinematografiei, exigent, corect, ar trebui să pornească mai întîi de la decantarea forțelor : Ar fi și în sprijinul noii conduceri a Studioului „București" care are nevoie vitală de aportul unui consiliu cu autoritatea artistică restabilită. Cinematografia este poate cea mai complexă dintre arte, ea este în același timp creație și industrie și contribuția unei inteligente colective poate fi infinit mai prețioasă în luarea hotărîrilor decît deciziile unei singure persoane oricît de dotată ar fi aceasta. S-ar realiza poate mult jinduita stimulare a tuturor forțelor și în primul rînd a capacităților îndelung încercate, fără de care este dificil să-ți imaginezi filmul românesc într-un stadiu mai avansat. Mi se pare inexplicabil regizori de mare talent sînt voiți să aștepte cîte trei-patru — uneori chiar și mai mult — să transpună pe peliculă nici unnariu, in vreme ce alți regizori in-
cum neani fără sce-

zi. Medicina nu înseamnă 
numai vocație. înseamnă 
cunoștințe profunde șl 
exacte, cunoașterea expe
rienței la zi, a tot ce s-a 
creat în lumea întreagă In 
problema respectivă.Din cele discutate pînă acum se desprind clar cî- teva concluzii, care se impun respectate atît pentru formarea unui cercetător, cît și cian, mură cina, litate. impune'de la sine existenta unui învățămînt postuniversitar. Facultatea de medicină nu poate da studentului. în cei 6 ani de studii, nimic mai mult decît noțiunile elementare medicale. în acest învățămînt postuniversitar trebuie să existe absolut toate elementele de bază necesare formării unui medic polivalent și bine pregătit teoretic și practic. 2. Un specialist intr-o specialitate îngustă nu poate fi recrutat decît dintr-un medic care a lucrat cel puțin 6—8 ani în specialitatea de bază, specialitate cu profil mai larg. Consider că. de exemplu, un cardiolog nu poate să fie decît un medic primar de interne, specializat în probleme de cardiologie etc. 3. La formare» unui specialist într-o ramură medicală este obligatoriu să-și dea concursul toate sDecialitătile contingente. Pentru aceasta este recomandabil a se părăsi obiceiul închistat și retrograd ca medicul respectiv să primească noțiunile teoretice și practice numai de la o singură catedră. Dimpotrivă, consider că organizarea unor cursuri si stagii comune, pe probleme comune. în care specialiștii de înaltă calificare în problemele respective să fie cei care susțin cursul și conduc vor da bune și listi cu rioară.
Dr. Iulian MINCU 
șeful Clinicii de boli 
de nutrijie și metabolism 
Spitalul „Dr. Cantacuzino" 
I.M.F. — București

a unui medic practi- specialist într-o ra- medicală : 1. Medica nici o altă specia-

stagiul respectiv, rezultate mult mai vor forma spec?a- o calificare supe-
')

• Filarmonica de atat „G. Enescu" (la Ateneu) : Concert simfonic. Dirijor t 
Mircea Basarab — 20.
• Opera română : Ora spaniolă ; Gianni Schlcchl — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Secretul lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Marla Stuart — 19,50. 
(sala Studio) : Patima roșie — 19,30.
® Teatrul de comedie : Capul de rățol — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Un tramvai numit dorință — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Sflntul 
Mitică Blajinu — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Luna dezmoșteniților — 19,30, 
(sala Studio) : Viziuni flamande — 20.
® Teatrul Giulești (în sala Teatrului evreiesc da stat) : Mușcata din fe
reastră — 19,30.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : Hoții — 19,30.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate pînzele sus — 18.
O Teatrul „Țăndărică" : Iarmarocul piticului Clip — 17, (la Palatul pionie
rilor) : Vrăjitorul din Oz — 17.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal la Boema — 
19,30, (sala Victoria) : Music-Hall — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele pe 
pămtnt — 20.
• Circul de stat : Selecțlunl de iarnă — 19,30.

t V
17.30 — Curs de limba rusă.
17,58 — Sumarul zilei.
18,00 — Stadion — emisiune de actualitate sportlvt.
18,20 — Buletinul circulației rutiere.
18.30 — Pentru școlari. Balade și legende : „Ospățul lui Dromichete* de

Alexandru Mitru.
19,00 — Pentru copii : A.B.C. De ce 7 Trucaje pe 18 mm.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Ecran literar.
20.30 — Studioul muzical : Cultura muzicală de-a lungul timpului (IT). Pre

zintă Petre Codreanu.
Reflector.
Film artistic : „Moartea vine pe ploaie* — o producție a studiourilor 
cehoslovace.

22,45 — Telejurnalul de noapte.

21,00 —
21,15 —

In premieră pe ecrane

Un nou film românesc

k. 'fii

„împușcături pe portativ" este titlul noului film muzical core
grafic românesc care intră in curtnd pe ecrane Scenariul: Dimps 
Rendis, Cezar Grigoriu. Regia: Cețar Grigbriu Muzica și aranja
mentul muzical: George Grigoriu. In distribuție : Nancy Holloway, 
Margareta Pislaru, Cornel Fugaru și formația . Sincron".

• Capcana : SALA PALATULUI (seria de bilete 2243 — ora 17,15 șl 
seria 2241 — ora 20,15), PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 : 16,30 ; 19 ; 21.15, 
FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• De trei ori București IREPUBLICA (completare Pași spre Brân-
cuși) _  9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
« Căutați idolul LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16,15 ; 18.30 ; 
20,45, BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Un bărbat și o femele : CAPITOL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18.30 t 
21.
• încercuirea : VICTORIA (completare In tntlmpinarea viitorului) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© O sută unu dalmațieni : UNION — 14,30 ; 16,30 ;
18.30 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; mmiMiwMiatw
20.30 (la ambele completarea Năică șl veverița).
O Dragostea unei blonde : LUMINA (completare a
Echipa) — 9,15—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45, 
MOȘILOR (completare Opt minute de vis) — 15,30 ;
18 ; 20,30.
© Program peutiu Cup.» i uviNA 9 ,
• Cînd tu nu ești : DOINA — 11,30 ;
18,15 ; 20,30.
® Vulcanul
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Billy mincinosul : CENTRAL (completare Pași spre Brâncușl) — 
9 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 , 20,45.
• Femeia zilei : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
o Escroc fără voie : GIULEȘTI (completare In căutarea timpului 
pierdut) — 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA (completare Invitație) — 10 ; 12 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, MIORIȚA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Război și pace (seriile I și II) : FEROVIAR — 9,30 ; 14 ; 18,30, EX
CELSIOR — 9,30 ; 14 ; 18,30.
• Martin soldat : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare File 
din Istoria sportului românesc) — 10,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Zosia : BUZEȘTI (completare Doi) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : DACIA (completare 
Viața începe la 40 de ani) — 9—14,15 în continuare ; 16,30 ; 18,45 ;

pentru copil : DOINA 9 ; 19.
; 13.45 ; 16 ;

Interzls — Găteala capului — Atenție —

ferior dotați toarnă peliculă după peliculă dînd mereu la iveală „opere" de subserie.Fie și numai numele consacrate în ciuda vicisitudinilor, ca și numele acelor regizori veniți din teatru și filmul documentar și care s-au impus de la prima lor peliculă — realitatea atestă forțe certe. Dacă a crea înseamnă a îndrăzni, atunci a îndrăzni înseamnă a. avea încredere. Or. încrederea este singura capabilă să stimuleze forțele creatoare, să le dea aripi, să le facă să înflorească pe măsura talentului lor. Cum pot însă înflori, cu toată încrederea care li s-ar acorda, talente pretinse dar

cine
Trezirea : TIM-

festivalurile internaționale, pe care le-am produs în ultimii ani ? Și n-au semănat prea adesea puținele premii cîștigate (cu destule eforturi, s-o recunoaștem), cu praful în ochi menit să acopere prea desele insuccese ? Evident, drama pornește de Ia scenariu. deoarece în cele 60—70 de pagini decupate regizoral se ascunde tot ceea ce va dezvălui pelicula după un an sau mai bine de producție. și după multe eforturi materiale irosite. Dar pentru a cunoaște acest lucru, înainte de a fi prea tîr- ziu, trebuie ca acei care deschid calea scenariilor spre producție să știe a citi un decupaj regizoral, cu alte

Epoca actuală este dominată de științele exacte și de exactitatea științifică. Matematizarea pătrunde în toate domeniile, de la zoologie pînă la stilistică, de la sociologie pînă la medicină. Funcționarea în bune condiții a angrenajului social cere și ea precizie, eficiență, operativitate, cere adesea eliminarea factorilor tivi și emoționali. Aparaturi cate reușesc să dea analogii mative ale diverselor procese tură și societate, ale omului.Pe acest fundal sîntem îndreptățiți să plasăm întrebarea : — ce se va întîmpla cu poezia ? Cum reacționează ea la științifizarea vieții în general ? Se schimbă intr-un fel rolul și locul ei ? O primă constatare se impune. Dacă poezia secolului XIX (și arta în general) era foarte adesea retorică, sentimentală, dulce, casnică, idilică, o astfel de poezie devine tot mai rară în secolul XX. Mai mult, In zilele noastre ea este ironizată, și zîmbim cu înduioșare și îngăduință, dar îi lăsăm un loc tot mai restrîns în lecturile noastre. Categoric : poezia secolului XX. oricum am defini-o este nesentimentală. Nu numai atît însă : o serie de creatori au preconizat în mod consecvent „eliberarea" poeziei de „balastul" emoției si al sentimentului. După cum unii gîndi- tori occidentali din zilele noastre socotesc ideea de om depășită și umanismul o moștenire de care trebuie să ne debarasăm, după cum unii romancieri de succes vor să-și reducă opera la obiecte privite, tot așa unii poeți socotesc că a venit timpul să se excludă emoția din poezie, ca un element depășit.Motivele au putut să varieze. Unii au susținut că pentru accesul la zonele înalte, reci, impersonale ale spiritului. freamătul sufletului este un obstacol, legat fiind de zone joase, materiale și tulburi ale personalității. Alții au vorbit despre lipsa de disciplină, de ordine în comunicare, pe care o introduce inevitabil elementul emotiv, a cărui esență ar fi și asa incomunicabilă și care s-ar cere în consecință exilat în numele înțelegerii distincte și clare. Alteori s-a afirmat că întrucît lumea tehnico- știintifică este fundamentată pe eliminarea subiectivismului și sentimentelor. în timp ce organizarea societății este și ea condusă de conștiință, de aDlicarea legităților inerente — poezia în care emotivitatea s-ar mai strecura ar fi anacronică, ar merita să fie proscrisă dintre noi. Modalitățile utilizate au fost și ele dintre cele mai diferite. Au existat scoli poetice care au cultivat intenționat lozinca și proclamația, afirmarea nudă a adevărului social sau politic. Au existat școli poetice care au încercat să înlocuiască emoția prin scufundarea în universul culturii trecute, prin citatul abundent, prin apelul la prezentele mute șl indiferente ale operelor altora. Unii au evitat emoția- renunțînd totodată la „conținut" — așa s-au înmulțit jocurile de cuvinte, silabe, litere, aran-

subiec- compli- aproxi- din na- activitățiî

21, COSMOS (completare Douăzeci de ani de comerț) — 14,30 ; 16,30 ; 
18,30 ; 20,30.
• Regina zăpezii ; PACEA (completare Cel doi ursuleți) — 16 ; 18 ; 20.
• Spartacus (ambele serii) : GRIVIȚA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 20.
• Jocuri neschimbate : BUCEGI (completare In întlmpinarea viito
rului) - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Un nabab maghiar : GLORIA (completare Exerciții șl aplicații 
militare) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN (completare 
Republica la 20 de ani) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Reîntoarcerea lui Surcouf : DRUMUL SĂRII (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 15 ; 17,30 ; 20.

