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Potrivit legilor votate de Marea Adunare Națională cu privire la noua _ organizare administrativ-țeri- torială a României, în întreaga țară a avut loc constituirea consiliilor populare județene provizorii și alegerea comitetelor lor executive. Prin realizarea acestei acțiuni s-a înfăptuit una din hotărîrile de mare însemnătate adoptate de Conferința Națională a partidului cu privire la perfecționarea conducerii vieții sociale din patria noastră. Noul cadru de organizare administrativ-terito- rială a României, cuprinzînd 39 de județe, corespunde pe deplin intereselor generale ale societății, cerințelor concrete privind dezvoltarea multilaterală a țării. El concretizează concluziile desprinse din experiența bogată de pînă acum, precum și din unele deficiențe constatate în funcționarea vechilor organe locale ale administrației de stat, care se cereau înlăturate : paralelisme, suprapuneri, dispersare nerațională a forțelor. Principiile noii organizări administrative exprimă spiritul științific, novator, gîndirea vie, creatoare a partidului, dovedesc o dată mai mult că partidul își elaborează politica pe baza cunoașterii realităților, a cerințelor vieții, a legilor obiective ale dezvoltării sociale. Constituite ca unități administrativ-teritoriale complexe din punct de vedere economic și social-cultural, cuprinzînd orașe, centre industriale, comerciale și culturale, dispunînd de căi de comunicație, județelor, cît și fiecărei calități de pe teritoriul acestora li se asigură condiții optime pentru o dezvoltare mai rapidă, multilaterală

și armonioasă, pentru statornicirea unor legături directe între centru și unitățile de bază, între acestea și populație. Caracteristicile privind condițiile naturale, mărimea geografică, potențialul economic și social-cultural etc., vor permite ca sarcinile ce revin din planul de stat organelor locale ale puterii și administrației de stat să poată fi duse la îndeplinire cu mai multă operativitate.Acum, după constituirea consiliilor populare județene provizorii și alegerea comitetelor lor executive, este necesar să se treacă efectiv la lucru, la traducerea, în viață a sarcinilor mari ce le stau în față, acți- onîndu-se cu spirit de răspundere, cu inițiativă și operativitate pentru a asigura o deplină continuitate în toate domeniile de activitate. Așa cum s-a subliniat, efortul consiliilor populare de a obține încă din primele zile după constituire rezultate superioare va demonstra în mod neîndoios efectul pozitiv al măsurilor de reorganizare și va însemna, totodată, examenul maturității activiștilor de stat, al tuturor cadrelor care lucrează în acest sector.Potrivit Constituției și celorlalte legi adoptate de Marea Adunare
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în efortul industriei
ușoare pentru progres

Evoluția industriei ușoare se caracterizează printr-o di
namică ascendentă a producției, prin diversificarea ac
centuată și creșterea calitativă a produselor. Este o consecin
ță fireasca a măsurilor întreprinse de conducerea partidului și 
statului pentru dezvoltarea mai accentuată a acestei ramuri, 
a inițiativei colectivelor din întreprinderi. ANUL TRECUT PRO
DUCȚIA INDUSTRIEI UȘOARE A CRESCUT CU 14 LA SUTĂ 
FAȚA DE REALIZĂRILE DIN ANUL PRECEDENT, FIIND FABRI
CATE PESTE PREVEDERI CANTITĂȚI ÎNSEMNATE DE ȚESĂ
TURI, ÎNCĂLȚĂMINTE, TRICOTAJE, CONFECȚII ETC. Demn de 
subliniat este faptul că volumul producției globale realizat în 
această ramură în 1967 este aproape egal cu prevederile din 
cincinal pentru anul 1968.

Continuînd aceeași linie de dezvoltare ascendentă, cantita
tiv și calitativ, industria ușoară va produce în plus în acest an, 
față de realizările din anul trecut, 18 milioane mjz de țesături, 
10 milioane perechi ciorapi, circa 9 milioane bucăți tricotaje, 7 
milioane perechi încălțăminte și numeroase alte produse. Aces
te sporuri vor fi obținute atît pe seama obiectivelor noi intrate 
în producție sau care urmează a fi date în funcțiune 
în acest an, cît și prin fructificarea rezervelor in
terne evidențiate în ampla acțiune de organizare știin
țifică a producției și a muncii. CU DEPLIN TEMEI, LA CON
FERINȚA NAȚIONALĂ A P.C.R. S-A RELIEFAT MUNCA BUNĂ 
DEPUSĂ ÎN ACEASTĂ DIRECȚIE DE COLECTIVELE DE ÎNTRE
PRINDERI DIN MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE, CARE AU 
PROPUS MAJORAREA SUBSTANȚIALA A- SARCINILOR DE 
PLAN ÎN ACTUALUL CINCINAL

Ce relevă experiența acumulată în această ramură în acțiu
nea de organizare științifică a producției și a muncii? Cum 
sînt valorificate studiile și cum sînt aplicate măsurile stabilite ? 
în ce direcție se îndreaptă eforturile specialiștilor pentru conti
nuarea analizelor în întreprinderi ? Acestor probleme le-am 
căutat răspuns în ancheta întreprinsă în mai multe unități din 
industria ușoară. (CONCLUZIILE ANCHETEI IN PAGINA 
A III-A).

Abia au trecut două luni de cînd pe cel mai tînăr micro- raion al Capitalei — Colentina — au poposit primele excavatoare și buldozere — și iată că au și început să se profileze noile construcții. In prima etapă, adică pînă în 1970, vor fi date în folosință aici 58 de blocuri cu cite 10 etaje — un adevărat orășel cuprinzînd peste 6 000 de apartamente.Complexul Colentina este proiectat în așa fel îneît va fi continuat în etape viitoare. Capetele lui de perspectivă vor fi dominate de blocuri turn cu cîte 20 și 21‘ etaje. Aici se vor înălța, de asemenea, o impunătoare clădire a unui liceu, o școală generală cu 16 săli de clasă, un cinematograf cu peste 800 de locuri, un mare complex comercial. în afară de amplele lucrări de alimentare cu apă, canalizare și ter- moficare, se remarcă lucrările de drumuri și de spații verzi. în prima etapă, va exista aici o largă arteră, cu șase benzi de circulație, iar în final aceasta va avea opt benzi.Amenajarea în viitor a pădurii Andronache, a lacurilor Plumbuita și Fundeni și a terenurilor virane din jurul monumentului istoric de la Plumbuita, care vor deveni parcuri de odihnă și locuri de agrement întregește tabloul acestui nou colț al Bucu- reștiului. (Agerpres)

Națională, au fost stabilite rolul, locul și atribuțiile principale ce revin consiliilor populare de toate categoriile, comitetelor lor executive. Avînd în vedere aceste atribuții, o problemă care se cere rezolvată deîndată de către comitetul executiv al consiliului popular județean provizoriu este aceea cu privire la organizarea aparatului propriu, a instituțiilor executive și unităților de specialitate cu dublă subordonare. Se impune, de asemenea, organizarea de urgență a direcțiilor ori întreprinderilor de industrie locală, respectiv de gospodărie comunală și locativă pe principiul gestiunii economice proprii, precum și instruirea temeinică a personalului în funcție de sarcinile ce-i revin. Aceeași grijă trebuie să manifeste comitetele executive ale consiliilor populare județene provizorii atît în ce privește organizarea și instruirea aparatului propriu și instituțiilor executive ale municipiilor și orașelor, cît și în ce privește instruirea comitetelor executive ale consiliilor populare munale și comitent, consiliilor populare județene pi zorii care au reședința în fostele capitale de regiuni, au sarcina de a ajuta noile județe, de pe teritoriul fostelor regiuni cu reședința în localități mai puțin dotate de a le pune la dispoziție pe baza unei repartizări obiective, mijloacele materiale și bănești aferente, necesare desfășurării în bune condiții a activității.Pe primul plan al preocupărilor consiliilor populare provizorii stă activitatea economică. Să ne referim, de exemplu, la sarcinile în domeniul investițiilor. După cum se știe, programul economic adoptat de partid prevede însemnate fonduri de investiții destinate dezvoltării ar- ■ monioase, echilibrate a tuturor ju- —î — Z. — A ** 1 —Z. — H —— — U* — A. — — C —-» - .făptui că acelor județe care sînt mai puțin dezvoltate, din punct de vedere economic, li se va acorda o a- tenție deosebită, urmărindu-se realizarea unei mai raționale repartizări a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării. în acest sens, repartiția teritorială a principalelor obiective industriale prevăzute în cincinalul actual va asigura unor județe ca Buzău, Ialomița, Vaslui, Olt, Sălaj, Suceava, Bistrița-Năsăud, Vîlcea o dezvoltare industrială susținută, ceea ce va contribui în mod substanțial la reducerea decalajului pe care îl prezintă acestea în materie de industrializare. In toate județele obținerea rezultatelor economice scontate presupune mari eforturi, o atenție și o urmărire consecvente.După cum se știe, în concordanță cu principiile privind perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, o serie de activități economice din subordinea consiliilor populare — industria locală, gospodăria comunală și locativă, proiectare și construe-

co- aparatului acestora. Con- comitetele executive ale irovi-

PRAGA 21. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, transmite: 
Miercuri seara a sosit la Praga 
delegația Partidului Comunist Ro
mân condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, va par
ticipa la manifestările prilejuite de 
sărbătorirea celei de-a XX-a ani
versări a victoriei oamenilor muncii 
din Cehoslovacia din februarie 1948.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Ion Obradovici, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Praga.

în întîmpinarea delegației Parti
dului Comunist Român, la gara 
centrală din Praga au venit tova-

rășii Alexander Dubcek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Antonin Novotny, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace, Otakar Simunek, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Antonin Kapek, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Pa
vel Hron, președintele Comisiei 
Centrale de control și revizie a 
P.C. din Cehoslovacia, Vladimir 
Koucky, secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, Vaclav David, minis
trul afacerilor externe al R. S. Ce
hoslovace, și alte persoane oficiale.

Erau prezenți membrii ambasa
dei române la Praga.

La intrarea pe teritoriul Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, dele
gația română a fost întîmpinată, la 
punctul de frontieră Sturovo, de
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(Continuare în pag. a II-a)

Comdex spitalicesc 
la Hunedoara

DEVA (corespondentul „Scîn- 
teii"). — La poalele dealului Chi- 
zid din Hunedoara, un ansamblu 
de impresionante clădiri, alcătu
iește noul complex spitalicesc. 
Zilele acestea el și-a primit pri
mii pacienți. Spitalul dispune de 
712 paturi.

In cadrul complexului mai 
funcționează o policlinică cu o 
capacitate de deservire de 1 600 
consultații pe zi, un centru de 
recoltare și conservare a sînge- 
lui, numeroase laboratoare, o 
sală de conferințe cu 200 de 
locuri. Aici vor lucra 120 me
dici, mai mulți decît existau îna
inte de 1944 pe întreg cuprinsul 
județului Hunedoara, precum și 300 cadre medii sanitare.

ÎN ISTORIA MIȘCĂRII
NOASTRE MUNCITOREȘTI

Se împlinesc zilele acestea două decenii de la unul din momentele de mare însemnătate din istoria mișcării noastre muncitorești, cu ample implicații asupra evoluției social-politice a țării, a desfășurării revoluției socialiste. După ani îndelungați de sciziune, forțele politice ale clasei muncitoare din România s-au unit în cadrul unui partid unic, căruia, în noile con-

clasei muncitoare condițiile organizatorice și politice pentru a-și putea îndeplini înalta misiune de clasă conducătoare a societății în opera de construire a socialismului".Crearea partidului unic al celor ce muncesc, impusă stringent de sarcinile ce reveneau proletariatului în noua societate, a marcat o însemnată victorie politică a for-
20 de ani de la crearea partidului unic

al clasei muncitoare din România
diții istorice, îi revenea misiunea de a călăuzi lupta maselor spre făurirea orînduirii noi, socialiste.Caracterizînd semnificația momentului istoric, pe care-1 aniversăm, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, în expunerea făcută cu prilejul împlinirii a 45 de ani de la crearea P.C.R. : „Un eveniment de seamă în viața politică a țării, în istoria clasei noastre muncitoare este unificarea Partidului Comunist Român cu Partidul Social-Democrat pe baza principiilor leninismului, crearea în 1948 a partidului unic muncitoare — Partidulresc Român. Unificarea a asigurat

marxism- februarie al clasei Muncito-

Cum se conferă titlul de doctor
După cum s-a mai anunțat, între 15 si 30 martie va avea loc admiterea la doctorat pentru anul universitar 1967—1S68. A- ceastă sesiune este cea dinții care se desfășoară pe baza sistemului îmbunătățit de conferire a titlurilor științifice în țara noastră. Referitor la conținutul, modul de organizare și desfășurare a concursului, am adresat cîteva întrebări prof, doctor docent Jean Li- vescu.— Vă rugăm să ne vorbiți, mai întîi, despre prevederile noi pe care le cuprinde actualul sistem de

Interviu cu prof, doctor docent Jean LIVESCU
membru corespondent al Academiei, adjunct al ministrului învățămîntului

conferire a titlurilor științifice.— Menționez mai întîi faptul că în prevederile actualelor instrucțiuni se diferențiază mai bine sistemul de admitere pentru cele două categorii de doctoranzi : bursieri și nebursieri, Pentru candidații care doresc să urmeze stagiul de doctorat ca bur

sieri, admiterea se face pe bază de examen, constînd dintr-o probă scrisă și una orală din disciplina de specialitate. Iar pentru cei care doresc să urmeze stagiul de doctorat ca nebursieri, admiterea se face printr-un colocviu asupra disciplinei de specialitate, pe baza căruia comisia se edifică asupra nivelului de

cunoaștere a problemelor și asupra gradului de informare pe care candidatul îl posedă în literatura de specialitate română și străină. Cei admiși ca bursieri primesc o indemnizație lunară timp de trei ani, cît durează perioada lor de pregătire. Numărul burselor este limitat. La stagiul de doctorat fără bursă în schimb, numărul de locuri

este determinat de posibilitățile de îndrumare ale conducătorilor științifici, știut fiind că fiecare dintre aceștia poate lucra în condiții optime cu cel mult zece doctoranzi.în sistemul anterior de conferire a titlurilor științifice, teza de doctorat era susținută în fața consiliului științific de facultate, respectiv de institut de cercetare, care hotăra prin vot secret asupra ei, si era apoi supusă aprecierii,
Mihai IORDÂNESCU

(Continuare în pag. a V-a)

țelor revoluționare din țara noastră, a împlinit o imperioasă necesitate istorică.Unificarea organizatorică și politică a clasei muncitoare din România, făurirea unui unic partid marxist-Ieninist de avangardă al celor ce muncesc, au fost rezultatul unui îndelungat proces istoric, încununarea luptei de decenii desfășurate de Partidul Comunist Român pentru lichidarea sciziunii, luptă sprijinită de numeroși mili- tanți din ~ Partidul Socialist mișcării . ,masele largi ale muncitorimii.în eforturile neobosite depuse în decursul întregii sale existențe pentru înfăptuirea unității politice și de acțiune a clasei muncitoare, Partidul Comunist Român s-a călăuzit de ideile marxism-leninis- mului privind necesitatea vitală a unității organizatorice a proletariatului, determinată de interesele sale de clasă, de necesitatea deplinei puneri în valoare a potențialului său revoluționar în lupta pentru cucerirea puterii și construirea socialismului. Subliniind că proletariatul va dobîndi o putere de neînvins doar atunci cînd unirea lui ideologică, întemeiată pe principiile marxismului, va fi consolidată de unitatea materială a organizării, Lenin scria : „Clasa muncitoare are nevoie de unitate. Unitatea poate fi înfăptuită numai printr-o organizație unică, ale cărei hotărîri vlngere de conștienți... infinit de toare și extrem de importantă pentru ea. Dezbinați, muncitorii nu înseamnă tul".Partidul din lupta și organizatorică a clasei muncitoare un obiectiv esențial al vastei și multilateralei sale activități, care a dat rezultate pozitive, în pofida greutăților de ordin obiectiv și subiectiv pe care le-a avut de în-

tîmpinat. După cum e cunoscut, greutăților pricinuite de prigoana sălbatică dezlănțuită de aparatul de represiune al regimului burghezo- moșieresc li se adăugau și piedicile create de acțiunile potrivnice unității ale unor lideri de dreapta ai P.S.D. și ai mișcării sindicale, de înverșunata poziție anticomunistă a acestora, ca și de tendințele sectare, stîngiste ce s-au manifestat în anumite perioade în activitatea P.C.R.O trăsătură caracteristică a desfășurării procesului revoluționar în țara noastră o constituie faptul că, deși a trecut prin condiții complexe, deși a întîmpinat numeroase obstacole și frămîntări, în momentele hotărîtoare ale istoricei mișcări muncitorești, ale vieții poporului nostru, clasa muncitoare din România a acționat ca o forță unită. Printre altele, eroicele bătălii de clasă din 1929—1933, adus o importantă contribuție închegarea unității de acțiune muncitorilor. Partidul comunist știut să găsească în comitetele acțiune, comitetele de grevă, de întreprindere, în sindicate, forme și metode de organizare a luptei unite

tovarășii Michal Sabolcik, membru 
supleant al Prezidiului C.C. al P.C, 
din Cehoslovacia, secretar al C.C. 
al P.C. din Slovacia, Frantisek 
Barbirek, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Slovacia, Frantisek 
Dvorsky, membru supleant al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Slovacia, 
Karel Kurka, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.S. Cehoslo
vace, precum și de Ion Obradovici, 
ambasadorul României la Praga.

★

BUDAPESTA 21.—Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea, transmite: 
în drum spre Praga, unde va par
ticipa la manifestările prilejuite de 
sărbătorirea celei de-a 20-a aniver
sări a victoriei oamenilor muncii 
din Cehoslovacia din februarie 
1948, delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., a sosit la 
Budapesta. La gara Rakospalota- 
Ujpest, delegația a fost întîmpina
tă de Komocsin Zoltan, membru al 
Biroului Politic, secretar al C. C. 
al P.M.S.U., dr. Ajtai Miklos, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C, - al P.M.S.U., vicepreședinte, al 
Guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, și alte per
soane oficiale.

A fost de față ambasadorul Re
publicii Socialiste Cehoslovace la 
Budapesta, ing. Iozef Pucik.

Delegația a fost întâmpinată, de 
asemenea, de membrii Ambasadei 
Republicii Socialiste România la 
Budapesta.

în drum spre Praga, pe terito
riul Republicii Populare Ungare, 
delegația a fost însoțită de Dumi
tru Turouș, ambasadorul 
cii Socialiste România 
dapesta.

în timpul opririi, 
Nicolae Ceaușescu și 
membri ai delegației s-au între
ținut cordial cu persoanele venite 
în întîmpinare.

Republi- 
la Bu

tovarășul 
ceilalți

ÎN ZIARUL DE AZI

El Mai trebuie să
pledăm pentru co
merțul cu autoser 
vîre? fi Sacre tra

(Continuare în pag. a II-a)

Partidul Social-Democrat, Socialist Unitar, Partidul și din alte grupări ale noastre muncitorești, de

să fie aplicate din con- către toți muncitorii Și această unitate este scumpă clasei munci-nimic. Uniți, ei sînt to-Comunisf Român a făcut pentru unitatea politică

au la 
a 
a de dițîi de frumos pe 

care nu avem drep
tul să le dăm uitării

Telegramă
Tovarășului ALEXANDER DUBCEK

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

Tovarășului ANTONIN NOVOTNY
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului JOZEF LENART
Președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

PRAGA
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a victoriei din februarie a 

oamenilor muncii din Cehoslovacia, în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România, al întregului popor român 
și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră și prin dumneavoastră 
poporului cehoslovac un călduros salut tovărășesc și felicitări cordiale 
împreună cu cele mai bune urări de noi succese în construirea socialis
mului în patria dumneavoastră.

Ne exprimăm convingerea profundă că relațiile de prietenie fră
țeasca și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă se vor dezvolta continuu, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România
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(Urmare din pag. I)a muncitorilor comuniști, mocrați, fără de partid, muncitorilor neorganizați dicate. Succesele obținute sădeau în rîndurile proletariatului încrederea în posibilitățile practice de înfăptuire a unității de acțiune în focul luptelor pentru satisfacerea revendicărilor lor imediate și de perspectivă. Acest sentiment s-a întărit în timpul importantelor acțiuni comune desfășurate în 1934—1939 de ~ ‘ "cu PartidulPartidul Socialist, la care s-au a- dăugat și unele organizații ale Partidului Social-Democrat. Pe temelia unității de acțiune a partidelor și grupărilor muncitorești a devenit posibilă coalizarea forțelor democratice, ralierea a numeroase grupări și organizații democratice, chiar a unor. fracțiuni ale partidelor burgheze, a unor proeminente personalități politice, la lupta împotriva fascismului. Victoriile obținute de forțele rile din ra, numeroase consilii județene, acțiune pentru închegarea Frontului popular antifascist, marile mitinguri, întruniri culminînd cu demonstrațiile din 1 Mai 1939, desfășurate sub semnul împotrivirii față de Germania nazistă, pentru libertăți democratice și apărarea independenței naționale, au întărit unitatea și combativitatea proletariatului român, au sporit influența lui politică a țării.Aprilie 1944 a consemnat ment de mare însemnătate facerea unității de acțiune muncitoare cînd s-a încheiat acord între P.C.R. și P.S.D. pentru crearea Frontului Unic Muncitoresc.Frontul Unic Muncitoresc a reprezentat pivotul în jurul căruia a- vea să fie desăvîrșită vasta acțiune inițiată încă de la începutul războiului de partidul comunist pentru polarizarea în jurul clasei muncitoare a tuturor forțelor patriotice și antifasciste, a tuturor organizațiilor, partidelor și personalităților interesate, dintr-un motiv sau altul, răsturnarea dictaturii fasciste ieșirea României rist.După victoria din august 1944, la luptă pentru trivirii forțelor reacționare și înfăptuirea transformărilor economice^ și sociale cerute de nevoile dezvoltării țării pe calea progresului, partidul comunist și-a concentrat eforturile spre realizarea unei largi coaliții a forțelor patriotice, progresiste, care să asigure desăvîrșirea revoluției burghezo-democratice și trecerea la înfăptuirea sarcinilor revoluției socialiste. în aceste condiții, întărirea unității de acțiune dintre P.C.R. și P.S.D., a Frontului Unic Muncitoresc, refacerea mișcării sindicale la 1 septembrie 1944, pe baza unității și a principiului luptei de clasă, au dat posibilitate clasei muncitoare să-și îndeplinească rolul de forță conducătoare a luptei maselor pentru reconstrucția economică a țării, sprijinirea frontului antihitlerist, desființarea rămășițelor feudale, democratizarea vieții politice.Eforturile eroice pentru a spori producția în pofida sabotajului patronal, asaltul primăriilor, prefecturilor și alungarea elementelor fasciste din conducerea acestora, participarea la marile demonstrații de masă care au dus Ia răsturnarea guvernelor cu majoritate reacționară — au contribuit la realizarea unei atmosfere de apropiere tovărășească și încredere reciprocă între membrii celor două partide, au constituit pentru proletariat o adevărată școală de călire revoluționară, i-au întărit convingerea în forța unității acțiune, hotărîrea de a o apăra consolida necontenit.Unitatea de acțiune a P.C.R. P.S.D. în cadrul Frontului Muncitoresc a constituit na vertebrală a unirii largi ale poporului în lupta pentru interesele lor vitale ; cimentarea unității muncitorești a dat putința consolidării alianței clasei muncitoare cu masele țărănești în focul bătăliei pentru înfăptuirea revoluționară a reformei agrare. Aceasta a avut o însemnătate hotărîtoare pentru raportul forțelor de clasă ; alianța muncito- rească-țărănească, unind majoritatea covîrșitoare a poporului, a reprezentat acea uriașă forță socială care a impus, în martie 1945, instaurarea primului guvern în care clasa muncitoare avea rolul determinant.Conferința Națională a P.C.R. din octombrie 1945 a stabilit că ridicarea pe o treaptă superioară a unității de acțiune a clasei muncitoare, prin crearea partidului unic muncitoresc pe baza ideologiei și principiilor organizatorice marxist-leniniste, constituie una dintre condițiile fundamentale pentru realizarea obiectivelor primei etape a revoluției populare și pregătirea pentru trecerea la revoluția socialistă. „Realizarea Partidului Unic Muncitoresc — se arăta în rezoluția Conferinței — va spori în mod considerabil influența politică a muncitorimii și va întări și mai mult unitatea tuturor forțelor democratice. Partidul Comunist Român concepe înfăptuirea Partidului Unic Muncitoresc nu ca pe o contopire mecanică între cele două partide, e- xistente, ci ca o unificare politică, și organizatorică, pe baze principiale, în urma unei acțiuni de lămurire ideologică și a înfăptuirii unei depline unități de acțiune".Un moment important în lupta pentru unitatea mișcării noastre muncitorești l-a constituit hotărîrea unanimă a Congresului P.S.D. din octombrie 1947 de realizare a partidului unic al clasei muncitoare din nia.Trăinicia temeliilor pe care clădit partidul unic a din faptul că el a fost creat

social-de- ca și a în sin-

anii Partidul Comunist Socialist Unitar și

democratice coalizate în alege- parlamentare parțiale din 1936 județele Mehedinți și Hunedoa- ca și alegerile din 1937 pentru larga