• Marele restaurant : UNIREA (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Servus, Vera ! : TOMIS (completare Sănătatea 
mintală a copilului) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Un taxi pentru Tobruk : FLACĂRA (completare 
Mihall Kogălniceanu) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
® Zece negri mititel : VITAN (completare Intîlnlre) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.

Alexanderplatz ; POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.

a
© Lordul din ...___ ____________ f t
• Corigcnța domnului profesor : ARTA (completare "Dacă “treci rlul................................... lg 15 . 2() 30 MELODIA (com.
- -------------------¥„, — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
O Fantomas contra Scotland Yard : MUNCA (completare Mai bine 
să prevenim. Profilaxia TBC) — 14 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30.
• Cea mal lungă noapte : VIITORUL (completare împlinire) — 15.30 : 
18 ; 20.30.
• Ocolul : CRINGAȘI (completare Micii înotători) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Cine va deschide ușa 7 : COLENTINA (completare Ostașii pădurii) 
— 16 ; 18 ; 20.
• O fată fericită : FLOREASCA (completare Pași spre Brâncușl) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, COTROCENI — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 s 
20,30.

Selenei) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ; 
pletare București, oraș al muzicii) —

mancolor ? Or, dacă toate acestea se știu, ba se presupune că ele se știau încă înainte de cheltuirea milioanelor, n-ar fi oare util, dată fiind experiența de pînă acum, nu întotdeauna îmbucurătoare, ca în această iarnă cu aer tare, curat, să fie invitați de către conducerea Cinematografiei și Consiliul artistic al Studioului, cei aproximativ doisprezece primi regizori împreună cu colaboratorii lor apropiați. scenariștii, spre a-și expune temeinic planurile de creație pentru anul 1968—69 ? Nu s-ar putea evita astfel o bună parte din coeficientul de neprevăzut și improvizație în elaborarea planurilor

RISCUL DE A REUȘI
neconfirmate, lipsite de atestatul o- perei de artă — singurul produs care să îndreptățească încrederea ? Numeroși regizori se complac în inactivitate, plîngîndu-se în același timp că nu li se dă nimic de făcut, dar din setea de a crea ceva nu s-au auzit prea multe cereri de a lucra, fie și temporar, la Studioul Sahia" sau la Televiziune, este însă o problemă prea discutată și prea fără efect.De multe ori unor scenarii dificile, de problemă, le-au fost preferate decupaje facile, meșteșugărești, dîndu- li-se prioritate tocmai pentru că nu îndrăzneau nimic. Un film, două, mai răsărite, trebuiau să suporte rabatul de calitate a opt, zece pelicule, și succesul unor realizări să mascheze insuccesul altora, nerealizări al căror singur merit ar fi fost să nu fie „realizate". Cîte premiere „pe ușa din dos" au trebuit să susțină cele cîteva filme adevărate, confirmate și de

„A1Asta des

cuvinte, să știe să „vadă" cele 90 de minute cinematografice „decupate" cu mai multă sau mai puțină măiestrie. în cele 60—70 de pagini de literatură specifică. De cele mai multe ori însă, se constată cu stupoare că una s-a citit și alta se vede. Bunăoară. în cazul scenariului- lui Alecu Ivan Ghilia „Sărutul de dimineață" — s-a citit o excelentă nuvelă cinematografică dar, cu ajutorul Buftei, am reușit să vedem pe ecrane o o- roare. Mai grav este însă atunci cînd se vede bine ceea ce se citește și. sub necesitățile imperioase ale planului, se trimit spre platouri filme dinainte condamnate. Oare nu se știa dinainte ce va ieși din „Merii sălbateci" sau din „Amprenta" ? Oare se putea spera în vreun miracol care să salte calitatea unor scenarii puerile ca schițele precare care au stat la baza penibilului (dar costisitorului și pretențiosului) „De 3 ori București" turnat cu ambiții pe East-

curente ? (Deși, dacă e vorba să facem o retrospecție în timp, ar trebui să-mi amintesc că, de mai bine de un an. la cererea conducerii studioului. o serie de scriitori. în colaborare cu regizorii cu care stabiliseră afinități de creație, au înaintat redacției de scenarii planuri de perspectivă pe 2—3 ani, dar care, din păcate, au rămas pînă azi neluate în seamă).Poate că scriind toate acestea devine mai explicabil de ce o colaborare mai eficientă a studioului „București" cu scriitorii rămîne doar un deziderat exprimat cu acerbicie la toate prilejurile. Din fericire însă, multi scriitori care au jurat că nu vor mai scrie un rînd pentru film, și-au încălcat jurămintele — dragostea, atașamentul, grija pentru viitorul celei de-a șaptea arte românești dovedindu-se mai puternice decît necazurile trecătoare. Este și explicabil. Nici una dintre arte nu-i dă creatorului un mai palpabil contact cu ma-

...
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sele, ca cinematograful. Nevoia confruntării este vitală pentru artist. Dar înaintea acesteia el simte și mai acut necesitatea opțiunii, a exprimării. a înfățișării realităților noastre socialiste în toată complexitatea lor. El trebuie să se bucure de libertatea elementară a alegerii stilului, a manierei, a interpretilor care să-i întruchipeze eroii ; altfel, prin intervenții neartistice, opera devine hibridă, lipsită de personalitate și. implicit, de autenticitate. Acest drept i-1 dau artistului comunist concepția de viață, apartenența filozofică aceeași cu a îndrumătorului, experiența, profunzimea talentului, probitatea profesională, vîrsta. Libertatea despre care vorbeam mai sus s-ar impune fie și numai pentru ca în cazul nereușitei, artistul să nu se mai poată ascunde înapoia deciziilor birocratice care, pasămite, singure i-au alterat opera. O dirijare mai atentă s-ar impune față de începători, față de cei ce abia își verifică forțele în arta dificilă a cinematografiei. în cazul lor coeficientul de risc fiind mai mare decît în cazul unor realizatori încercați a căror personalitate a fost îndelung verificată prin operele semnate anterior. Asta ar grăbi desăvîrșirea stilurilor neînfrînîndu-le diversitatea. Confruntarea cu experiențele altor cinematografii mărește realismul aprecierilor și contribuie la aprofundarea culturii. Emulația pe care o constituie aducerea pe piața noastră a unora dintre cele mai bune producții străine este mai mult decît stimulatoare. (Din păcate se mai aduc și destule ciurucuri, dar asupra labilității criteriilor de selecționare, despre care s-a mai scris, ar fi poate cazul să se revină).Cinematografului românesc I s-a dat cu generozitate tot ceea ce îi era necesar pentru a deveni o artă mare, și așteptările față de el sînt deplin justificate. Trebuie însă ca răspunderile celor pe mina cărora au fost date destinele cinematografiei noastre, atît din creație cît și din administrație, să crească direct proporțional cu aceste așteptări. E în spiritul celei mai elementare logici.

jărlle ciudate In pagină, aleatorfs- mele de tot felul. Foarte frecvent a fost (și mai este încă) recursul la o filozofie care să înlocuiască poeticul, în care frumosul să decurgă din jocul și combinația conceptelor.Să pornim de la constatarea obiectivă că toate aceste încercări s-au soldat cu un eșec incontestabil. Emoția nu a putut fi proscrisă. In poezia proclamativă de bună calitate, ea apărea sub forma vibrației entuziasmului, a clocotului mobilizator. Cultura trecută, chiar sub chipul citatului trunchiat, trezește adînca emoție a descoperirii sau a amintirii, a posibilității de comunicare cu o altă lume. Muzicalitățile jocurilor letriste puteau, chiar și ele, să stîrnească un fior muzical sau o strîngere de inimă în fața necunoscutului. In sfîrșit, cred că ar fi greu ca o „poezie filozofică" să placă dacă autorul ei nu ar reuși să transforme ideia în „o- biect poetic" și să transforme relațiile între idei în relații dintre funcții poetice, relații care au implicat dintotdeauna o anume emoție.încercarea de a izgoni emoția din poezie nu e însă numai un eșec, ci și o eroare. Ea nu a reușit, dar partizanii ei nu s-au dat bătuți și, sub o formă sau alta, continuă eforturile lor. Constatînd eșecul, să ne întrebăm așadar care sînt cauzele erorii. Dacă privim puțin motivările pe care le aminteam la început, vom constata că ele au anumite elemente comune. Au comun mai ales o neînțelegere a naturii omului și a rostului poeziei.încercarea de a constitui poezia pe excluderea emoției decurge din- tr-o greșită înțelegere a structurii ființei umane. Intr-un fel sau altul, ea a mai existat și în trecut și tocmai de aceea ne este mai ușor să-i dezvăluim resorturile. In mai multe rînduri în trecut, în epoci manieriste, ca și la reprezentanți mai extremi ai clasicismului a fost autorizat> fiin- 
o fiin- intelect. Alte erau ignorate sau dată, în