în viațaun mo- în re- a clasei un

în și din războiul hitle-insurecției armate mobilizind masele înfrîngerea împo-

de Șiși Unic coloa- maselor

Româ-a fost izvorît _____________  _ ____ _ ca rezultat *al unui proces de contopire organică, de clarificare ideologică, desăvîrșit în cursul îndelungatelor acțiuni desfășurate în comun. Comitetele locale ale Frontului Unic Muncitoresc au contribuit la coordonarea acțiunilor celor două partide pe plan politic și sindical.La 12 noiembrie 1947. Comitetele Centrale ale P.C.R. și P.S.D., întrunite în ședință comună, au adoptat, în unanimitate, proiectul de platformă, enunțînd principiile ideologice, organizatorice și tactice ale partidului unic. Larga dezbatere a platformei în toate organizațiile celor două partide. începînd din decembrie 1947, s-a desfășurat paralel cu adunările comune ale membrilor ce-

lor două partide, în care s-au a'les birouri unice ale organizațiilor de bază, comitete unice de sector, de plasă și județene, precum și delegații la congres.La 21 februarie 1948 Congresul a desăvîrșit vasta și multilaterala activitate desfășurată în vederea realizării deplinei unități politice și organizatorice a clasei muncitoare. Crearea partidului unic al clasei muncitoare, Partidul Muncitoresc Român, continuator al celor mai înaintate tradiții ale mișcării revoluționare din țara noastră, ale P.C.R., a constituit rezultatul legic al unui îndelung proces politic, o necesitate obiectivă a dezvoltării sociale noi a României. „Congresul nostru desă- vîrșește ceea ce am realizat încă înainte de congres în domeniul unificării politice și organizatorice — s-a arătat în Raportul politic al C.C., prezentat de Gheorghe Gheor- ghiu-Dej. Crearea partidului unic al clasei muncitoare nu este o simplă hotărîre, care abia urmează să fie tradusă în viață, într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, deoarece noi venim la acest congres cu organizații unice și cu conduceri unice ale organizațiilor de partid".Unificarea Partidului Comunist și a Partidului Social-Democrat, lichi- dînd dezbinarea care a măcinat forțele proletariatului din țara noastră, a marcat victoria deplină și definitivă a marxism-leninismului în mișcarea muncitorească din România. în același timp, deosebita însemnătate a congresului constă în a- ceea că, desfășurîndu-și lucrările la scurt timp după proclamarea Republicii, a elaborat linia strategică și tactică a partidului pentru noua etapă de dezvoltare a țării. Congresul a orientat partidul spre îndeplinirea sarcinilor construirii societății socialiste.La cîteva luni după congres avea să fie înfăptuită naționalizarea principalelor mijloace de producție industrială, ceea ce a determinat, o dată cu lichidarea relațiilor de exploatare capitalistă în industrie, crearea sectorului socialist cu rolul conducător în dezvoltarea întregii economii naționale. Congresul a dezvoltat și îmbogățit indicațiile programatice enunțate de Conferința Națională a P.C.R. din 1945, privind industrializarea socialistă oa principală condiție a progresului tării, a bunăstării poporului, a independentei României.Congresul a subliniat rolul de avangardă revoluționară a partidului unic al clasei muncitoare, în rîn- durile căruia își găsesc locul cei mai înaintați și hotărîți fii ai clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, care își dovedesc prin întreaga activitate devotamentul față de interesele vitale ale poporului și își consacră toate forțele construirii societății socialiste. La temelia partidului au fost așezate principiul centralismului democratic, normele leniniste ale vieții de partid, menite să asigure unitatea de nezdruncinat a partidului. combativitatea și forța sa de mobilizare a întregului popor la construirea socialismului.

în iulie 1965, clasa muncitoare, întregul nostru popor au primit cu deosebită satisfacție hotărîrea unanimă a Congresului al IX-lea de a schimba denumirea partidului în Partidul Comunist Român, aceasta reflectînd cel mai fidel tradițiile și dezvoltarea istorică a partidului nostru, corespunzînd cel mai bine caracteristicilor sale de detașament de avangardă a clasei muncitoare, de conducător politic al poporului, rolului și conținutului activității sale în etapa desăvîrșirii construcției socialiste, scopului final al partidului — construirea societății comuniste. După cum se știe, pe baza hotă- rîrii Congresului al IX-lea s-a acordat vechimea în partid din momentul intrării lor în mișcarea revoluționară membrilor de partid care au desfășurat în anii ilegalității activitate permanentă în mișcarea revoluționară fără a fi fost atunci membri de partid, cît și acelora care au făcut parte din fostul Partid Social Democrat, Partidul Socialist Unitar și Partidul Socialist Independent în anii regimului burghezo-moșieresc.Partidul marxist-leninist al clasei muncitoare din România și-a afirmat întotdeauna atașamentul de nezdruncinat față de principiile internaționalismului proletar, voința de a milita cu neabătută consecvență pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie frățească cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu diferite forțe progresiste, revoluționare, antiimperialiste din lume. Totodată, pornind de la interesele dezvoltării colaborării internaționale, partidul nostru se pronunță și acționează în direcția extinderii legăturilor economice, politice, culturale ale țării noastre cu toate statele fără deosebire de sistem social. în cele două decenii care au trecut de la Congresul din 1948, P.C.R. a dobîndit un larg prestigiu internațional prin consecvența cu care își înfăptuiește politica sa externă, cu care contribuie la victoria cauzei socialismului, a progresului social și păcii în lume.Puternicul ecou internațional al Congresului a reflectat interesul cu care în numeroase țări a fost urmărit procesul unificării politice și organizatorice a clasei muncitoare din România, dovadă elocventă a posibilității practice de făurire a partidului unic al proletariatului pe baza principiilor marxist-leniniste. Formele și metodele prin care partidul nostru a reușit ca, printr-o îndelungată acțiune de clarificare ideologică și colaborare practică în masa activiștilor și militanților revoluționari, prin crearea unei atmosfere de încredere reciprocă și apropiere tovărășească, să pună capăt sciziunii care a adus grave prejudicii clasei muncitoare, poporului nostru, au reprezentat un aport original la dezvoltarea experienței mișcării revoluționare mondiale.
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(Urmare din pag. I)drumul străbătut. înfăptuind eu prețul a mari eforturi, cu elan și abnegație, programul de industrializare a țării, de transformare socialistă a agriculturii, de dezvoltare a culturii și ridicare a nivelului de trai al celor ce muncesc, poporul nostru a dat viață celor mai nobile aspirații ale sale și ale înaintașilor.Victoria deplină a socialismului, lichidarea definitivă a exploatării omului de către om, succesele obținute în desăvîrșirea construcției socialiste, în ridicarea economică și culturală a României constituie o strălucită, confirmare a justeței politicii partidului.Bilanțul însuflețitor al înfăptuirilor poporului, în anii construcției socialiste, constituie o mărturie grăitoare a vastei activități creatoare desfășurate de partidul nostru, a forței mobilizatoare și transformatoare a politicii partidului, a capacității sale de a adopta — pe baza principiilor generale ale marxism-leninismului — strategia și tactica corespunzător necesităților obiective ale dezvoltării țării. în procesul făuririi orînduirii socialiste, partidul s-a întărit continuu ; el numără azi peste 1,7 milioane de membri, dintre cei mai înaintați și activi oameni ai muncii din toate sectoarele de activitate.Partidul și-a dezvoltat continuu legăturile cu masele; cauza sa a devenit cauza întregului popor. Alianța clasei muncitoare cu țărănimea, prietenia frățească dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, strînsa unire a muncitorimii, țărănimii, intelectualității, a oamenilor muncii de toate naționalitățile, _ în jurul încercatei călăuze — Partidul Comunist Român, organizatorul marilor victorii ale poporului, constituie izvorul forței de nezdruncinat a orînduirii noastre, chezășia obținerii de noi victorii în înflorirea patriei socialiste.îndeplinirea luminosului program de înflorire a patriei, trasat de Congresul al IX-lea al P.C.R., a ansamblului măsurilor stabilite de Conferința Națională din 1967 determină un nou și puternic avînt în creșterea forțelor de producție ale țării, în dezvoltarea bazei tehnico-mate- riale a societății socialiste, în perfecționarea relațiilor sociale de producție, în stimularea și mai puternică a inițiativei creatoare și participării maselor la conducerea treburilor statului.Manifestînd o permanentă receptivitate față de schimbările intervenite, P.C.R. promovează cu consecvență, tot ce e înaintat, adoptă soluții corespunzătoare necesităților fiecărui stadiu de dezvoltare socială, asigură deplina concordanță între linia politică a partidului și nevoile dezvoltării societății.Succesele obținute în construirea socialismului, în dezvoltarea economiei și culturii, în consolidarea orînduirii sociale și de stat constituie un aport la întărirea socialismului în lume,- la triumful cauzei păcii și progresului social, la creșterea prestigiului și forței de atracție ideilor comunismului.

ții, prestări de servicii și altele — vor fi organizate pe baza gestiunii e- conomice proprii. Fără îndoială că a- ceasta va duce la creșterea răspunderii și obligațiilor ce vor reveni atît întreprinderilor cît și organelor locale ale puterii și administrației de stat, va solicita o preocupare sporită, permanentă, menită să contribuie la îmbunătățirea muncii în sectoarele respective, la desfășurarea unei activități care să corespundă în mai mare măsură cerințelor cetățenilor. în acest sens, consiliile populare sînt chemate să îndrume cu competență activitatea direcțiilor de industrie locală și a celor de gospodărie comunală și locativă ce se organizează, pentru ca acestea, la rîndul lor, să conducă cu competentă unitățile de producție și de prestări de servicii, să acorde atenția cuvenită îmbogățirii sortimentului de mărfuri, potrivit specificului local, îmbunătățirii calității produselor și serviciilor, adoptării unor măsuri eficiente pentru reducerea continuă a costurilor de producție, pentru creșterea rentabilității tuturor întreprinderilor și unităților. Comitetele executive ale consiliilor populare județene provizorii au datoria de a se ocupa stăruitor de dezvoltarea în continuare a construcțiilor de locuințe proprietate de stat și proprietate personală. Comitetului executiv al consiliului popular județean îi revine sarcina de mare răspundere de a lua măsuri pentru realizarea bugetului și planului economic local, de a îndruma și controla nemijlocit organizațiile economice, întreprinderile și instituțiile subordonate.Consiliilor populare le revine și îndatorirea de a-și aduce contribuția Ia înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea privind modernizarea și dezvoltarea a- griculturii în țara noastră. Varietatea condițiilor naturale, posibilitățile existente, înzestrarea cu tehnică avansată a unităților a- gricole, experiența țărănimii permit creșterea continuă a producției de cereale, plante tehnice și legume, dezvoltarea pomiviticul- turii șl a creșterii animalelor, sarcini a căror îndeplinire este înlesnită de existenta unui plan de perspectivă, desfășurat pe ani. Un loc deosebit trebuie să ocupe în preocupările comitetelor executive ale consiliilor populare realizarea sarcinilor în domeniul producției legumicole, de importanță hotărîtoare pentru aprovizionarea populației. în acest cadru, desfășurarea cu punctualitate, de bună calitate, a lucrărilor agricole de primăvară la toate culturile reprezintă o obligație imediată de cea mai mare însemnătate.Conducînd activitatea multilateral, desfășurată pe teritoriul de care răspund, organele locale ale administrației de stat au menirea de a îmbina într-un întreg armonios preocuparea pentru dezvoltarea economică cu preocuparea pentru desfășurarea unor activități laborioase pe plan edilitar-gospodă.- resc, de deservire multilaterală, pe plan social-cultural. Tot ce ține de aprovizionarea și deservirea populației, fhcepînd de la instituțiile de stat care lucrează cu publicul pînă la cele profilate exclusiv pe prestări, tot ce ține de asemenea sectoare ca transportul în comun, lucrările edi- litar-gospodărești și de înfrumusețare a localităților, într-un cuvînt tot ce ține de asigurarea unui nivel tot mai înalt de civilizație, este, implicit, o datorie esențială pentru forul local reprezentativ, so- licitînd cel mai înalt interes din partea acestuia. De remarcat că, în aceste domenii, instituțiile executive — direcția sanitară județeană, inspectoratul școlar, comitetul de cultură și artă — și unitățile de specialitate — direcția s- gricolă, administrația financiară — au o dublă subordonare, atît față de organele locale ale puterii și administrației de stat, cît și față de cele centrale de specialitate. Această răspundere obligă cu atît mai mult organele locale să ia toate măsurile în vederea perfecționării stilului și metodelor lor de muncă, încît să acționeze mai mobil, mai operativ pentru realizarea tuturor sarcinilor.Ca în oricare alt domeniu de activitate, și în administrația locală de stat rolul hotărîtor în atingerea obiectivelor urmărite îl au oamenii. De capacitatea și priceperea, de spiritul de inițiativă, de entuziasmul și pregătirea lor politică și profesională depinde realizarea la timp și la un nivel calitativ superior a sarcinilor sporite ce revin organelor locale de stat. Iată de ce este necesar ca atît aparatul propriu, cît și lucrătorii instituțiilor executive și din unitățile subordonate consiliilor populare — selecționați cu cea mai mare grijă din rîndul cadrelor celor mai calificate, celor mai dotate și mai experimentate — să lucreze de la început cu pasiune, cu interes, cu spirit organizatoric și inițiativă, să răspundă cu solicitudine cererilor îndreptățite ale cetățenilor, să fie adevărate elemente dinamizatoare ale întregii vieți sociale. Peste tot, în toate unitățile, trebuie să se desfășoare o muncă vie, operativă, caracterizată prin creșterea mobilității, printr-un înalt simț de răspundere. Numai în felul acesta vor putea fi combătute manifestările de formalism și birocratism, de închistare ori tărăgănare în rezolvarea problemelor, lipsa de sensibilitate și de receptivitate față de nevoile oamenilor, ale colectivităților mai mari sau mai mici în care trăiesc și muncesc.întărirea legăturii cu masele, atragerea acestora la conducerea treburilor de stat și obștești, stimularea spiritului de inițiativă a cetățenilor, promovarea consecventă a criticii și autocriticii — toate acestea constituie sarcini de prim ordin pentru comitetele executive ale consiliilor populare de toate categoriile, creînd condiții pentru desfășurarea muncii într-o permanentă efervescență creatoare.îmbunătățirea structurii aparatului propriu și organizarea pe criterii mai judicioase a unităților din subordinea organelor județene vor contribui la asigurarea unei conduceri mai operative și mai competente a activităților economice locale. Dar, așa cum s-a subliniat la Conferința Națională a P.C.R., cît și la recenta sesiune a Marii Adunări Naționale, elaborarea celor mai bune forme de organizare nu reprezintă un scop în sine, nu asigură prin ele însele succesul. Hotărîtor este ca noul cadru de organizare administrativ-teritorială a țării, favorabil valorificării experienței pozitive acumulate pînă acum de organele locale ale puterii și administrației de stat, să ducă la îmbunătățirea calitativă a muncii, la găsirea acelor soluții și metode capabile să ridice pe o treaptă superioară, corespunzător cerințelor etapei actuale, întreaga activitate a consiliilor populare și a comitetelor lor executive.

o „De ce iau copiii noștri note atît de mici la limba română, tovarășe profesor ?“ — „Sînt slabpregătiți, oameni buni. Au nevoie de meditație". — „Și nu cunoașteți pe cineva care să le dea meditații ?“. — „Ba da. Dar pentru că sînt elevii mei și țin la ei, mă pot oferi chiar eu". Așa își recruta „clîenți" pentru meditații profesorul Ion Spînu, de la Școala generală nr. 23 din Craiova. Și veneau școlarii la el acasă în număr mare, tot mai mare ; acolo Ii se împărtășeau cu dărnicie cunoștințe pe care nu le căpătaseră la școală. Și curgeau, ca un izvor nesecat, veniturile ilicite în punga prea-cin- stitului dascăl. Pentru că remunerația era, după pretenții, nu mică, ci destul de mare. Se dusese vestea în oraș că profesorul își construiește o vilă ca-n basme și-i trebuie bani mulți. Dar, într-o zi, a fost surprins acasă, de: autorități, cu 15 elevi la meditație. Cele de mții sus au fost relate într-o scrisoare adresată redacției noastre, care a sesizat organele locale. în răspunsul sosit la redacție autoritățile locale ne informează că se vor lua măsuri corespunzătoare.

a plecat de doi ani din sat lăsînd în îngrijirea soției șapte copii. Patru dintre ei sînt elevi la școala generală de 8 ani. în anul școlar trecut, mama copiilor s-a îngrijit de ei cum a i-a trimis la luni a plecat tarea soțului, mas în grija ani, neajutorată. Și n-au nit de atunci la școală, insistențele învățătorilor, n-au îmbrăcăminte și mîncare lumea, n-au lemne pentru încălzit. Li s-or fi împietrit într-atîta sufletele acestor părinți, de și-au părăsit copiii ? Tatăl iresponsabil primește, poate, acolo unde lucrează, alocație de stat pentru copii, dar nu le trimite nici un ban. Te așteaptă copiii acasă, omule ! întoar- ce-te la ei ! Legea pedepsește aspru astfel de fapte lipsite de răspundere.

DE LA AGROSEM
repartiție,

o Cetățeanul Ion Ionel din Satu Nou, comuna Belcești, județul Iași,

pentru în za- invita- forului

Petru MORARU 
directorul școlii generale 
de 8 ani Satu-Nou, 
comuna Belcești, județul lași

Gheorghe V. TUDOR
Galați

rij

de 65 de mai ve- cu toate Minorii ca
putut, i-a îmbrăcat și școală. Dar de cîteva și ea din sat, în căușe zice. Copiii au ră- unei bătrîne

SEMINȚE

pentru comerțul cu autoservi

★La împlinirea a două decenii de la crfearea partidului unic al clasei muncitoare din țara noastră, comuniștii, întregul popor român privesc cu îndreptățită mîndrie patriotică

Magazinele și depozitele AGROSEM din întreaga țară sînt 
bine aprovizionate cu un bogat sortiment de semințe de 
ierburi pentru gazon folosite îndeosebi în parcuri și în gră
dinile familiale. De asemenea, se găsesc în vînzare semințe 
de ierburi perene cu alte destinații, cum sînt cele necesare 
dezvoltării bazei furajere în unitățile agricole de producție. 
Tot în acest scop, unitățile agricole de producție își pot 
procura de la magazinele AGROSEM semințe de gulii fura
jere și sorg hibrid. Acestea se pot procura fără 
cu plata în numerar sau prin virament.

Procurîndu-și din timp semințele necesare, cei 
vor putea să le folosească o dată cu încălzirea

interesați 
timpului.

în partea de nord-vest a Fă
gărașului, unde se va dezvolta 
viitorul oraș al chimiștilor, s-a 
pus temelia unui nou cartier 
care va avea în prima etapă 
ZOO apartamente.

Noi cartiere de locuințe, cu 
blocuri între 4—9 etaje, se mai 
află în construcție la Brașov, 
Victoria, Mediaș, Sibiu, Pre
deal, Cisnădie, Săcele, Codlea 
și în alte localități din județele 
Brașov și Sibiu. După cum pre
cizează conducătorii șantiere
lor, toate aceste construcții vor 
fi terminate pînă la începutul 
lunii decembrie.

O Acum cîteva luni s-a terminat construcția noului cinematograf „Porțile de fier" din Turnu Severin. La recepție s-a constatat că s-a muncit de mîntuială, unele lucrări trebuind să fie refăcute de către constructor (șantierul de construcții Turnu Severin). S-a încheiat și o minută în acest sens. Dar, după semnarea acesteia, șefii șantierului au dat bir cu fugiții. Li s-au făcut, după aceea, numeroase invitații să trimită oameni a remedia defecțiunile, dar dar. Din cîte se vede, cu (iile nu merge. Sugerăm tutelar al șantierului să încerce și cu dispozițiile și sancțiunile. Poate au mai mult efect.
Iosif COVACI 
Turnu Severin

© După ce s-au terminat lucrările de modernizare a străzilor Șalupei și Gării nr. 8 din Galați, noi, cetățenii, i-am felicitat pe gospodarii orașului. Făcuseră o treabă bună. Astăzi însă, de cîte ori trecem pe strada Gării nr. 8 constatăm că s-au cheltuit banii de pomană cu lucrările respective. Pe la jumătatea străzii, grupul de șantiere de construcții Galați a instalat o stație de betoane. Autobasculantele stației împrăștie generos din cupele lor beton și mortar, transformând din nou în „șantier" această frumoasă arteră de circulație. Strada a devenit de nerecunoscut, impracticabilă pentru alte autovehicule și chiar pentru pietoni. întrebăm : Cînd va fi mutată stația în altă parte și se va ivi necesitatea reamenajării străzii, cine va suporta cheltuielile ?

r

Un grup de economiști din țara noastră au făcut următorul calcul : au cronometrat timpul pe care un cumpărător îl consumă într-un magazin cu vînzători, așteptînd să i se ia comanda, să i se cântărească, să i se ambaleze, să i se predea marfa și să plătească. Au măsurat totodată și timpul petrecut de un consumator în- cepînd de la intrarea și pînă la ieșirea dintr-un magazin cu autoservire. Rezultatul ? Timpul petrecut gazinul „clasic" a fost cu 50 mai mare.Să trecem la a doua a problemei : autoservirea =
în mala sutăfațetă vînzare masivă de mărfuri și rezultate economice superioare. Vom încerca să evidențiem acest efect pe baza indicatorilor economico-financiari obținuți de două unități alimentare — una cu autoservire și alta cu vînzători — din județul Cluj. Magazinul cu autoservire nr. 5 Turda, cu o suprafață comercială de 165 m.p., a obținut în anul 1967 o desfacere medie lunară de 27 060 lei pe m.p., în timp ce magazinul cu vînzători nr. 2, cu o suprafață aproximativ egală (159 m.p.), numai 15 000 lei pe m.p. Deși primul magazin are 7 lucrători (doar cu doi mai mult decît al doilea) realizează o desfacere per lucrător de 647 000 lei (cu 142 000 lei mai mult decît la unitatea