principiul că omul este o ță reductibilă la rațiune, < ță epuizabilă prin laturi ale ei bagatelizate. De fiecare trecut, o astfel de viziune despre om s-a năruit sub povara dovezilor contrare aduse de știință sau de meditația asupra omului. O poezie bazată exclusiv pe intelect trebuia să dispună de fiecare dată cînd dispărea, concepția aceasta limitativă a omr. lui. Iar astăzi nimeni nu se mai poa îndoi în mod serios de marea complexitate a ființei umane, care pe lîngă trăsături reductibile la sistem are și altele strict particulare, pe lîngă o față diurnă are și nocturnă, care pe lîngă intelect înzestrată cu sentimente, cu un conștient, cu fantezie, cu voință, se modifică fără încetare rămînînd totuși ea însăși. A face abstracție de oricare din aceste „straturi" știrbește nu numai imaginea de ansamblu. dar afectează în fond pe fiecare dintre celelalte, tulbură buna economie a colaborării dintre ele, deranjează echilibrul vital al omului.Această eroare în privința idealului uman este agravată de o eroare privind natura și menirea poeziei. Aceasta nu poate fi redusă la simplă reflectare, nici la rangul de ramură a cunoașterii, nici la comunicarea în societate. O astfel de poziție ar fi simplificatoare în sens raționalist, ca și viziunea despre om. Menirea poeziei este și ea de o complexitate ieșită din comun : ea este sau poate fi reflectare, cunoaștere, transmitere de idei, agitație și mobilizare dar pe lîngă acestea este și creați autonomă, confruntare deplină a o- mului cu universul, descătușare a virtualităților ascunse ale omului. Dacă ar fi să-1 credem pe ilustrul critic și poet englez T. S. Eliot, poetul are o datorie nemijlocită „față de limbă, întîi pentru păstrarea, apoi pentru lărgirea și înălțarea ei. Expri- mînd sentimentele altora, el le modifică totodată, aducîndu-le în focarul conștiinței ; el îi face pe oameni mai conștienți de ceea ce simt, și, prin urmare îi învață ceva despre ei înșiși". Poetul este „capabil să împărtășească cititorilor in mod conștient sentimente noi pe care pînă atunci nu le cunoscuseră. Este cel ce „descoperă noi variatiuni ale sensibilității pe care semenii săi și le pot însuși. Exprimîndu-le. el le dezvoltă și îmbogățește limba...". Poezia „influențează vorbirea, sensibilitatea, viețile tuturor membrilor societății. tuturor membrilor comunității sociale, întregului popor, fie că citesc poezie și le place, fie că nu". A elimina emoția din poezie, vom adăuga noi, înseamnă (presu- punînd că ar fi posibil), pe de o parte să o lipsești de cea mai importantă cale de acces și de influență asupra comunității naționale și a tezaurului de simțire națională pe care se cuvine_să-l păzească și să-1 îmbogățească, altă parte să însăși.Ce-i drept, ției a pornit dabilă : a combate și a înlătura dulcegăriile, sentimentalismele deșănțate, produsele lacrimogene — rămășițe anacronice ale secolului trecut; se mai strecoară și în paginile revistelor noastre produse de acest fel : lungi, plicticoase și apoetice descrieri de peisaje și picturi de poeți florali al căror caracter siropos e evident pentru oricine. Dar poziția extremă devine dăunătoare : antiemo- ționalismul este exagerarea eronată a unui punct de vedere justificat. Emoția despletită nu este în nici un fel proprie omului grav, lucid și angajat al zilelor noastre. Dar acestui om nu-i lipsește de fel capacitatea de a trăi din plin, rațional și sentimental, frumusețea și adîncimea lumii. Intr-un valoros studiu (Cîn- 
tare pe două voci despre rostul poe
tic, „Familia", decembrie 1967) Mihal Șora găsea o formulă care mi se pare foarte nimerită, aceea de „freamăt 
orientat". Intr-adevăr, tocmai acest caracter „orientat" (aproape aș spune : eficient) deosebește modul specific de manifestare al emoției poetice moderne de cel astăzi învechit și depășit. Ea este adîncă, viguroasă, vesmîntul sobru care pot convinge întîmplător multi porani au ales balada sau nuvela fantastică drept specii adecvate transmiterii unei gîndiri și a unei emoții complexe — opuse în egală măsură intelectualismului descărnat ca și dulcegăriei sentimentale. T pletind forța severă a ideii cu funzimea și autenticitatea v<’ sentimentului, poezia se for' înșiși sîmburii ei constituti’

care una este sub- care

Dar înseamnă pe de știrbești grav poezialupta împotriva emo- dintr-o intenție lău-

sau trebuie să fie dar să-$î găsească și glasul reținut cel mai bine. Nu scriitori contem-

Virgil K
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FELICITĂRI ADRESATE TOVARĂȘULUI
->

MCtJLÂI: CEAUSESCU Cil l'lill I.HIL 
IMPIIMIIII t 50 DE HI 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Romăn,

Comitetul Central al P. C. Sirian vă transmite călduroase urări 
|i felicitări cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră 
de naștere și vă urează multă sănătate și mari succese în conducerea 
P.C.R. și a poporului român.

Sîntem convinși că prietenia existentă între partidele noastre se 
va întări în cadrul luptei împotriva comploturilor imperialiștilor și 
«genților lor, a politicii lor agresive din Vietnam, Orientul arab sau 
oricare altă parte a lumii, pentru victoria construcției socialismului 
în România, pentru cauza păcii, democrației și socialismului, pentru 
cauza unității comuniste internaționale pe baza marxism-leninismului 
ți a internaționalismului proletar.

COMITETUL CENTRAL AL P. C. SIRIAN

Au fost stabilite

Preliminariile 
„mondialelor" 
de handbal 
masculinMONCHEN 1 (Agerpres). — Au fost stabilite întîlnirile preliminarii din cadrul viitorului campionat mondial masculin de handbal, al cărui turneu final se va desfășura în 1970 în organizarea federației franceze de specialitate. Jocurile preliminarii se vor disputa tur-re- tur, după cum urmează : Danemarca — Olanda ; Polonia — Luxemburg ; U.R.S.S. — Austria ; R. F. a Germaniei — Portugalia ; R. D. Germană — Belgia ; Ungaria — Spania ; România — Izrael; Iu- gns-?, \via — Bulgaria ; Suedia — Rt... ada. Selecționatele Norvegiei, Islandei și Elveției vor participa la un triunghiular, echipa învingătoare calificîndu-se pentru turneul final.

Vor participa direct la turneul 
final: Cehoslovacia, campioană mondială, Franța, ca tară organizatoare, Canada, Japonia și Tuni
sia (reprezentante ale continentelor respective).
...și de fotbalCASABLANCA 1 (Agerpres). — Comitetul Federației internaționale de fotbal s-a întrunit ieri la Casablanca pentru tragerea la sorți a grupelor preliminare ale celui de-al 9-lea campionat mondial de fotbal, al cărui turneu final va avea loc în anul 1970 în Mexic.Echipa României face parte din gri'Pa I europeană, împreună cu se; țtionatele Portugaliei, Elveției și (preciei. Iată componența celorlalte grupe din zona europeană : grupa a 2-a : Ungaria, Cehoslovacia, Irlanda, Danemarca ; grupa a 3-a : Italia, R.D. Germană, Țara Galilor ; grupa a 4-a : U.R.S.S.,Irlanda de Nord, Turcia ; grupa a 5-a : Franța, Suedia, Norvegia ; grupa a 6-a : Spania, Iugoslavia, Belgia, Finlanda ; grupa a 7-a : R.F. a Germaniei, Scoția, Austria, Cipru ; grupa a 8-a : Bulgaria, Olanda, Polonia, Luxemburg. Cîș- tigătoarele grupelor se califică în turneu final. Din America de Sud se califică 3 echipe, din America de Nord și America Centrală, Africa și Asia cîte o echipă. Anglia, deținătoarea Cupei „Jules Rimet* și Mexicul, tară organizatoare, sînt calificate din oficiu.Meciurile din cadrul grupelor preliminare se vor disputa pînă la 31 decembrie 1969.
(Urmare din pag. I)tru invenții și dacă ulterior o firmă străină înregistrează același procedeu sau produs și obține brevetul respectiv de invenție, creația românească nu mai poate fi valorificată.Intensificarea relațiilor economice ale tării noastre cu alte țări și realizarea de produse la nivel tehnic mondial care merg la export impune, deci, ca institutele și întreprinderile să-și protejeze prin brevete de invenție toate procedeele tehnologice și produsele executate după concepții originale.

— Poate ne citați cîteva in
venții românești, mai impor
tante ?— Deși invențiile se referă la a- proape toate domeniile de activitate, spațiul nu ne permite să cităm prea multe. Din specialitatea electrotehnică aș cita invenția intitulată : „Sistem de comandă electrică pentru transfercar în circuit închis", realizată în cadrul Institutului de Proiectări Laminoare, care se referă la un sistem de comandă electrică automată pentru electrocare pe șine, funcționînd în circuit închis, pentru transportul de lingouri de la cuptoarele de încălzire la instalația de laminoare. Invenția se aplică cu rezultate foarte bune la instalația laminorului bluming de la Hunedoara. Alte trei invenții cu titlurile : „Motor de curent continuu cu cuplu mărit", „Motor cu gamă largă de variație a turației" și „Procedeu de re- versare a turației la motoare de curent continuu", făcute în cadrul Institutului de Cercetări și Proiectări Electrotehnice, au fost aplicate la realizarea agregatului de acționare cu motoare de curent continuu, cu reglaj complet automat, folosit la instalația de foraj „E-75" ce se execută la uzinele 1 Mai-PIoiești.Din domeniul construcțiilor este remarcabilă invenția cu titlul : „Procedeu și instalație pentru încercarea construcțiilor la acțiuni seismice".

SPORT |
Carnet olimpic
Toate recordurile de participare au fost bătute de actuala ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Grenoble. Cea de-a 

10-a ediție a „Olimpia
dei albe" va reuni 1 291 
sportivi și sportive, re
prezentând 3$ de țări. La ediția a 9-a, diputa- tă în 1964 la Innsbruck, au participat 1 186 de concurenti din 36 de țări. Iată numărul de participanti la edițiile disputate pînă acum : 
1924, Chamonix : 293concurenți — 16 națiuni ; 1928, Saint Moritz : 491 concurenti — 25 de țări ; 1932, Lake Placid : 307 concurenti — 17 țări; 1936, Gar- misch Partenkirchen : 756 concurenti — 28 da țări ; 1948, Saint Moritz : 878 concurenti — 28 de țări ; 1952, Oslo : 960 de concurenti — 30 de țări ; 1956, Cortina d’Ampezzo : 923 concurenti — 32 de țări ; 
1960, Squaw Walley : 693 concurenți — 30 de țări.
Pe pista de la Alpe 

d’Huez au avut loc noi antrena

mente ale boberilor în vederea J.O. Cel mai bun timp a fost realizat de echipajul Eugenio Monti — Luciano de Paolis (Italia), care a realizat excelentul rezultat de l’12”2/100 (pîrtia măsoară 1 500 m). Echipajul S.U.A. a fost cronometrat cu l’12”36/100.
Federația unională de specialitate a definitivat lotul de sportivi sovietici care vor participa la întrecerile concursului de patinaj viteză din cadrul Olimpiadei de la Grenoble. Vor face deplasarea : Evgheni

Grișin, de patru ori campion olimpic, E- 
duard Matusevici, vi- cecampionul Europei și campionul U.R.S.S. pe 1968. Ants Antson, Va
leri Muratov. Anatoli 
Lepeșkin, Boris Gu
liaev, Valeri Lavruș- 
kin, Alexandr Kercen- 
ko, Valeri Kaplan, Iuri 
Malikin si Stanislav 
Selianin.Din Iotul feminin fac parte: Lidia Skobli
kova, deținătoare a șase titluri olimpice.