„clasică"). Deci, vînzări aproape duble 
și o productivitate cu peste 28 la 
sută mai mare în unitatea cu autoser
vire. Sînt rezultatele folosirii intensive a spațiului comercial și ale organizării superioare a muncii. Comparația ar fi insuficient de concludentă și incompletă dacă n-am ține cont și de beneficii. în fond, rentabilitatea constituie scopul oricărei activități. E suficient să arătăm că la unitatea cu autoservire se obțin 3 lei la fiecare sută de lei desfaceri, iar la cealaltă numai 0,47 lei. Este evident că obținerea unor rezultate bune la toți indicatorii și mulțumirea consumatorilor constituie cele mai bune argumente în favoarea extinderii autoservirii. Cunoscînd aceste avantaje, ce fac organele comerciale pentru dezvoltarea autoservirii ?Am vizitat la întîmplare cîteva municipii : Cluj, Iași și Oradea. Numărul unităților cu autoservire reprezintă, în medie, 15 la sută din total. Deși la modernizarea magazinelor se activează de multă vreme, operațiunea se desfășoară extrem de lent. în plin centrul orașului Oradea se află un cu că cu dernizare. Înaintînd în acest ritm,

vor ajunge oare organizațiile comerciale să aibă un număr suficient de unități cu autoservire ?La fel și în Iași, oraș cu o populație de aproape 200 000 de locuitori, alimentația publică e rămasă în urmă la capitolul de care ne ocupăm : nu are decît un singur restaurant cu autoservire. La ora prînzului sînt atît de mulți consumatori, încît nu ai unde arunca un ac. Ce dovedește aceasta ? în primul rînd — mai trebuie să o spunem ? — că o asemenea formă de organizare e mult solicitată, în al doilea rînd, deverul mare îi asigură o eficiență ridicată. „O a doua unitate trebuia dată în funcțiune anul trecut, la parterul unui bloc, dar constructorul — T.R.C. Iași — n-a respectat termenul — ni s-a spus. Pe altă parte, să știți că sînt de ales și modernizat clădi- vechi, trebuie orientare..." Așa e greu și trebuie orientare I Dar împiedică forurile locale să se
foarte frumos magazin alimentar autoservire ; în alimentația publi- există, de asemenea, un restaurant autoservire și unul în fază de mo- cînd

de greu rile este, cine orienteze ?Situația din municipiile amintite, din păcate mai generală, arată că se bate, în această privință, pasul pe loc. în 1967, de exemplu, comerțul și-a propus să realizeze 30 de autoserviri și 10 ex- presuri ; s-au realizat 19 autoserviri și 14 expresuri. Pentru anul 1968 sînt prevăzute tot 40 de unități. Ministe-

rul Comerțului Interior propune, „o- rientativ", modernizarea a X unități, dar rămîne la latitudinea organelor comerciale locale să realizeze sau nu propunerea. Astfel, introducerea unei forme moderne rapide de deservire este frînată de lipsa de preocupare pe plan local, deși viitorul aparține comerțului cu autoservire în toate a- cele sectoare în care el se poate a- plica.O a doua barieră care frînează extinderea rapidă a autoservirii este cantitatea insuficientă de produse pre- ambalate. Or, autoservire fără mărfuri preambalate nu se poate. Firesc ar fi ca industria — producătoare a bunurilor de consum — înzestrată cu utilaje moderne de mare productivitate, să introducă pe o ușă materia primă și să scoată pe alta produsul ambalat, gata de a fi pus în vînzare. în realitate însă, în anul 1967, din cantitatea totală de zahăr desfăcută, doar 32,5 la sută a fost preamba- lată. la orez 16,4 la sută, iar la carne numai unu la sută ; și lista exemplelor ar putea fi continuată. Deoarece aceste cantități n-au acoperit necesitățile, comerțul a fost obligat să ambaleze un plus considerabil, necesar magazinelor cu autoservire existente. Numai că la comerț, această operațiune se face în condițiile unei pro-

ductivități de zeci de ori mai reduse, deci cu cheltuieli mari.Ce detennină deplasarea acestor operațiuni din sfera producției în sfera circulației ? Pe de o parte, capacitatea redusă a utilajelor de preambalat, pe de alta, insuficiența materialelor de ambalaj. Desigur, înzestrarea industriei alimentare cu suficiente utilaje de preambalare nu este o problemă simplă și nici nu se poate soluționa de la o zi la alta. Dar ea trebuie avută în vedere cu prioritate, întrucît fără asemenea utilaje modernizarea comerțului este frînată considerabil. Tot atît de importantă este asigurarea, de către industria chimică, a unor cantități sporite de materiale de ambalat, ca și îmbunătățirea calității unor materiale care se fabrică, ceea ce ar permite înlăturarea unor neajunsuri privind folosirea integrală a utilajelor de preambalare existente.Este, desigur, greu să cuprindem în cadrul restrîns al unui articol toate cauzele care frînează introducerea formelor moderne în comerț. Totuși, ancheta efectuată a scos la iveală existența în continuare a unor anomalii în acest domeniu. Este important să fie valorificate toate posibilitățile existente, toate rezervele de care dispunem. întrucît pentru toți „timpul costă bani".
George POPESCU



PAGINA 3
SdNTEIA joi 22 februarie 1968

i%S3

S35

i-

w

mobilizate Șl—
ABANDONATE

din industria ușoară activitatea de organizare științifică a producției nu a cunoscut și nu cunoaște pauze, că toate conducj-
rile întreprinderilor îi a- cordă în continuare maximum de atenție. Ar fi o imagine roză, neccnformă cu realitatea.

A INTELIGENTA
j

NOASTRA TEU în

EBBactivității întreprin- ușoare în organizareAmploarea desfășurate în derile industriei acțiunea de științifică a producției și a muncii este ilustrată de faptul că anul trecut au fost elaborate circa 5300 de studii și analize. Dacă avem în vedere că la fiecare studiu au colaborat cel puțin cinci-șase cadre tehnice, economice, muncitori cu o înaltă calificare, se poate spune că acțiunea inițiată de partid a căpătat în această ramură un puternic caracter de masă, fiind fructificate capacitatea creatoare și experiența profesională a zeci de mii de oameni ai muncii. A- tenția specialiștilor a fost canalizată spre perfecționarea principalelor laturi ale producției și muncii, în cîmpul lor vizual stînd îndeosebi problemele legate de utilizarea deplină a capacităților de producție și a timpului de lucru, îmbunătățirea " fabricație, ■programarea organizarea muncii, structura organizatorică internă a întreprinderilor etc. în fiecare caz în parte s-au căutat soluțiile cele mai potrivite, a căror aplicare să favorizeze în cel mai înalt grad creșterea eficienței producției.Rezultatele studiilor întreprinse s-au dovedit a fi deosebit de fructuoase. O primă evaluare a rezervelor descoperite anul trecut a evidențiat posibilitatea obținerii, pe ansamblul Ministerului Industriei U- șoare, a unei producții industriale suplimentare de circa 11 miliarde lei față de prevederile inițiale ale cincinalului. Pentru realizarea acestui spor de producție ar fi fost necesară construcția a trei întreprinderi noi, dintre cele mai mari. Si aceasta fără investiții suplimentare și fără sporirea corespunzătoare a forței de muncă ! Rezervele descoperite a- sigură, în același timp, creșterea productivității muncii într-un ritm mediu anual cu 5.9 la sută mai mare față de sarcinile din cincinal. Iar rezultatele din primii doi ani ai cincinalului — în 1966—1967 s-a realizat o producție sporită cu 3,6 miliarde lei față de prevederi — demonstrează ce mari resurse și posibilități există în întreprinderi, prin a căror valorificare susținută în continuare se vor obține rezultate economice substanțial îmbunătățite.Nu este nici o exagerare afirmînd că trăsătura definitorie a multora din studiile întreprinse pînă acum în unitățile industriei ușoare o constituie fundamentarea lor riguroasă, bazată pe aplicarea unor concepții moderne de organizare a producției și a muncii. Conducerile multor întreprinderi au evitat în general să adopte jumătăți de măsură, soluții de compromis, ceea ce nu ar fi fost decît un paleativ. Ele au pornit de la premisa că, înainte de a fi generalizate, soluțiile organizatorice noi trebuie mai întâi experimentate, verificate Ia scara redusă a unui atelier, a unei secții, a unui alt comnartiment al întreprinderii, spre a observa eficienta lor, a se găsi posibilitățile de perfecționare și adaptare la condițiile specifice întreprinderii.în fiecare dintre unitățile cuprinse în itinerarul anchetei noastre, ne-au fost oferite suficiente exemple care să susțină ideile mai sus expuse. Ne oprim mai întîi la Fabrica de confecții și tricotaje București pentru motivul că aici s-a acumulat de pe acum o temeinică experiență în acest domeniu. Fără a insista asupra aspectelor de amănunt, revelatoriu este faptul că acțiunea de perfecționare a organizării producției și a muncii și. în general, a întregii activități economice, a avut un caracter complex ; concomitent cu mai buna folosire a utilajelor și suprafețelor de producție, specialiștii de aici au urmărit atît promovarea unor concepții moderne de organizare, cît și extinderea teh-

fluxurilor de pregătirea și producției, și normarea

nologiilor de fabricație de înaltă productivitate. Ideile novatoare au fost, în prealabil, studiate, iar efectele lor atent urmărite în sta- țiile-pilot ale întreprinderii care au fost în fapt primul „leagăn" al activității de organizare științifică a producției și a muncii. O dată confirmate rezultatele, s-a trecut neîntârziat la aplicarea pe scara întregii întreprinderi a soluțiilor experimentate. De exemplu, reorganizarea fluxului tehnologic după o concepție nouă la linia de cămăși a dus la creșterea simțitoare a producției. Pe o suprafață mai mică cu circa 7C0 mp, producția a crescut de la 6 milioane cămăși, la 7 milioane în 1967 și se preconizează depășirea cifrei de 8 milioane bucăți în 1970. în viziunea aceleiași concepții, s-a trecut și la reorganizarea altor sectoare și secții.Cu exactitatea riguroasă a specialistului în tehnică, tov. Maria Lucaci, inginer- șef în această fabrică,ne-a informat despre amploarea desfășurării deforțe în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii : la ea au participat peste 200 de ingineri, economiști și tehnicieni, precum și"’ ' muncitori de înaltă care, care au lucrat drul stațiilor-pilot ; țațele analizelor au fost cuprinse în 48 de studii și finalizate în planuri de măsuri, cu termene și responsabilități precise. Iar eficiența economică a a- eestora atinge o cifră de-a dreptul impresionantă: creșterea producției fabricii, pînă în 1970, cu 1,566 miliarde lei față de prevederile cincinalului.Cu toate că valorificarea rezervelor de capacități de producție a precumpănit în toate unitățile industriei ușoare, în cadrul acțiunii au fost abordate și alte laturi ale activității întreprinderilor. S-a considerat că a sosit momentul să fie soluționate acele probleme care stânjeneau, într-un fel sau altul, funcționarea normală a mecanismului întreprinderii. Cadrele tehnice șiFabrica

300 de califi- în ca- rezul-
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PLANUL ANULUI
1968—PRIMUL BE
NEFICIAR AL AC
TIUNIIunor asemenea

călțăminte din Cluj au socotit deosebit de utilă găsirea unor soluții eficiente pentru programarea producției. începînd din a doua jumătate a anului trecut, programul de producție al secției încălțăminte se stabilește pe loturi comerciale, în strictă concordanță cu termenele de livrare prevăzute în. contractele cu furnizorii. Pentru a preîn- tîmpina orice abatere, orice dereglare în programul prevăzut, s-a introdus o evidență zilnică a realizării producției pe sortimente, precum și a facturilor e- mise și încasate, utilizîn- du-se în acest scop mașini de contabilizat.Acesta a fost însă doar un început, rezultatele programării producției și lansării ei în fabricație pe „loturi comerciale" reflec- tîndu-se în creșterea vitezei de rotație a mijloacelor circulante și reducerea stocurilor de produse finite. Disciplina contractuală fiind mai bine respectată, a avut de cîștigat atît întreprinderea, cît și numeroșii ei beneficiari interni și externi. O etapă ulterioară, perfecționată, a constituit-o elaborarea, în ultimele luni ale anului trecut, a unui model de programare matematică a sprijinul al Fi- Acade- de la stabilit mode-
economice de la 

de pielărie și în-

producției. Cu Centrului de calcul lialei din Cluj a miei, specialiștii „Clujeana" au structura optimă a lelor de încălțăminte ce pot fi fabricate în paralel într-o zi, pentru a se asigura încărcarea completă a mașinilor și utilizarea rațională a timpului de lucru al oamenilor.
EUBDAR EFORTUL

Asupra„puncte critice" vom mai reveni însă în cuprinsul anchetei. Chiar și cu aceste scăderi, este limpede totuși că vasta muncă de concepție și organizatorică depusă în acțiunea de perfecționare a organizării producției și a muncii, inițiată de partid, a permis cadrelor din întreprinderi să cunoască mai bine potențialul tehnic și uman de care acestea dispun, să stabilească- căile pentru ca acest potențial să fie pe deplin și cît mai eficient utilizat. Am pus totuși întrebarea : în ce măsură rezervele descoperite au fost luate în calcul la stabilirea nivelului indicatorilor de plan pe anul 1968 ?— La noi în întreprindere vom realiza anul a- cesta o producție marfă cu 115 milioane lei mai mare față ..........................ale 1968 tre șefcauciuc Jilava. Acest spor va fi realizat numai pe seama rezervelor puse în valoare rea organizării și a muncii, în în care numărul lor crește doar procente față de cut.La întrebarea

de prevederile inițiale cincinalului pentru— ne-a spus tov. Pe- Georgescu, inginerul- al Combinatului de
prin perfecționa- producției condițiile salariați- cu două anul tre-pusă, am

DE INVENTIVITA
TE AL ALTORA NU
A AJUNS ÎNCĂ
PÎNĂ LA NOI

Ne-am oprit la aceste două exemple, cu toate că despre fiecare întreprindere unde am fost ar fi ceva interesant de spus. Am căutat însă să aflăm în ce măsură conducerile tehnico-administrative, ca și specialiștii care s-au o- cupat de problemele organizării producției cunosc cele mai bune rezolvări în acest domeniu obținute de întreprinderile din sector. La această chestiune, însă, în locul răspunsului afirmativ am notat doleanțe și chiar... critici la adresa direcțiilor generale din ministerul de resort. La „Industria linii", ca să ne referim doar la una dintre unitățile de unde am reținut observații, ni s-a spus că specialiștii au lucrat cu toată pasiunea „dar asta nu ne poate determina să afirmăm cu certitudine că am găsit și soluțiile cele mai eficiente pentru o problemă sau alta — remarca tov. Mircea Nicola, unul

din cei care se ocupă de activitatea de perfecționare a organizării producției și a muncii. Ne-ar folosi mult să știm cum au lucrat și alții, dar mai ales la ce rezultate au ajuns..." Cerința este întrutotul îndreptățită, totdeauna meniile, elemente loare cu să fie confruntate soluțiile și rezultatele căutărilor a menținut nealterat spiritul investigației, mobilizînd noi energii creatoare. Or, și în acest caz, după o primă etapă de fructuoase studii și analize, se impune să fie identificate cele mai valoroase studii care să fie popularizate și generalizate pentru a oferi fiecărui colectiv elementele de referință pentru următoarele investigații ce le va întreprinde. Această sarcină cade exclusiv în competența ministerului de resort.

pentru că din- și în toate do- existența unor de certă va- ajutorul cărora

Că majoritatea covîrși- toare a rezervelor interne identificate a fost prinsă în plan, repetăm, este un fapt îmbucurător. Garanția fructificării lor depinde însă nemijlocit de aplicarea complexului de măsuri stabilit „ pentru fiecare problemă în parte cu prilejul întocmirii studiilor. Din acest punct de vedere, ne-am interesat să aflăm care este stadiul înfăptuirii măsurilor preconizate. De la bun început se cuvine menționat că situația diferă de la o întreprindere la alta, uneori deosebirile fiind destul de mari. Am întâlnit . întreprinderi, cum ar fi bunăoară Fabrica de confecții și tricotaje București, unde măsurile tehnico-organiza- torice de creștere a producției și productivității muncii au fost integral aplicate, parte din ele chiar în timpul elaborării studiilor, iar restul în intervalul imediat următor. Important este că începutul acestui an a găsit colectivul fabricii pregătit.în alte unități ale industriei ușoare în care am făcut investigații „Industria lînii", fabrica de tri- ootaje „1 Iunie", întreprinderea de încălțăminte „Banatul", toate din orașul Timișoara, Fabrica de pielărie și încălțăminte și fabrica de confecții „Flacăra" din Cluj — conducerile și specialiștii care au lucrat Ia întocmirea studiilor au

pus In aplicare îndeosebi acele măsuri de care depinde hotărîtor realizarea ritmică și în condiții de înaltă eficiență a planului. Succesul a fost asigurat și prin controlul și intervenția organizațiilor de partid din întreprinderile respective, care au urmărit stăruitor cum se înfăptuiesc măsurile și soluțiile de perfecționare a organizării producției și a muncii.

primit răspunsuri similare și în celelalte întreprinderi. Este un fapt pozitiv că rezervele dezvăluite pe baza studiilor de organizare științifică a producției și a muncii au fost prinse în coordonatele riguroase ale planului de stat. Și aceste rezerve nu sînt deloc neînsemnate. Pe întreaga ramură, contribuția organizării științifice a producției și a muncii Ia sporul de producție globală planificat pe 1963 totalizează peste 2,5 miliarde lei. Se cuvine să subliniem și faptul că în anumite întreprinderi — de exemplu, la Fabrica de confecții și tricotaje din Capitală, Fabrica de piele și mănuși și Fabrica de încălțăminte „Banatul" din Timișoara — resursele identificate au fost atît de substanțiale, îneît au permis să se stabilească sarcini de plan pe 1968 la nivelul sau chiar peste cifrele de plan stabilite în cincinal pentru anul 1970.Ceea ce merită relevat în mod deosebit încă o dată este grija cu care conducerile majorității întreprinderilor se străduiesc să introducă în circuitul economic resursele identificate, ca și interesul manifestat față de adoptarea unor concepții moderne de conducere și organizare a producției.
DAR SINT Șl OFER

Din păcate intențiile bune nu s-au putut materializa cu destulă ușurință în toate cazurile, uneori fiind nevoie chiar de mai multă energie pentru învingerea unei inerții de- cît pentru însăși elaborarea studiilor. Despre o asemenea situație ne-au vorbit cadre tehnice și economice de la Fabrica de confecții „Flacăra" din Cluj. Aici, studiile elaborate anul trecut au evidențiat că producția întreprinderii poate crește cu 153 milioane lei față de sarcinile din cincinal. La început, direcția generală din minister a comunicat întreprinderii Că nu a luat în calcul din această sumă decît un spor de 3,2 milioane lei, întrucît pentru restul nu are asigurată desfacerea produselor. Conducerea fabricii nu a fost mulțumită de verdict și a insistat să i se prindă în planul de slat toate rezervele identificate. Revenind la organele de comerț, direcția generală a reușit să satisfacă cererea întreprinderii clujene. Este o rezolvare fericită, de care alte unități producătoare de confecții, după cum am aflat în minister, nu s-au putut bucura pînă la urmă. Specialiștii din minister

ne-au informat că nu s-a luat în calcul o producție suplimentară de confecții de 1,5 miliarde lei, pe considerentul că momentan, ca și în viitorii ani, nu are asigurată desfacerea.___„______.. ... Ei și-au exprimat părerea că valorificarea acestei substanțiale rezerve de producție se poate face numai prin promovarea de către organele comerțului a unor metode eficiente de impulsionare a vânzărilor de confecții. Desigur lipsa de desfacere la un articol sau altul face practic inutilă valorificarea oricărei rezerve de capacitate. Explicația pe care am primit-o nu ne-a edificat complet asupra chestiunii aduse în discuție, în vreme ce astăzi și în viitorii ani în industria de confecții rămîn nefolosite importante rezerve de capacități de producție, se construiesc sau sînt prevăzute să se construiască noi fabrici de confecții. Chiar și acest fapt ne face să credem că este util să se revină cu o analiză temeinică asupra planului de investiții pe anii următori, ținîn- du-se seama de rezervele cunoscute care au rămas în afara planului, ca și de cele ce vor fi identificate în continuare.

în acest tablou general pozitiv, există totuși în anumite unități aspecte distonante de tărăgănare a valorificării studiilor elaborate. în întreprinderile din Direcția generală a prelucrării cauciucului și maselor plastice, spre exemplu, au căpătat viață numai 67 din cele 85 măsuri prevăzute a se realiza, prin efortul propriu al întreprinderilor, într-o primă etapă. Programarea producției pe loturi optime — problemă care, așa cum relatam mai înainte, a fost soluționată într-un mod eficient la Fabrica de pielărie și încălțăminte din Cluj — a rămas pe hîrtie la întreprinderea „Victoria" din Timișoara. Tot aici nu s-a a- menajat și dat în funcțiune la timpul prevăzut instalația de transportat soluție p.v.c. pe cale pneumatică. Unele măsuri nu au fost aplicate în termen la Combinatul de cauciuc Jilava, precum și la întreprinderea „Porțelanul" — Cluj.Am redat și aceste cîteva exemple negative pentru a sublinia încă o dată însemnătatea fructificării depline a rezervelor puse în evidență cu prilejul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii. Socotim că nici un motiv nu poate fi invocat pentru poziția de nepăsare și dezinteres față de soarta măsurilor și solu-

țiilor preconizate ce se manifestă pe alocuri, nici o justificare nu poate fi găsită pentru tărăgănarea aplicării lor. Studiile și a- nalizele includ în ele o mare bogăție de idei, de inteligență, și cine neglijează punerea lor în valoare se lipsește el însuși de o pîrghie sigură pentru ridicarea la un nivel superior a activității productive.
PRIMUL IMPULS A
MURIT SAU A DE
CLANȘAT FEBRA 
NEÎNTRERUPTĂ A
CĂUTĂRII?

știut că studiile întocmite de întreprinderi cu prilejul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii reflectă situația de fapt din acel moment, oferind o fotografie de profunzime a mecanismului economic. Intensitatea cu care acționează într-un moment sau altul multitudinea de factori ce condiționează evoluția activității productive este însă întir-o permanentă schimbare. Parametrii luați în studiu, de pildă, astă vară, și-au schimbat cu siguranță în bună parte acum valorile. Or, tocmai acest adevăr impune să considerăm activitatea de organizare ca un proces continuu, dinamic. Aceasta este, de altfel, o cerință evidențiată în mod pregnant la Consfătuirea Națională a P.C.R. în raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceausescu se subliniază că ministerele, organele centrale, unitățile de producție trebuie să se ocupe de perfecționarea organizării producției și a mnneii nu ca de o problemă de campanie, ci ca de un proces continuu, determinat de condiții obiective, de schimbările care au Ioc permanent în nivelul tehnic, structura și calitatea mijloacelor de producție, în califtearea forței de muncă, în evoluția nevoilor societății, ca de o sarcină căreia să i se acorde neslăbită zi de zi.Atmosfera de investigație pe întîlnit-o în majoritatea întreprinderilor amintite, este o mărturie convingătoare că respectivele colective au integrat în preocupările lor cotidiene și activitatea de organizare. Cu perseverență se studiază noi laturi ale organizării științifice a producției și a muncii la Fabrica de pielărie și încălțăminte din Cluj. Cu sprijinul Institutului de i- gienă. Institutului medico- farmaceutic, secției de psihologie a Filialei Academiei, specialiștii fabricii întocmesc în prezent ample studii în domeniul fiziologiei, psihologiei și igienei muncii.Pe baza observațiilor făcute asupra variației productivității muncii și a gradului de oboseală în cele 8 ore de lucru, se vor preciza, în atelierele de în-

va trebui o atențiestudiu și care am
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în cursul anchetei noastre, am putut trage concluzia că într-un număr de unități interesul pentru perfecționarea activității productive s-a stins odată cu copertarea și legarea dosarelor cu studii și trimiterea lor la direcțiile generale din minister. Colectivele de lucru s-au dizolvat de la sine, în a- ceste întreprinderi rămî- nînd să se ocupe de problemele de organizare — mai bine zis să dea relații unor organe din afară care eventual s-ar interesa de problema în discuție — una-două persoane. Constatarea ne-a fost sugerată îndeosebi de situația întâlnită la Combinatul de cauciuc Jilava. Pentru acest an aici nu există stabilit nici un plan de acțiune. Această situație este motivată prin faptul că întreprinderea trece printr-un amplu proces de .dezvoltare și că chipurile, cel puțin pentru moment, continuarea acțiunii de organizare nu-și are rostul. Or, credem că susținerea acțiunii de organizare este aici mai necesară ca ori- cînd. Utilajele noi care se instalează în spațiile de producție care se lărgesc, schimbările substanțiale în structura forței de muncă — iată doar cîteva din elementele ce pot și trebuie să fie luate în seajnă în vederea fructificării rezervelor de creștere a eficienței producției.