In centrul orașului Grenoble, patinoarul olimpic își așteaptă oaspeții

Peste cîteva zile

O gală de boxDupă cum s-a mai anunțat, echi-, 
pa de box a clubului Dinamo Bucu
rești va pleca la sfîrsitul acestei 
luni la Istanbul pentru a susține 
meciul revanșă cu Fenerbahce. In 
vederea acestui meci, pugilistii dina- 
movisti vor întîlni vineri 9 februa
rie în sala Dinamo, într-o oală de 
verificare, o formație a clubului Me
talul. Din program se desprind în-

Ea a fost realizată în cadrul Institutului Politehnic Iași. în prezent funcționează trei instalații (platforme seismice) la ÎNCERC și are perspective de valorificare în străinătate prin vînzarea de produse si a licenței, fiind brevetată în R.F.G., U.R.S.S., S.U.A. în industria chimi- co-farmaceutică, la Fabrica de antibiotice Iași, se aplică invenția cu titlul : „Medii de cultură pentru fabricarea de antibiotice". Ea aduce economii anuale în valoare de 1 500 000 lei.

Dinamismul creației
tehnice originale

— Ati amintit despre valorifi
carea invențiilor românești în 
străinătate : în ce stadiu ne 
aflăm ?— în ultimii ani au fost înregistrate în vederea brevetării în diferite țări 460 de invenții românești. Pentru 335 de invenții au și fost obținute brevetele. Lucrările propuse spre brevetare în străinătate reprezintă soluții originale care se pot valorifica prin vînzarea de licențe sau prin export de produse. Trebuie să arătăm însă că valorificarea invențiilor în străinătate a întârziat mult datorită faptului că au lipsit documentațiile cu caracter comercial pe

Cronica zilei
O DELEGAȚIE

A CONSILIULUI GENERAL 
A.R.L.U.S. A PLECAT 

LA MOSCOVA

Joi la amiază a părăsit Capitala, 
îndreptindu-se spre Moscova, o 
delegație a Consiliului general 
A.R.L.U.S., condusă de acad. Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, vicepreședinte 
al Consiliului general A.R.L.U.S.. 
care, la invitația Asociației de 
prietenie sovieto-române, va lua 
parte la manifestările organizate 
cu prilejul aniversării a 20 de ani 
de la semnarea Tratatului ele 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socia
listă România și U.R.S.S.

Din delegație mai fac parte Con
stantin Florea, redactor șef adjunct
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Ludmila Titova, campioană unională pe a- nul 1968, Irina Egorova, cîștigătoarea a două medalii de argint la J.O. de la Innsbruck, 
Tatiana Sidorova și 
Ana Sablina.

Concursul preolim- pic de sărituri cu schiurile de la Schmieder (R. D. Germană) a fost cîștigat de sportivul sovietic Belousov, care a totalizat 224,9 puncte. Cele mai bune sărituri ale învingătorului au măsurat 79 și 83 m.
La Grenoble, Polonia va fi reprezentată de un grup de 33 de sportivi, 7 antrenori și 3 medici, în concursul olimpic de săniuțe. Polonia va fi reprezentată de un grup masiv de sportivi: Zngniew Gawior, Luc- jan Kudzia. Jozef Mat- lak. Stanislaw Paczka. Tadeuz Radwan. Rys- zard Gawior (masculin) și Jadwiga Damse, Wieslawa Martyka. Helena Marcher si Anna Maka (feminin).

in sala Dinamo *
tîlnirile : Stefan Constantin—D. Da- | 
videscu, Gh. Stan—C. Crudu, Gh.
Stăncut—Gh. Negoescu si I. Crăciun I —M. Dumitrescu. „Capetele de afiș" | 
ale reuniunii sînt deținute de par- 
tidele : P. Cîmpeanu—I. Olteanu și I C. Buzuliuc (Steaua) care, în meci I 
de reintrare, va primi replica lui Gh. 
Dumitru.

care trebuiau să le întocmească titularii invențiilor și fără de care creațiile noastre, oricît de ingenioase ar fi, nu pot fi valorificate. în ultimul timp cu sprijinul dat de Direcția Generală pentru Metrologie, Standarde și Invenții, Ministerul Comerțului Exterior a luat măsuri de întocmire a documentațiilor. Circa 100 de invenții românești vor putea forma o- biectul tratativelor cu firme din străinătate,
— O ultimă întrebare. Am dori 

să aflăm părerea dv. asupra per

spectivelor pe care le deschide 
noua legislație privind invenții
le, inovațiile și raționalizările, 
intrată recent in vigoare.— Noua legislație reprezintă un instrument deosebit de important pentru promovarea activității de creație tehnică din tara noastră. Ea înlocuiește. în domeniul invențiilor, atît legea veche de brevete din 1906. pe baza căreia brevetele se acordau fără examinarea noutății pe plan mondial, cit și Hotărîrea Consiliului de Miniștri din 1950. care s-a ocupat numai de invențiile cedate statului, în baza căreia brevetele s-au acordat ministerelor, iar autorilor li s-au 

al revistei „Lumea", ți îng. Teodor 
Ermil Bălătică, deputat în Marea 
Adunare Națională, șef de secție 
la Uzinele „Laromet" din Capitală.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului general 
A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, vice
președinte al I.R.R.C.S., membri 
ai Biroului Consiliului și activiști 
ai A.R.L.U.S.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei

CONVENȚIE 
ROMÂNO-UNGARA 

PRIVIND COLABORAREA 
VAMALA

La 1 februarie a fost semnată la 
București Convenția între gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și guvernul Republicii Popu
lare Ungare privind colaborarea 
vamală, menită să contribuie la fa
cilitarea traficului de mărfuri și 
de călători între cele două țări. 
Convenția a fost semnată, din par
tea română, de Gheorghe Mincu- 
nă, directorul Direcției Vămilor din 
Ministerul Comerțului Exterior, și, 
din partea ungară, de dr. Terpitko 
Andras, comandantul Gărzii na
ționale vamale și financiare. La 
semnare au asistat Nicolae An
gliei, adjunct al ministrului co
merțului exterior din Republica 
Socialistă România. Jozsef Vince, 
ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București, precum și 
membrii celor două delegații.

(Agerpres)

Manifestări
comemorative 

Mircea cel Bătrin
Cu prilejul împlinirii a 550 de 

ani de la moartea domnitorului ro
mân Mircea cel Bătrin, strălucită 
figură a istoriei poporului nostru, 
joi seara a avut loc, în Sala Dalles, 
un simpozion pe tema „Mircea cel 
Bătrin, domn al Țării Românești", 
organizat de Consiliul pentru răs- 
pîndirea cunoștințelor cultural-ști- 
ințifice, Universitatea populară 
București. Au vorbit prof. univ. 
Ion Ionașcu și lectorul universi
tar Ion Negoiu. In continuare, a 
fost prezentat un fragment din 
Scrisoarea a 3-a de Mihai Emi- 
nescu, după care a urmat un film 
artistic.

Un simpozion pe aceeași temă a 
avut loc și la Craiova. Cu acest 
prilej, prof. dr. docent Nicolae Ră- 
dulescu, prorector al Universității 
din Craiova, conf. dr. Aurel Go- 
limas și prof. Ion Negreanu.au. 
■vorbit' ' despre: .'•personaHtatea- ’ lui 
Mircea cel Bătrin. în încheiere,' 
actori ai Teatrului Național din lo
calitate au recitat versuri din poe
ziile „Scrisoarea III-ă“ și „Um
bra lui Mircea la Cozia“, iar corul 
ansamblului „Nicolae Bălcescu" a | 
susținut un program de cîntece pa
triotice. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 3, 4 și 5 februarie. In tară : vremea se menține în general călduroasă și va deveni relativ umedă, începînd din vestul țării. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea precipitații locale, mai frecvente în Banat, Transilvania și nordul Moldovei. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. Temperatura în scădere ușoară, spre sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, iar maximele între minus 3 și plus 7 grade. Ceață locală. In Bucu
rești : vremea se menține în general călduroasă. Cerul va fi temporar noros, favorabil precipitațiilor în a doua parte a intervalului. Vîntul va sufla slab pînă Ia potrivit. Temperatura în scădere ușoară spre sfîrșitul intervalului. Dimineața și seara, ceată.

eliberat certificate de autor. Noua legislație pune capăt acestei situații, instituind un regim unic pentru toate invențiile și anume acela al acordării de brevete de invenții numai pe baza examinării noutății și progresului tehnic pe plan mondial.Printre prevederile noi trebuie să menționez în primul rînd lărgirea sferei de protecție a invențiilor și anume că se protejează acum. în a- fară de invențiile tehnice cu aplicare industrială (care erau protejate și în vechea legislație), produsele obținute pe cale chimică, medicamentele. produsele alimentare și condimentele. substanțele obținute prin procedee nucleare, precum și noile soiuri de plante și noile rase de animale.Noua legislație aduce îmbunătățiri substanțiale și în modul de executare a lucrărilor necesitate de punerea în practică a invențiilor, prin răspunderea pe care o trece, pentru aceste lucrări, de la fostele colective de invenții și inovații, direct asupra directorului întreprinderii, fixîndu-se și termene maxime pentru executarea lucrărilor. O importantă deosebită pentru inventatori prezintă noul mod de recompensare a inventatorilor. In locul unor sume limitate, plafonate la maximum 100 000 lei pentru o invenție aplicată în tară, noua legislație prevede acordarea de recompense neplafonate pentru aplicarea în tară și sume suplimentare plăti- bile direct în valută, pentru valorificarea invenției în străinătate.Prevederile noii legislații, care precizează cu claritate drepturile și datoriile inventatorilor, sarcinile titularilor de brevete, drepturile reglementate prin Convenția Internațională pentru Protecția Proprietății Industriale la care este parte și România. căile de atac etc., deschid perspective largi de stimulare și valorificare a creațiilor românești, prin mobilizarea specialiștilor din aproape toate domeniile de activitate.