I

k

în vedere obser-

în alte întreprinderi, formal există colective desem - nate să se ocupe în continuare de perfecționarea organizării producției. Ne-a fost însă greu să aflăm ce anume au ele în lucru în momentul de față. Invariabil ni s-a răspuns, de pildă, la „Industria lînii" Timișoara ; „va trebui să..." „ne’ vom ocupa..." 'năm să..." de unde noi tras concluzia că după cheierea primei etape elaborare a studiilor, a urmat o perioadă de laxare care, din păcate, continuă să persiste și în prezent. Am întâlnit și altfel de situații. La întreprinderea „Porțelanul" — Cluj, deși s-au precizat 5 teme noi de studiu, elaborarea lor a fost lăsată exclusiv în seama a 3 oameni. Oricîtă bunăvoință ar avea acești specialiști, este greu de crezut că ei vor putea rezolva satisfăcător și într-un timp optim sarcinile ce și le-au propus. Trecerea în exclusivitate pe umeri'i cîtorva oameni a complexelor probleme activității de organizare a făcut să se piardă, în a- numite întreprinderi, tocmai caracterul de masă al acțiunii, elementul-cheie care a condiționat în prima etapă evidențierea importantelor rezerve de creștere suplimentară a producției și productivității muncii.

3

CCsa...*„intentio- am înde aici re-

ale perfecționării

Avînd vațiile care s-au formulat în cursul anchetei noastre, am căutat să aflăm și punctul de vedere al conducerii Ministerului Industriei U- șoare. Ne-am adresat tov. ing. Ion Popescu, adjunct al ministrului, pe care l-am solicitat să ne informeze mai întâi asupra măsurilor preconizate pentru generalizarea și popularizarea metodelor și soluțiilor eficiente de organizare a producției și a muncii.— Aș dori să rețineți că extinderea studiilor valoroase nu e o treabă așa de ușoară. înainte de toate este necesară o riguroasă muncă de sinteză , pentru decantarea elementelor realmente de valoare care să fie popularizate și generalizate. Specialiștii ministerului nostru au examinat studiile elaborate, măsurile și soluțiile bune aplicate spre a vedea posibilitățile de extindere în întreprinderi similare. După încheierea acestei operații se vor caracteriza soluțiile pe fișe și clasifica pe problemele din tematică. Fișele studiilor ce urmează a fi generalizate vor fi trimise întreprinderilor, urmînd ca acestea să precizeze eficienta ce rezultă din aplicarea soluțiilor recomandate. Tin să remarc, de asemenea, faptul că direcțiile generale vor organiza în întreprinderi schimburi de experiență, simpozioane și consfătuiri, pe diferite teme. Intenționăm să lărgim cunoștințele de organizare și conducere a producției ale cadrelor tehnice și economice din unități și prin intermediul filmului documentar. în prezent se elaborează tematica a cinci asemenea filme ; după ce vor fi realizate, ele vor fi prezentate în toate întreprinderile noastre.
— După o perioadă deo

sebit de fructuoasă, înce
pînd din trimestrul IV al 
anului trecut, activitatea de 
perfecționare a organizării 
producției și a muncii și-a 
pierdut treptat din ritm, 
ajungînd astăzi în unele 
întreprinderi să stagneze. 
Vă rugăm să ne spuneți ce măsuri intenționează să 
ia conducerea ministerului 
pentru impulsionarea aces
teia ?— Sîntem în plină acțiune de reactivare și completare a colectivelor de organizare din întreprinderi și direcții generale. în unitățile în care nu sînt înființate servicii de organizare a producției, intenționăm să completăm aceste colective cu un secretariat perrhanent de lucru, compus din 2—3 salariați. în întreprinderi se elaborează în prezent planuri de măsuri privind modul de desfășurare, în continuare, a acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, se stabilesc temele de studiu, fazele și termenele de realizare a acestora. Ținînd seama de indicațiile Conferinței Naționale a P.C.R. de a extinde acțiunea de naliză a problemelor organizare științifică producției și a muncii

toare. Sînt în curs de a» daptare tematicile la specificul, activităților respective și se elaborează graficele de desfășurare a lucrărilor.— De toate aceste măsuri 
ale ministerului întreprin
derile au luat cunoștință în 
vreun fel ?— Fără îndoială. Toate măsurile pe care le-am expus pînă acum se află cuprinse într-un ordin al ministrului, care a fost difuzat în toate unitățile industriei ușoare, prin care s-a stabilit concret ce trebuie făcut în vederea continuării și extinderii acțiunii de analiză a problemelor de organizare științifică a producției și a muncii. Prin același ordin s-a prevăzut ca direcțiile generale industriale și organele din minister să îndrume șl să sprijine mai îndeaproape întreprinderile în a- ceastămăsurile ce tre- în vederea îm- iluminatului, a- v------- . mai raționale amașinilor și stabilirii unor viteze optime de deplasare a benzilor de fabricație. Inginerul șef Barta Zoltan ne-a dat și alte amănunte în legătură cu planul de activitate alcătuit de conducerea fabricii pentru continuarea acțiunii de organizare științifică a producției, în total, au fost precizate pînă acum 12 studii noi. Pentru fiecare din ele s-au format colective de ingineri, tehnicieni, economiști și s-au stabilit termene precise pe fiecare din cele patru faze principale : documentare, studiu, experimentare și aplicare.Meritoriu de subliniat este și faptul că în unele întreprinderi activitatea de organizare a crescut tot mai mult în intensitate, deși pe parcurs au apărut diferite situații care au schimbat radical elementele avute inițial în vedere la întocmirea studiilor. La Fabrica de tricotaje „1 Iunie" Timișoara, de exemplu, schimbarea structurii producției în toamna anului trecut a fost urmată imediat de elaborarea unor noi teme de studiu, la a căror rezolvare se lucrează stăruitor în prezent.Cît de utilă dar, mai ales, cît de avantajoasă din punct de vedere economic este investigația continuă în problemele de organizare o demonstrează matematic colectivul Fabricii de confecții și tri'yȘtaje București. După încheierea în toamna trecută a primei etape de cercetare a rezervelor producției aici lucrările au continuat în același ritm alert. Anul 1968 a găsit specialiștii fabricii cu noi studii definitivate și cu multe idei clar conturate pentru alte studii ce au și fost de pe acum trecute în luoru. Nebănuit de mari au fost însă rezultatele. La cele 1,566 miliarde lei, cît măsurau rezervele identificate la încheierea primei etape, recent au fost adăugate alte 230 milioane lei, echivalentul unei producții suplimentare de 745 000 bucăți confecții și 400 000 bucăți tricotaje ce se vor obține chiar în acest an.Dacă ne-am opri aici s-ar crea inevitabil părerea că 

în ansamblul mutațiilor

călțăminte, buie luate bunătățirii șezării cît

I

se 
a- 
de 

a 
,------- . Șiîn domeniul construcțiilor, circulației mărfurilor, în proiectări și cercetări, am trecut la constituirea colectivelor de lucru care să studieze și să coordoneze lucrările în aceste sec-

acțiune.un fapt incontesta- acțiunea de organi- științifică a produc- a muncii a generatEste bil că zare tiei și o_ puternică efervescentă în rmdul cadrelor tehnice și economice, al muncitorilor dm întreprinderile industriei ușoare, pentru investigarea rezervelor de perfecționare a organizării s! conducerii producției, a determinat formarea ureî concepții noi despre dirija- rea proceselor economice. Rezervele puse în evidentă bars e°-t,?Ca-te pe această bază sînt importante, în fiîn'a™?'1 tmaFc parte c’° țnnd luate în considerare .a îmbunătățirea indicatori- n™?aa“Iui pe 1SG3 Pe uTÂT1 ?ni ai cincinalu- lui. Este sigur că eficiența economica a acțiunii ar ii superioară dacă și în aceste ultime luni ar fi unit^LPeSte ‘Ot’ în toafe PPițațiIe, o preocunare susținuta pentru aplicarea in- ‘egrala și la termenele prevăzute a măsurilor ni soluțiilor preconizate, pen- țru continuitatea căutărilor creatoare, amplificarea Și extinderea îor pe ti? Pn„lann ale activității economice. Avînd în vedere sarcinile trasate in acest domeniu de Conferința Națională a i'-L.R din decembrie anul trecut factorii de răsiun- frîei rr° M5nis.ter“> Industriei Ușoare și dm întreprinderile acestei ramuri rnnnW’ dc a imPrima de concepție desfășurate în domeniul organizării științifice a produc, tiei și a muncii noi coordo- nenT T caracter perma- nent, viguros, temeinic or- pu?’Zal’ EsAe. 0 cerintă im.Pusa de altfel de aceele- dezvoltării și diver- snicarea producției în in- sum lai bun“r3Ior de consum, de exigențele cres- cincie ale pieței interne și externe fată de sortimentul și calitatea Produselor industriei moare. Așa, cum au dovedit-o Și pma acum, colectivele întreprinderilor din această ramura dispun de reale re- ?entru a ridica> Prin perfecționarea în continuare a organizării și conducem producției, activi- l0T eco.nomică pe noi trepte de eficiență și randament, de a înscrie astfel succese sporite în înfăp- ln*lea ssrcinilor cincinaiu-
loan ISRHAN 
Wicoîaa PANTILIg
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Structurarea și diversificarea învăță- mîntului liceal își găsește o soluție fericită în Studiul pe care-1 dezbatem. După părerea mea, prin crearea încă din prima clasă de liceu a patru secții se adoptă căi proprii de dezvoltare a în- vățămîntului de cultură generală, care conduc la un echilibru stabil al școlarizării în deplină consonanță cu realitățile și cerințele vieții contemporane. Modalitatea de studiu amintită cred că oferă tineretului premisa însușirii unei baze largi de cultură și creează, totodată, acele condiții care permit elevului să-și dezvolte și să-și împlinească în cel mai înalt grad capacitățile și aptitudinile personale. Acesta socot că este sensul cel mai valoros al profilării liceului pe mai multe secții.Diversificarea studiilor liceale presupune însă soluționarea cîtorva probleme de cel mai larg interes și, în primul rînd, o concepție clară asupra conceptului de liceu de cultură generală. Am impresia că nu greșesc ple- dînd pentru necesitatea ca în primii doi ani de studii liceale, indiferent de profilul secției, elevii să fie orientați în principal spre aprofundarea cunoștințelor de cultură generală, care condiționează „specializarea" lor și nu mai puțin factura lor de viitori intelectuali. In al doilea rînd, cred că este necesară restructurarea bine chibzuită a planurilor și programelor școlare ; îmbunătățirea pregătirii științifice a tineretului ce se are în vedere prin crearea mai multor secții liceale nu se poate rezolva pe seama supraîncărcării elevilor, așa cum pînă în momentul de față e înfăptuită practic prelungirea duratei școlii la 12 ani.Aprecierea este valabilă pentru ambele secții actuale ale liceului. Dar am să mă -opresc la planurile și programele elevilor din secțiile umaniste. Sînt ferm convinsă că în momentul de față pregătirea elevilor din aceste secții este îngreunată prin încărcarea cu discipline științifice și tehnice (6 ore de fizico-matematici), plus tehnologia care, cred, n-are ce căuta în orarul secției umaniste. Numărul destul de mare de ore afectat acestor discipline, ca și programa destul de puțin adaptată profilului secției devin practic un factor de superficializare în pregătirea acestor elevi. Majoritatea copleșitoare a tinerilor care aleg secția umanistă nu manifestă, de obicei, aptitudini deosebite pentru matematică. Că aceasta este realitatea, o dovedesc rezultatele concrete ale elevilor umaniști la disciplinele fizico- matematice.Dozarea disciplinelor științifice mi se pare și mai nerațională la secția de limbi clasice. Numărul egal de ore de matematică și programa identică cu cea a secției reale nu văd ce justificare și-ar putea găsi. Nimeni nu pune la îndoială importanța matematicii ca obiect de cultură generală mai ales în epoca noastră. Dacă se întîmplă ca unii dintre absolvenții umaniști să se mai îndrepte către Institutul de științe economice, de pildă, unde au nevoie de matematică, în cazul secției clasice orientarea elevilor e o chestiune clarificată din capul locului. Lipsind două elemente esențiale, aptitudinea și interesul, elevul e supus la eforturi care-i suprasolicită resursele intelectuale și le face desigur în detrimentul pregătirii lui umaniste. E un fel de a ne fura singuri căciula, ocolind aceste adevăruri evidente. Tocmai de aceea propun realizarea unei stricte corelații între discipline la nivelul fiecărui an de studiu și eșalonarea în timp a materiei în așa fel încît să se înlesnească susținerea reciprocă a materiilor înru-