GLORIOASA EPOPEE
A STALINGRADULUI
La 2 februarie 1968 se împlinesc 25 de ani de cînd a luat sfîrșit una din cele mai mari bătălii din istoria războaielor — bătălia de la Stalingrad. Ea s-a încheiat cu zdrobirea completă a unei mari grupări de forte germano-fasciste. Victoria strălucită a Armatei sovietice în această bătălie epocală a marcat începutul unei cotituri radicale în desfășurarea Marelui Război dus de popoarele U.R.S.S. pentru Apărarea Patriei și a celui de-al doilea război mondial.In vara anului 1942 Germania hi- tleristă dispunea încă de forte imense, care, în lipsa unui al doilea front în Europa, puteau fi folosite pe frontul sovieto-german. Respinși cu pierderi grele la porțile Moscovei, agresorii au fost ne- voiți să-si schimbe planurile strategice. „Războiul fulger" s-a transformat într-un război de durată. Comandamentul german s-a văzut nevoit să-și mute centrul de greutate al operațiunilor spre miază-zi. Planul său prevedea cucerirea celor mai importante regiuni industriale și producătoare de cereale din sudul Uniunii Sovietice. Ajungînd în bazinul inferior al Volgăi, trupele germane trebuiau să acopere flancul de nord si spatele grupării care urma să înainteze în Caucaz.La 17 iulie 1942 a început bătălia Stalingradului. In spațiul geografic cu o suprafață de 100 000 km2, cuprins între Cotul Donului și malul estic al fluviului Volga, precum și pe străzile orașului Stalingrad, s-au înfruntat în lupte peste 2 000 000 oameni, 25 000 tunuri și aruncătoare de mine și peste 2 300 de avioane. Din cele 266 divizii aflate la dispoziția comandamentului hitlerist, dintre care o parte aparțineau aliaților Germaniei, 110 au fost aruncate în luptă pe flancul de sud al frontului.Cu toată superioritatea de forte șl mijloace, cotropitorii înaintau lent, înfruntând riposta dîrză a ostașilor sovietici, care apărau pămîntul patriei luptând cu un eroism legendar. Sub presiunea inamicului, la 21 august trupele sovietice s-au retras de pe centura de apărare exterioară pe centura de apărare interioară de la Stalingrad iar, cu începere de la 13 septembrie, au fost declanșate operațiunile militare si în interiorul marelui oraș. încleștați într-o luptă neasemuit de grea cu inamicul, ostașii sovietici apărau cu dîrzenie fiecare metru de nămînt. clădire cu clădire, măcinînd sistematic forțele armatei germane si provocîndu-i mari pierderi.Datorită eroismului apărătorilor săi, orașul de pe Volga nu a putut fi cucerit. Mai mult decît atît. spre surprinderea totală a comandamentului germano-fascist, la 19 noiembrie 1942, pe malurile Volgăi s-a dezlănțuit marea contraofensivă sovietică, executată concomitent de trupele a trei fronturi sub comanda generalilor N. Vatutin. A. Eremenko și K. Rokossovski.Dînd dovadă de un înalt elan o- fensiv, în decurs de numai cîteva zile (19—23 noiembrie), trupele sovietice âu străpuiis frontul în două sectoare si. înaintând în ritm viu, au.închis într-o pungă uriașă gruparea principală de forte, a inamicului, aflată în Cotul Donului si în raionul Stalingrad, care număra a- proximativ 330 000 de oameni. Toate încercările comandamentului germano-fascist de a despresura trupele încercuite, sau de a le aproviziona pe calea aeriană, au fost zădărnicite.Un clește de fier care se închidea nimicitor zdrobea trupele fasciste încercuite. Recunoscîndu-și înfrînge- rea, la 31 ianuarie 1943, mareșalul von Paulus împreună cu întregul său stat major s-a predat armatei, sovietice. La 2 februarie, resturile grupării fasciste, complet epuizate
TELEGRAME EXTERNE

Rezoluția Plenarei C. C.
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al Partidului MunciiGENEVA. Corespondentul Ager- pres, H. Liman, transmite : Plenara C.C. al Partidului Muncii din Elveția, care s-a întrunit zilele trecute, a adoptat o rezoluție în care se subliniază că lupta pentru pace și coexistentă pașnică se află în centrul preocupărilor tuturor partidelor comuniste și muncitorești. Aceasta pune numeroase probleme de principia, sub aspecte mereu noi. După ce enumera unele din aceste probleme, rezoluția arată că pentru discutarea lor s-a propus convocarea la Budapesta la sfîrșitul lunii februarie a unei întâlniri consultative a partidelor comuniste și muncitorești.„Este important, se arată în rezo-
încheierea convorbirilor 
dintre delegațiile 
P.M.U.P. si P.C.J.9TOKIO 1. — Corespondentul A- gerpres, Florea Tuiu, transmite : Delegația P.M.U.P., condusă de Zenon Kliszko, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, care la invitația C.C. al P.C. din Japonia a făcut o vizită în a- ceastă tară, a părăsit ioi dimineața Tokio.în comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei se arată că delegația P.M.U.P. a avut convorbiri cu o delegație a P.C. din Japonia, condusă de Kenji Miyamoto, secretar general al C.C.. în cursul cărora s-a făcut un schimb de păreri în probleme ale situației internaționale, ale mișcării comuniste internaționale si mișcării democratice internaționale. Delegațiile si-au exprimat sprijinul pentru lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii americane, subliniind necesitatea dezvoltării unității internaționale de acțiune în sprijinul poporului vietnamez. Delegațiile au discutat, de asemenea, problema provocărilor militare întreprinse în ultimul timp împotriva R.P.D. Coreene.

General locotenent
Gheorghe LOGOFĂTU

și demoralizate, au capitulat. Marea bătălie a luat sfîrșit. In timpul contraofensivei sovietice, inamicul a pierdut 750 avioane, 1 530 tancuri, 6 700 tunuri ; 91 000 de oameni, printre care 2 500 ofițeri și 24 generali, au căzut prizonieri. Numai pe cîm- piile din jurul Stalingradului. după terminarea bătăliei, au fost găsiți 147 000 de soldați și ofițeri germani uciși. Istoria nu cunoaște un caz asemănător de încercuire și nimicire a unei grupări de forțe atît de mari.In grelele bătălii ale Marelui Război pentru Apărarea Patriei, Armata sovietică a dovedit un înalt moral și o uriașă energie, generate de conștiința că apără pămîntul patriei, independența națională, cuceririle socialiste ale poporului, că își aduce contribuția de sînge la lupta tuturor popoarelor subjugate de fascism.
25 de ani de la victoria 
armatei sovietice 
în bătălia de pe Volga

pentru libertate și o viață mai bună. Se confirmau din nou, în mod strălucit, cuvintele lui Lenin care spunea : 
„Niciodată nu va fi învins poporul 
ai cărui muncitori si țărani si-au dat 
seama, au simțit si au văzut în ma
joritatea lor că ei își apără propria 
lor putere..,". Nepieritoare vor ră- mîne, în amintirea oamenilor de pretutindeni, pildele de eroism ale ostașilor de sub comanda sergentului Pavlov, care timp de 58 de zile au apărat clădirea denumită „Casa specialiștilor", ale lunetistului Zaitev care, în timp de patru luni, a nimicit 242 de inamici, ale ostașilor din divizia generalului Rodimtev și a multor altor eroi. Luptele de pe Volga au demonstrat că Uniunea Sovietică dispunea de o armată puternică înzestrată cu armament modern și de comandanți capabili să conducă trupele cu fermitate si măiestrie în cele mai complexe situații.Victoria de la Stalingrad a fost totodată rodul eforturilor eroice ale oamenilor muncii din spatele frontului, ale întregului popor sovietic. Sub conducerea P.C.U.S., poporul sovietic a muncit cu abnegație și patriotism pentru a pregăti condițiile materiale ale înfrînge- rii cotropitorilor. Deznodămîntul bătăliei de Ia Stalingrad a fost o măreață demonstrație a vitalității si superiorității' orînduirii socialiste.După înfrîhgefea suferită pe Volga, comandamentul hitlerist n-a mai fost în stare să-și refacă armata sa de elită, nici să schimbe în favoarea sa mersul lucrurilor pe frontul de răsărit. Contraofensiva sovietică s-a transformat într-o o- fensivă generală a întregii armate sovietice, de la Leningrad la Marea de Azov. In decurs de 4 luni si 20 de zile, ostașii sovietici au înaintat spre vest, în unele sectoare cu 600—700 de kilometri, au lichidat pericolul care amenințase Volga și Caucazul și au zdrobit 112 divizii inamice. începînd cu bătălia de la Stalingrad, cotropitorii au suferit un șir de înfrîngeri dezastruoase, care au culminat cu zdrobirea totală a

din Elveția
9luție, ca această întîlnire consultativă să permită o confruntare foarte largă și nu formală a experiențelor și opiniilor, ca un număr cît mai mare posibil de partide să participe, ca discuția să poarte amprenta celei mai desăvîrșite sincerități și să se desfășoare foarte liber, într-un spirit leninist, fără ca participanții la a- ceastă reuniune să se angajeze în redactarea prematură a unor documente sau texte. Trebuie să fie posibilă exprimarea fără rezerve a diverselor opinii ale partidelor comuniste și muncitorești, mai ales asupra problemelor arătate mai sus, și să se poată stabili astfel ansamblul acordurilor și al dezacordurilor, al convergențelor și al divergențelor care pot exista între partide, fiecare dintre acestea trebuind să hotărască, în orice caz în mod liber, asupra-propriilor sale acțiuni". La reuniunea consultativă de la Budapesta, se arată în rezoluție, „va trebui să se evite de a se împărți partidele muncitorești și comuniste pe categorii, fie după poziția adoptată de ele, fie după prezența sau absenta lor, fie chiar după tăcerea pe care ar păstra-o asupra anumitor probleme".Arătând că la asemenea reuniuni internaționale este foarte greu să se ajungă la o înțelegere absolută asupra tuturor problemelor datorită situațiilor foarte diverse în care partidele sînt chemate să lupte și să definească obiectivele și mijloacele de acțiune, rezoluția arată că „apare ca ceva necesar să nu se caute cu orice preț un acord general și total al tuturor partidelor, dacă se constată că sînt încă necesare noi discuții și noi experiențe și să nu se preconizeze o înțelegere asupra unor texte sau documente". „Esențial, se subliniază în rezoluție, este să se scoată în evidență în mod clar ceea ce unește ansamblul partidelor muncitorești și comuniste în lupta ■ împotriva imperialismului, chiar dacă formele a- cestei lupte sînt variate (și ele sînt în mod necesar variate), să se caute să se întărească această unitate, printr-o consultare liberă a punctelor de vedere, să se găsească posibilități de acțiune mai vaste și mai eficace pentru restabilirea și menținerea păcii, a coexistenței și a întrecerii pașnice, pentru trecerea la socialism și la construirea comunismului. In acest spirit și cu această convingere, delegația Partidului Muncii din Elveția va participa la întâlnirea consultativă de la Budapesta". 

Germaniei fasciste și încheierea victorioasă a războiului în Europa. Hans Doerr, general maior în Wer- macht, participant la luptele de la Stalingrad, spunea că această bătălie „a devenit punctul de cotitură în cel de-al doilea război mondial. Pentru Germania — arăta el — ea a fost cea mai grea înfrîngere în istoria el ; pentru Rusia cea mai mare victorie".Infrîngerea suferită de trupele germane a contribuit considerabil Ia slăbirea si destrămarea coaliției hi- tleriste, la creșterea mișcării de eliberare a popoarelor subjugate de fasciști și întărirea încrederii maselor populare în victoria propriei lor lupte de eliberare de sub jugul cotropitorilor.„Uniunea Sovietică — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — a dus greul războiului, a dat cele mai mari jertfe, cucerind prin lupta sa eroică admirația și recunoștința tuturor popoarelor". Victoriile Armatei sovietice au dat un nou impuls luptei forțelor antifasciste din întreaga lume. Ele au avut un puternic răsunet și în țara noastră, au însuflețit poporul român în lupta de eliberare de sub jugul fascist. In rîndurile maselor largi ale poporului, ale tuturor cercurilor politice se dezvolta o puternică stare de spirit antifascistă. Ura adîncă împotriva hitleriștilor, nemulțumirea și revolta maselor muncitoare s-a reflectat și în rîndurile armatei române. Numeroși ostași refuzau să plece pe front, au avut loc dezertări în masă. Cadre de comandă din armată, generali și ofițeri patrioți își manifestau deschis împotrivirea față de hitleriști și de dictatura anto- nesciană.Sub conducerea Partidului Comunist Român, s-a intensificat lupta forțelor patriotice pentru doborîrea dictaturii antonesciene, pentru ieșirea din războiul în care țara fusese tîrîtă împotriva voinței poporului și pentru întoarcerea armelor contra trupelor hitleriste.După insurecția armată de la 23 August 1944 — eveniment de însemnătate hotărîtoare în istoria României, înfăptuit de forțele patriotice în frunte cu comuniștii — ostașii români au luptat, umăr la umăr, cu ostașii sovietici, pentru alungarea cotropitorilor hitleriști de pe întregul teritoriu al țării noastre și apoi au luat parte activă la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, continuînd acțiunile militare pînă la victoria finală asupra Germaniei hitleriste. Poporul român s-a angajat cu toate forțele și posibilitățile sale, alături de Uniunea Sovietică și celelalte puteri aliate, adu- cîndu-și contribuția materială și de sînge la marea bătălie pentru eliberarea omenirii de robia fascistă. Efectivele militare angajate de România în războiul antihitlerist au fost de aproape 540 000 de oameni, iar contribuția economică a țării noastre la războiul contra Germaniei hitleriste s-a ridicat la circa 770 milioane dolari._ Aproximativ 170 000 de militari români au căzut în bătăliile purtate împotriva cotropitorilor hitleriști. Sîngele vărsat în comun de ostașii români și sovietici în perioada războiului antihitlerist a cimentat frăția de arme româno-sovietică, prietenia trainică dintre popoarele român și sovietic.Evocarea glorioasei bătălii de pe Volga constituie o chemare adresată popoarelor de a apăra cu fermitate pacea și securitatea mondială, împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului. In sfertul de veac care a trecut de atunci, Uniunea Sovietică s-a consolidat ca o putere politică, economică și militară de prim rang. Configurația lumii s-a schimbat radical. Apariția sistemului mondial socialist, care cuprinde 14 state de pe trei continente, cu uriașul său potențial economic, tehnico- științific și militar influențează tot mai mult balanța raportului de forte pe arena mondială. în prezent, forțe uriașe, cum n-a cunoscut încă istoria, se ridică cu hotărîre în lupta pentru preîntâmpinarea unui nou război mondial. Faptele arată totodată că cercurile imperialiste reacționare, în primul rînd cele din S.U.A., în încercarea de a stăvili procesele progresiste ale lumii contemporane, pun la cale noi planuri agresive, intensifică războiul împotriva poporului vietnamez, se dedau la acțiuni de provocare în diferite regiuni ale lumii, încurajează reînvierea forțelor celor mai reacționare, militariste. în aceste condiții, este mai necesară decît oricînd unirea și acțiunea combativă a tuturor forțelor antiimperialiste, prin a căror luptă hotărîtă pacea poate fi apărată și consolidată. Poporul nostru, alături de celelalte popoare ale țărilor socialiste, va depune si în viitor toate eforturile centru întărirea frontului mondial antiimperialist, pentru triumful cauzei nrogresului social și al păcii între popoare.Sărbătorind 25 de ani de la victoria armatei sovietice în bătălia de pe Volga, poporul nostru cinstește memoria eroilor grandioasei bătălii, a tuturor celor care s-au jertfit în epocala luptă pentru salvarea omenirii de fascism. Poporul nostru, militarii forțelor armate ale României trimit salutul lor prietenesc ostașilor sovietici, popoarelor Uniunii Sovietice și le urează noi și însemnate succese în întărirea și înflorirea continuă a patriei lor socialiste.
VARȘOVIA

Consfătuirea președinților 
prezidiilor sfaturilor populare

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La Varșovia s-a încheiat consfătuirea președinților prezidiilor sfaturilor populare voievodale și raionale.Luînd cuvîntul, Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a subliniat importanța plenarei a IX-a a C.C. al P.M.U.P. consacrată agriculturii si a legilor adoptate recent de Seim, cu privire la folosirea integrală a rezervelor de producție în agricultură. Noile cuceriri ale științei trebuie să fie folosite pentru creșterea continuă a nivelului tehnic al agriculturii. El a arătat că sarcina sfaturilor populare este de a folosi rezervele fără a se recurge la cheltuieli suplimentare și a atras atenția asupra disproporțiilor serioase existente în nivelul dezvoltării gospodăriilor agricole.

Negreanu.au


Ieri s-a deschis la New Delhi întărirea prieteniei în legătură cu suspendarea 

lucrărilor de deblocare

cu participarea reprezentanților
a 132 de țâri și colaborării frățești

a Canalului de Suez

RAPORTUL ÎNAINTAT DE
romano-coreene

Vizita delegației 
guvernamentale române 

in Anglia

AL DEZVOLTĂRII

Capitala Indiei cu
noaște in aceste zile 
o atmosferă festivă 
prilejuită de marele 
forum economic in
ternațional — Con
ferința Națiunilor U- 
nite pentru comerț și 
dezvoltare.

Ceremonia inaugu
rală a celei de-a doua 
Conferințe pentru co
merț și dezvoltare a 
avut loc joi dimineața 
la hotelul „Ashoka" 
din New Delhi, in 
prezența a 2 500

pitala unei țări cu 
520 milioane de lo
cuitori, țară în care 
se pot observa, pro
iectate ca pe un e- 
cran uriaș, probleme
le care stau in fața 
țărilor în curs de 
dezvoltare". Referin- 
du-se la rezoluțiile 
primei Conferințe 
O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare, ținută 
la Geneva in primă
vara anului 1964, pre
mierul a declarat i 
„Constatăm că vorbe-

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL 
GHEORGHE CERCELESCU

de persoane, dintre 
care 1 400 de repre
zentanți din 132 de 
țări, funcționari ai 
O.N.U., experți ai di
verselor agenții in
ternaționale speciali
zate. După cum se 
știe, din partea Repu
blicii Socialiste Ro
mânia participă la 
conferință o delegație 
condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului 
de Miniștri.

In mesajul trans
mis conferinței de 
secretarul general al 
O.N.U., U Thant, se 
apreciază că „runda 
Delhi" debutează in
tr-un moment cînd 
„necesitatea unei le
gături intre pace și 
prosperitate se impu
ne mai mult decit 
oricînd". Această 
idee — împărtășită 
și in cercurile de 
presă de la Palatul 
Științelor, unde au 
început lucrările pro- 
priu-zise — a fost re
luată și dezvoltată in 
cuvintul de deschide
re rostit de premierul 
Indiei, Indira Gandhi. 
Doamna Indira Gan
dhi și-a exprimat sa
tisfacția că a doua 
ediție a U.N.C.T.A.D. 
se desfășoară in ca-

le nu au fost urmate 
de acțiuni concrete. 
Pe firul anilor, ne
voile statelor in curs 
de dezvoltare devin 
tot mai ascuțite, mai 
urgente".

în aceste state, în
globate în așa-numita 
„lume a treia", rit
mul mediu de creș
tere economică a fost 
după 1961 de 4,6 la 
sută pe an, dar, ți- 
nind seama de sporul 
demografic, nu se 
poate vorbi decit de 
un procent de doi la 
sută — cu totul insu
ficient pentru a se 
face față marilor pro
bleme ale dezvoltă
rii. Cum pot fi solu
ționate aceste proble
me ? Răspunzînd la 
această întrebare, pre
mierul Indira Gan
dhi a făcut o distinc
ție intre eforturile 
proprii ale fiecărei 
țări în curs de dez
voltare — pe care 
le-a socotit principa
lul mijloc — și coo 
perarea internaționa
lă. In ce privește a- 
cest din urmă factor, 
doamna Gandhi a lă
sat să se înțeleagă că 
țările in curs de dez
voltare nu așteaptă

daruri din partea ță
rilor industrializate, 
ci a cerut să se re
nunțe la practicile 
discriminatorii, care 
se mențin încă 
Azi, aprecia premie
rul indian, „țările bo
gate" își protejează 
piețele și beneficiile 
lor prin bariere ta
rifare și netarifare, 
contracarînd efortu
rile țărilor in curs de 
dezvoltare de a-și 
spori ponderea în co
merțul mondial, de a 
depăși prima eta
pă a dezvoltării. 
Premierul Indiei a 
conchis că lucrările 
U.N.C.T.A.D. trebuie 
să găsească „o strate
gie globală a dezvol
tării", „ansamblul 
mijloacelor de a in
terveni eficace pen
tru a face să cores
pundă resursele cu 
necesitățile și pentru 
a călăuzi forțele eco
nomice în direcția 
progresului și păcii".

Prima ședință de 
lucru a conferinței 
s-a caracterizat prin 
operativitate, fapt 
considerat aici ca un 
debut de bun augur 
al lucrărilor. Alege
rea ministrului co
merțului indian, Di- 
nesh Singh, ca preșe
dinte al actualei con
ferințe a fost intim- 
pinată cu aclamații. 
Delegații au accep
tat apoi recomandă
rile comitetului pre
gătitor privind con
stituirea a cinci mari 
comisii, care își vor 
împărți sectoarele de 
lucru, după cum ur
mează ; comerțul cu 
materii prime; co
merțul cu produse 
manufacturate; co
merțul invizibil și 
transporturile mari
time ; ajutorul pen
tru dezvoltare și con
dițiile de acordare a 
acestuia; principiile 
comerțului interna
țional.

Vizita tovarășului Gh. Apostol

în R. P. D Coreeană
PHENIAN 1 (Agerpres). — La 

31 ianuarie, Comitetul Central al 
Partidului Muncii din Coreea a 
oferit o masă în cinstea tovarășu
lui Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
care împreună cu tovarășul Vasile 
Vlad, șeful secției relații externe 
a C.C. al P.C.R., face o vizită de 
prietenie în R.P.D. Coreeană.

Au luat parte Kim Ir, membru 
al Prezidiului Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, prim-vicepreședin- 
te al Cabinetului de Miniștri, Kim 
Guan Hiop, membru al Prezidiului 
Comitetului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, și alți conducători de partid 
și de stat din R.P.D. Coreeană. A 
fost, de asemenea, prezent Nico- 
lae Popa, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Phenian, și 
membri ai ambasadei.

în toastul rostit cu acest prilej, 
Kim Guang Hiop a subliniat că 
actuala vizită va contribui la în
tărirea și dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie frățească și 
colaborare existente între po
poarele celor două țări. Vorbind 
despre realizările României socia
liste, el a spus : Poporul frate ro
mân obține mari realizări sub con
ducerea P.C.R. în lupta pentru con
strucția socialistă a tării. Prin ac
tivitatea sa creatoare și prin lupta 
sa. poporul român a lichidat îna
poierea lăsată de vechea societate 
si a transformat România într-un 
stat socialist dezvoltat industrial a- 
gricol. Poporul muncitor din 
România luptă în prezent pentru 
îndeplinirea cu succes a noului 
plan cincinal. Poporul coreean se 
bucură și salută cu căldură reali
zările obținute de poporul român.

în continuare, vorbitorul a men
ționat situația gravă creată de im
perialiștii americani prin trimiterea 
navei spion „Pueblo", care a fost 
capturată din considerente de auto
apărare de către unitățile navale 
ale armatei populare coreene în 
timp ce desfășura acte ostile după 
ce a pătruns în apele teritoriale ale 
R. P. D. Coreene. El a contestat 
dreptul Națiunilor Unite de a dis
cuta în Consiliul de Securitate ca
zul „Pueblo" și a arătat că există 
precedent pentru discutarea unor 
cazuri similare în Comisia militară 
de armistițiu din Coreea. Națiunile 
Unite nu au în nici un caz dreptul 
să se amestece în treburile inter
ne ale unui stat independent și 
suveran.

po-
vizita

Ofensiva forțelor
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Subliniind satisfacția pentru 
sibilitatea creată de a 
R. P. D. Coreeană, la invitația C.C. 
al P. M. din Coreea, tovarășul 
Gheorghe Apostol a arătat în toas
tul său. că poporul român se bucu
ră de succesele obținute de harni
cul și talentatul popor coreean sub 
conducerea P. M. din Coreea, în 
frunte cu conducătorul său, tova
rășul Kim Ir Sen, succese obținute 
prin lupta eroică pentru construirea 
socialismului și sporirea capacității 
de apărare a țării. în continuare, el 
a relevat relațiile prietenești exis
tente între partidele și popoarele 
din România și Coreea.

După ce a arătat că în prezent 
poporul român duce lupta pentru 
realizarea sarcinilor stabilite de cel 
de-al IX-lea Congres al P.C.R., 
vorbitorul a spus că trăsătura ca
racteristică a politicii externe a 
P.C.R. și a statului român este să 
întărească relațiile de prietenie și 
unitatea cu toate țările socialiste. 
înxcontinuare, tovarășul Gheorghe 
Apostol a exprimat sprijinul po
porului român pentru cauza justă 
a guvernului R. D. Vietnam și a 
F.N.E. din Vietnamul de sud, ară- 
tînd că S.U.A. trebuie să înceteze 
necondiționat bombardamentele 
îmootriva R. D. Vietnam.

Vorbitorul a subliniat că recentul 
incident cu nava spion „Pueblo" 
constituie o expresie a politicii a- 
gresive a imperialismului american 
împotriva R. P. D. Coreene. Acest 
caz, a spus el, trebuie să fie solu
ționat pe baza normelor existente 
în relațiile dintre state și cu con
diția ca independența și suverani
tatea R. P. D. Coreene să fie strict 
respectate.

Subliniind importanța unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, vorbitorul a spus: 
Calea justă spre restabilirea și dez
voltarea unității mișcării comunis
te și spre întărirea solidarității în 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru apărarea intereselor funda
mentale ale popoarelor, constă în 
respectarea normelor relațiilor din
tre partide, avînd în vedere inde
pendenta fiecărui partid, respecta
rea principiilor neamestecului în 
treburile interne ale altor partide, 
respectarea deplină a internaționa
lismului socialist.

în timpul mesei, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prieteneas
că, s-a toastat pentru prietenia și 
solidaritatea dintre popoarele co
reean și român, pentru unitatea 
țărilor socialiste, pentru solidarita
tea mișcării comuniste internațio
nale, în sănătatea tovarășului Kim 
Ir Sen și a celorlalți conducători 
ai P.M. din Coreea și ai guvernu
lui R.P.D. Coreene, în sănătatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
a celorlalți conducători de partid 
și de stat români.

NEW YORK 1 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a înaintat joi un raport Consiliului de Securitate în care a informat că în urma obiecțiilor formulate de Izrael există „îndoieli serioase" privind posibilitatea evacuării celor 15 nave blocate în Canalul de Suez. Raportul menționează că demersurile întreprinse pe lîngă guvernul izraelian pentru a se permite autorităților egiptene să întreprindă operații de cercetare în partea de nord ca și în cea de sud a Canalului de Suez nu au avut succes. Subliniind că datorită acestor dificultăți și incidentelor armate din zona Canalului de Suez autoritățile R.A.U. au suspendat întreaga operație de evacuare a navelor, U Thant a exprimat speranța că va fi totuși posibil să se realizeze un acord în această problemă.Raportul a fost însoțit de o scrisoare adresată de ministrul afacerilor externe al Izraelului, Abba Eban, în care se arată că nave egiptene au fost trimise în zona de nord a Canalului de Suez fără ca Izraelul să fi fost de acord cu deplasarea vaselor în această parte a canalului.

LONDRA 1. — Corespondentul 
Agerpres. Liviu Rodescu, transmi
te : Joi dimineața, delegația gu
vernamentală română a vizitat fa
brica de avioane bimotoare „Brit- 
ten-Norman“ de la Bembridge, în 
insula Wight, Directorii întreprin
derii au condus pe oaspeți în hala 
unde săptămînal este produs un a- 
vion ușor de tip „Islander", re
cent proiectat, cu două motoare 
mici, putînd transporta 8 pasageri 
sau o încărcătură de 1000 kg. pe 
distante pînă la circa 1 100 km. 
Membrii delegației au vizitat a- 
poi un mic șantier al aceleiași fir
me unde se construiesc vehicule 
cu perne de aer. de dimensiuni 
mici.

După-amiază, delegația guverna
mentală română a plecat la Co
wes, în nordul insulei, unde a vi
zitat șantierul firmei „British Ho
vercraft Corporation". Aici se con
struiesc mai multe tipuri de vase 
amfibii cu perne de aer. printre 
care și noul model „SRN—4", care 
va putea lua la bord 30 de auto
mobile și 250 de pasageri. Direc
torul general al firmei, D. C. Col
lins. i-a întîmpinat pe oaspeții ro
mâni și i-a condus apoi la bor
dul unuia dm vase, prezentîndu-le 
lucrările aflate în ultima fază a 
construcției „SRN—4“ va intra în 
serviciu vara aceasta și va circula 
între Anglia și continent cu o vi
teză medie de peste 110 km pe 
oră. La bordul unui vas „Hover

craft" pentru pasageri, delegația 
guvernamentală a călătorit de la 
insula Wight pînă la Southampton, 
de unde s-a înapoiat cu trenul la 
Londra în cursul serii.

Joi seara, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Londra, 
Vasile Pungan, a oferit în saloa
nele Ambasadei o recepție în cin
stea delegației guvernamentale ro
mâne conduse de tovarășul Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Au luat 
parte Richard Marsh, ministru] e- 
nergeticii, Anthony Wedgwood 
Benn, ministrul tehnologiei, mi
niștri de stat de la ministerele a- 
facerilor externe, comerțului, teh
nologiei, agriculturii, funcționari 
superiori și alte persoane oficiale, 
membri ai Parlamentului britanic, 
membri din conducerea unor u- 
niuni sindicale, reprezentanți ai 
Camerei de comerț din Londra, ai 
Confederației industriei britanice 
și ai altor organizații industriale 
si economice, ai Uniunii naționale 
a fermierilor, conducători ai unor 
mari firme industriale ca „British 
Aircraft Corporation". „Vickers", 
„English Electric", „Elliot-Auto- 
mation", „International Computers 
and Tabulators", „Plesse.y". „Shell" 
și altele, ai unor firme comerciale, 
ziariști.

La recepție a fost prezent, de a- 
semenea, John Golian, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie.

(Urmare din pag. I)

„Saigonul are aspectul 
unui oraș asediat

La sfîrșitul zilei de joi trimisul 
special al agenției France Presse, 
Claude Lorieux, transmitea sub 
acest titlu următoarea corespon
dență din Saigon : „Aviația ame
ricană își continuă bombardamen
tele asupra cartierului Cholon, o- 
cupat de miercuri de către pa
trioți. In apropierea pagodei An 
Quang se dau lupte violente intre 
partizani și pușcașii marini ameri
cani. Refugiații sînt împinși de 
lupte dintr-un sector al orașului 
in altul. Pe fața lor se citesc emo
țiile trăite.

Această populație de citadini nu 
își ascunde admirația față de cu
rajul compatrioților veniți să lupte 
chiar în inima Saigonului. La apu
sul soarelui existau încă 8 centre 
de rezistență în oraș. Generalul 
Fred Weyand, însărcinat cu apă
rarea provinciilor din apropierea 
capitalei, a declarat că securitatea 
Saigonului este o sarcină cvasi im
posibilă. „Ar trebui să concentrez 
in jurul orașului pe toți cei 
500 000 de americani aflați actual
mente în Vietnamul de sud", a 
spus el.

Și în alte regiuni sud-vietnameze 
ofensiva declanșată de Frontul Na
țional de Eliberare continuă. For
țele patriotice au ocupat în total 
sau parțial șase orașe, anunță a- 
genția France Presse. Astfel, orașul 
Ben Me Thuot, situat în regiunea 
platourilor înalte, la 360 km nord- 
est de Saigon, este controlat de 
forțele patriotice. La Kontum. si
tuat la 420 km nord-est de Saigon,

După restabilirea relațiilor
diplomatice dintre R.S.F. Iugoslavia 
și Republica Federală a Germaniei
„Borba" : „0 greșeală a fost 
îndreptată"în numărul său din 1 februarie, transmite agenția Taniug, ziarul „Borba" salută reluarea relațiilor diplomatice iugoslavo—vest-germane ca o acțiune care va fi avantajoasă pentru ambele părți. „O greșeală a guvernului defunctului cancelar A- denauer a fost îndreptată la 31 ianuarie, scrie ziarul. Evoluția politică europeană și necesitățile practicii curente au făcut imperios necesar pentru noul guvern de coaliție al Republicii Federale a Germaniei să anuleze un act diplomatic al cărui scop erau represaliile si în a cărui îndreptățire si înțelepciune au crezut putini, chiar în care a fost pus în rul arată că ruptura fost avantajoasă nici două țări, nici pentru pace, nici tru destinderea în lume și în ropa. „Borba" conchide că deși acest act „nu sînt rezolvate toate problemele, relațiile diplomatice vor putea facilita rezolvarea lor".

BONN 1 (Agerpres). — Agenția D.P.A. anunță că ministrul de externe al R. F. a Germaniei, Willy Brandt, va face o vizită oficială în Iugoslavia în cursul primăverii. Vizita lui Brandt la Belgrad și vizita de răspuns a ministrului de externe iugoslav, Marko Nikezici, la Bonn au fost discutate în cursul tratativelor de Ia Paris cu privire la reluarea relațiilor diplomatice iugoslavo-vest- germane.
„Neues Deutschland" : „Un 
progres în calea înlăturării 
doctrinei Hallstein"

din momentul practică". Zia- din 1957 nu a pentru cele pen-Eu- prin
BERLIN 1 (Agerpres).

Congresul național

agricole din 
Cehoslovacia
CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

ALEXANDER DUBCEKPRAGA 1 — Corespondentul Agerpres, E. Ionesou, transmite : La Pra- ga au început joi lucrările celui de-al VII-lea Congres național al cooperativelor agricole unice cțijj Cehoslovacia.La congres participă 1 540 de deU ‘ gați și 700 de invitați, printre cajra și delegați din unele țări socialiste. Delegația română este condusă da ing. Constantin Iftodi, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.La lucrările congresului participă delegația C.C. al P.C. din Cehoslovacia și a guvernului cehoslovao în frunte cu Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C.Raportul principal la Congres a fost prezentat de Karel Mestek, ministrul agriculturii și alimentației. El a arătat că în perioada 1964—1967 volumul global al producției agricole a crescut cu 8.7 la sută la hectar fată de perioada 1960—1963. în această perioadă volumul producției marfă a crescut ou 13,7 la sută. A- ceasta înseamnă, a spus raportorul, că agricultura a dat mai multe produse a căror valoare este de 3.1 miliarde coroane. Un rol hotărîtor în creșterea producției a revenit cooperativelor agricole unice. Veniturile membrilor cooperativelor au crescut din 1964 cu 41 la sută și s-au cifrat în 1967. calculat pentru fiecare cooperator. la 14 520 coroane in medi® pe an.Luînd cuvintul A. Dubcek. prim- secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a subliniat necesitatea dezvoltării socialiste mai rapide a tării folosind mai intens cuceririle revoluției tehnico-știintifice. A. Dubcek a menționat rolul pe care l-au jucat oamenii muncii de la sate în victoria obținută de clasa muncitoare cehoslovacă. precum și contribuția la transformările petrecute în cei 20 de ani în viata satului cehoslovac și a a- griculturii socialiste. în încheiere el a vorbit despre importanta pe care o are cel de-al VII-lea Congres național al cooperativelor agricole unice în îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului.Referindu-se la unele probleme Internationale primul secretar a spus. între altele, că Cehoslovacia va acorda ajutor și sprijin multilateral luptei juste a poporului vietnamez, mișcărilor revoluționare, democratice și de eliberare națională, care se manifestă activ împotriva expansiunii imperialiste, colonialismului și neocolonialismului. Vorbitorul a subliniat că R.S. Cehoslovacă va continua să-și intensifice eforturile îndreptate spre slăbirea încordării internaționale, asigurarea păcii și securității, va susține activ toate tendințele îndreptate spre crearea unui sistem eficace de securitate în Europa și nu va înceta lupta împotriva renașterii neonazismului în R. F. a Germaniei.Vorbind despre unele probleme ale mișcării comuniste si muncitorești internaționale el a spus : Vom faca totul pent>’’j întărirea pe viitor a sistemului mondial socialist, a unității și coeziunii sale.

BERLIN 1 (Agerpres). — Ziarul .Neues Deutschland" din 1 februarie a publicat un comentariu referitor la reluarea relațiilor diplomatice dintre Republica Federală a Germaniei și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Acest eveniment, apreciază ziarul, „constituie un progres în calea înlăturării doctrinei Hallstein". „Guvernul vest-german, se spune în articol, s-a văzut nevoit să ia această măsură deși R.S.F. Iugoslavia întreține relații de prietenie cu R. D. Germană și deși colaborarea dintre cele două țări s-a adîncit și s-a dezvoltat necontenit din 1957". R.S.F. Iugoslavia, continuă articolul, a respins neîncetat în ultimii 10 ani pretenția Bonnului de a fi unicul reprezentant al poporului german.în momentul de față, scrie „Neues Deutschland", „guvernul vest-german s-a văzut nevoit să aprecieze situația în mod mai realist decît cu 10 ani în urmă și să exemplul clasic nei Hallstein", tratative cu „Bonnul a fost ștință de situația reală, care se caracterizează prin existența a două state germane".
a-
ce de renunțe chiar și la de aplicare a doctri- în cadrul actualelor guvernul iugoslav, nevoit să ia cuno-
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IN TURCIA A FOST TRANS

MISĂ PRIMA EMISIUNE DE 
TELEVIZIUNE. Deocamdată nu
mai locuitorii Ankarei — unde 
sînt deja instalate 4 000 apa
rate — vor putea recepționa 
emisiunile postului național de 
televiziune. Ele au deocamdată 
un caracter experimental, fiind 
transmise de 3 ori pe săptă- 
mînă timp de cite o oră și ju
mătate.

La rîndul său ziarul iugoslav „Po- litika" arată că hotărîrea privind reluarea relațiilor diplomatice dintre cele două țări este „rodul unui schimb de vederi pozitiv" obținut „într-o atmosferă care face posibilă eliminarea si a altor obstacole Profund înrădăcinate în Europa".In continuare se subliniază că a- cesta este „unul din exemplele intensificării schimburilor si comunicațiilor între țări europene cu sisteme social-politice diferite, schimburi care au devenit posibile în ultimii ani fără ca țările respective să fie obligate să renunțe la ceea reprezintă adesea poziții extrem diferite".Ziarul își exprimă speranța căceastă hotărîre va deschide calea „pentru eliminarea mai rapidă a u- nor dificultăți din schimburile pe tă- rîm economic si în alte domenii dintre cele două țări".

agențiile de presă transmit

Saigon. In timp ce în oraș se dau lupte înverșunate, militarii americani 
transportă morții și râniții din rîndurile lorTelefoto : U.P.I.-Agerpres

Un tribunal din Salisbury a pronunțat joi sentința în procesul 
intentat unui grup de patru patrioți africani acuzați că au luat parte 
la acțiuni îndreptate împotriva regimului rasist. Cei patru patrioți au 
fost condamnați la detențiune pe termene variind între 20 și 25 de ani. 
Judecătorul a ordonat ca numele 
din motive de „securitate".

acuzaților să nu fie date publicității

detașamentele F.N.E. „dețin jumă
tate din oraș", a declarat un pur
tător de cuvînt american. Unită
țile patriotice sînt stăpîne pe mari 
sectoare ale orașului My Tho, unul 
din cele mai mari din Vietnamul 
de sud.

Agenția 
genția de 
nunță că 
imperială, 
nism revoluționar denumit „Fron
tul alianței naționale democratice 
și pașnice", care și-a afirmat ata
șamentul față de F.N.E. Preșe
dinte al noului Front a fost ales 
profesorul Le Van Hoa, de la uni
versitatea din Hue. El a lansat un 
apel radiodifuzat populației ora
șului, cerîndu-i să se opună cu și

France Presse, citind a- 
presă „Eliberarea", a- 
la Hue, fosta capitală 
a luat ființă un orga-

mai mare vigoare agresorilor a- 
mericani și să răstoarne „clica tră
dătorilor Thieu șl Ky“. „Noi nu 
mai putem suporta sclavia, exploa
tarea și sărăcia, a spus el. Nu mai 
putem permite agresorilor ameri
cani și lacheilor lor să prelungească 
războiul... Vrem independență, su
veranitate, libertate, democrație, 
pace, neutralitate".

Orașul Dalat, din apropierea Sai- 
gonului, a fost ocupat joi de F.N.E., 
care deține, de asemenea, controlul 
stației de radio Can-Tho din Delta 
fluviului Mekong. Agenția Asso
ciated Press relatează că baza a- 
mericană de avioane de vînătoare 
de la Bien Hoa, cea mai mare 
din Vietnamul de sud, se află sub 
focul unui atac intens.

Purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Stal, 
Robert McCloskey, a declarat 
că Statele Unite sînt gata să dis
cute problema capturării navei 
spion a S.U.A. „Pueblo" de către 
nave militare ale R.P.D. Coreene 
în cadrul Comisiei militare de ar
mistițiu pentru Coreea. „Statele 
Unite, a declarat McCloskey, vor să 
reglementeze problema pe această 
cale".

Un acord între guvernele 
Franței și R. P. Mongole în 
legătură cu colaborarea culturală 
dintre cele două țări a fost semnat 
la Paris. Documentul, încheiat pe o

perioadă de cinci 
realizat între cele

ani, este primul 
două țări.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., A. N. 
Kosîghin,care a facut ° scurtă 
vizită în Afganistan la invitația pri
mului ministru afgan, a părăsit joi 
capitala acestei țări, plecînd spre 
patrie.

Cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a Răscoalei 
marinarilor din flota austro- 
Ungară, 'n z‘Ie'e de 31 ianuarie 
și 1 februarie în mai multe loca
lități din golful Kotor de pe țărmul

Mării Adriatice au fost organizate 
festivități. La ele au luat parte 
reprezentanți ai organelor și orga
nizațiilor- locale, participanți la 
răscoală, precum și delegații din 
alte țări. Din Republica Socialistă 
România a participat o delegație 
condusă de general colonel în re
zervă Constantin Popescu. A fost 
prezent ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad, 
Aurel Mălnășan.

Fostul vicepreședinte al 
S.U.A., Richard Nixon, a a- 
nunțat joi oficial că și-a prezentat 
candidatura în vederea alegerilor 
prezidențiale din toamna acestui an. 
El se va prezenta la alegerile preli
minare ale Partidului republican 
din statul New Hampshire, ce vor 
începe la 12 martie. Pe de altă 
parte, senatorul Robert Kennedy a 
declarat miercuri că nu intențio
nează să-și depună candidatura din 
partea Partidului democrat pentru 
alegerile prezidențiale din noiem
brie.
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