dite : matematică-fizică, chimie-biolo- gie, istoria patriei — istoria literaturii. Ansamblul programelor ar trebui să țină seama de repetarea și paralelismul creat prin reluarea acelorași teme și capitole la diferite discipline. De pildă, un elev al secției clasice studiază poemele homerice la istoria antică, la teoria literaturii în clasa a IX-a,

să declanșeze o asemenea acțiune coerentă în masa profesorilor și s-o dirijeze în mod susținut. Dacă forurile noastre de învățămînt se simt vizate e cu atît mai bine. E timpul ca și această problemă să fie văzută și revăzută și în fine încetățenită în munca școlii. Orientarea profesională poate fi realizată azi în multe cazuri
DEZBATEREA PUBLICĂ PRIVIND
DEZVOLTAREA ÎNVĂTĂMÎNTULUI
DE CULTURĂ GENERALĂ

la literatura universală în clasa a Xl-a și la limba elină, iar un elev al secției umanistice studiază electroliza la chimie în clasa a X-a și la fizică în clasa a Xl-a etc.Este firesc și necesar ca diversificarea pe secții să se aplice și Ia secția serală. Argumentele se înțeleg de la sine. Se impune însă o exigență sporită la concursul de admitere — care de acum înainte ar trebui organizat pe secții — o selecție mai riguroasă a elementelor capabile și dornice să învețe. Întrucît candidații care se prezintă la concurs au întrerupt de mai multă vreme școala, ar fi indicat să se asigure pentru ei un curs de pregătire la disciplinele de concurs într-un cadru organizat.O a doua problemă care cred că necesită o dezbatere atentă este cea a îndrumării absolvenților clasei a VIII-a spre secțiile liceului. Se naște firesc întrebarea : tînărul de 15 ani este suficient de format pentru a se pronunța asupra drumului său în viață ? Evident, nu se poate da un răspuns categoric afirmativ. Nu se poate uita nici faptul că dorințele lui destul de nefundamentate sînt influențate, uneori în sensuri opuse, de profesori, părinți, de prieteni. Tocmai datorită acestei situații am impresia că se impune perfecționarea sistemului de orientare școlară, care, să recunoaștem, pînă acum a funcționat defectuos.Consider, și nu fără temei, că primul laborator de cercetare în problema orientării elevilor este școala, colectivul ei didactic, întrucît el lucrează nemijlocit cu elevii și dispune de suficiente forțe capabile să susțină o asemenea acțiune. Există deja în multe școli generale o experiență valoroasă în problema orientării școlare și profesionale a elevilor. S-au formulat pe baza investigațiilor unele concluzii cu caracter practic, s-au verificat o seamă de metode de cercetare, s-au efectuat experimente interesante ale căror rezultate se pot generaliza. Dar, din păcate, mulți practicieni ai învățămîn- tului aplecați spre cercetare acționează izolat, nu-și fac cunoscute rezultatele. Vina nu le aparține însă în totalitate. Există pe undeva un resort care trebuie

prin mijloace cît mai apropiate de cele ale științei (ca să nu spun științifice, ceea ce ar fi mai greu de înfăptuit pe plan general) și fundamentată pe cercetarea psiho-pedagogică.De regulă în ceea ce privește părerea pe care și-o formează profesorul, și în primul rînd dirigintele, despre perspectivele unuia sau altuia dintre elevi prevalează impresiile sau certitudinile despre capacitatea tînărului de a se familiariza cu tehnica muncii înde

pendente la anumite discipline, nivelul său de cunoștințe reflectat în situația la învățătură și fără îndoială interesele și dorința lui legate de idealul profesional. Dar deseori se întîmplă ca un elev foarte bun să aibă înclinații și pentru matematică și pentru limbi străine. în asemenea cazuri e greu să te decizi, să determini în mod cît mai judicios „centrul interesului maxim". Tocmai de aceea propun ca Institutul de științe pedagogice și catedrele de psihologie, pedagogie și sociologie să întreprindă măcar în cîteva școli generale, cercetări cu caracter aplicativ pentru cunoașterea și determinarea capacităților manifeste cît și a celor latente, a aptitudinilor congnitive, a înclinațiilor speciale ale elevilor etc. Socot de stringentă necesitate elaborarea unor teste care să fie puse la îndemîna profesorilor diri- ginți ai claselor a Vil-a și a VIII-a. Adăugate celorlalte preocupări, testele pot contribui la o evaluare mai științifică a posibilităților și a înclinațiilor elevilor, întrucît pot investiga toate aspectele personalității, de la capacitatea de a raționa, pînă la experiența dobîndită prin învățare, incluzînd interesele de studiu și pe cele profesionale, judecățile de valoare emise de elevi, sensibilitatea socială a acestora. Firește că recoltarea unor asemenea date necesită și o interpretare calitativă și reevaluarea lor în munca practică de orientare a elevilor.Studiul pe care-1 dezbatem deschide o arie largă inițiativei creatoare a cadrelor didactice și stabilește un făgaș sigur și ascendent dezvoltării învăță- mîntului liceal din patria noastră și o dată cu el înfloririi potențialului și virtualităților noastre etice și profesionale.
Prof. Zina SÎRBU 
directoarea 
liceului „Mihail Eminescu 
din București

© O lume nebună, nebună, nebună (ambele serii) : 
SALA PALATULUI (seria de bilete 1799 — ora 16,30 și 
seria 2003 — ora 20,30), PATRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 
20, BUCUREȘTI — 9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20.
O Blestemul rubinului negru : REPUBLICA (comple
tare Năică pleacă Ia București) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15. 
? împușcături pe portativ : VICTORIA (completare

Unea noastră) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
« Valetul de pică : LUCEAFĂRUL (completare Plinea 
noastră) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Există încă sclave : CAPITOL (completare Din pă- 
mînt și foc) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Cei șapte samurai : CENTRAL — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20. 
e Pășesc prin Moscova : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 
16,30.
e Capcana : FESTIVAL — 8,30 ; 10,45 ;
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FEROVIAR — _________
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, WrawMBna 
EXCELSIOR — 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 15 ; B
17,30 ; 20 (la toate completarea Plinea ~ «
noastră), — MELODIA (completare C SI
Orizont științific nr. 12/1967) — 8,45 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN eBEKEramaBBiS! 
(completare Dațl-ml un calmant) —
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
0 Loana : LUMINA (completare Orizont științific nr. 
12/1967) — 9,15—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45.
Q O poveste uimitoare : DOINA (completare Pași spre 
Brâncuși) — 9 ; 10 ; 11,30 ; 13,45.
O Robii : DOINA — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Martin soldat : UNION — 15,30 ; 20,30, VIITORUL 
(completare Pași spre Brâncuși) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Desene animale : UNION — 18.
O O sută unu dalmațieni : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare, DRUMUL SĂRII (completare Năică și 
veverița) — 15 ; 17,30 ; 20.q Cînd tu nu ești : GIULEȘTI (completare Dați-ml un 
calmant) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA (comple
tare Salut, Kenya) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Zece negri mititei : DACIA (completare Salut, 
Kenya) — 8—14,15 în continuare ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
0 Escroc fără voie : BUZEȘTI (completare Flora aus
traliană) — 15,30 ; 18 ; 29,30.
a Un bărbat și o femeie : GRIVIȚA (completare 
Lauri celor mai buni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;

17,30 — Curs de lim
ba germană (lec
ția a 4-a).

17,58 — Sumarul zi
lei.

18,00 — Emisiune e- 
conomică. De la 
informație, Ia 
decizie.

18,30 — Studioul pio
nierilor.

19,00 — Mult e dul
ce șl frumoasă... 
Emisiune de lim
bă română.

19,30 — Telejurnalul 
de seară.

19,50 — Buletinul me
teorologic. Pu
blicitate.

20,00 — Film serial : 
Ivanhoe.

20,30 — „Oameni în 
alb" — emisiu
ne de știință.

21,00 — Teleglob — 
emisiune de că
lătorii geogra
fice. Itinerar 
praghez.

21,25 — Studioul
mic. „Scafandri- 
erii" — comedie 
de Tudor Mușa- 
tescu.

22,00 — Filmul : Ga
me pentru tele
viziune, realizat 
de Studioul de 

televiziune Bucu
rești.

22,30 — De la Giotto 
la Brâncuși.

22,50 — Telejurnalul 
de noapte.

23,00 — închiderea e- 
misiunii.

„Artiștii clujeni, înțele- gînd să iie prezenți în expoziție cu lucrări din ultimul timp, lasă posibilitatea publicului tot mai exigent și criticii să cunoască nemijlocit stadiul actual al efervescenței vieții de creație la Cluj, febra și simptomele ei caracteristice la finele a- nului 1967... Clujul devine astfel un centru al creației plastice al țării și într-o perspectivă nu prea îndepărtată își va cuceri un contur propriu, ceea ce se simte încă de pe acum”. Aceste cuvinte frumoase sînt citate din catalogul Expoziției regionale de pictură și sculptură 1967. Expoziția s-a închis de mult. Catalogul n-a apărut și probabil că va mai întîrzia încă să apară. S-ar putea crede că e doar un amănunt. Este suficient însă să amintim că a- ceastă întîrziere, care pune sub semnul întrebării însăși utilitatea a- pariției, s-a repetat și în cazul expoziției de artă decorativă. Și atunci amănuntul devine revelator.Clujul este poate cea mai mare filială a Uniunii Artiștilor Plastici. A- cest centru cultural cu o puternică tradiție, cu muzee mari și valoroase, cu două institute superioare de artă plastică, are virtual un potențial artistic deosebit de puternic. Și din acest punct de vedere cuvintele citate la începutul acestor rînduri au acoperire. Discuțiile cu numeroși artiști, de toate categoriile, de toate vîrstele minează însă optimismul hîrtiei. „Există un climat viu în arta plastică din Cluj ?* a fost printre primele întrebări puse. „Nu”, „Nu prea', „Ar putea fi' — au fost în majoritatea cazurilor răspunsurile.Conducerea filialei ne

arăta, nu fără justificare, că una din cauzele care contribuie la diminuarea efortului creator artistic se găsește în lipsa unor legături continue și fructuoase cu U.A.P. Rarele deplasări oiiciale ale conducerii U.A.P. la Cluj pot fi considerate adevărate evenimente. Deobi- cei acestea se produc cu ocazia expoziției anuale și au un caracter mai mult festiv. După cum și vizitele artiștilor plastici din provincie în Capitală, contactele cu ate-

expuse erau sub posibilitățile participanților. Este îngrijorător că din Cluj în ultimii ani n-a mai a- părut un creator tînăr care să se impună fără drept de apel pe plan național. Să fie aceasta o dovadă a lipsei de talent ? Ar fi condamnabil, să gîndim așa. Dar nu se explică aceasta oare și prin aceea că de mult nu se mai țin ședințe de lucru care să confrunte opiniile cele mai diferite despre lucrările expuse, că de mult nu se mai țin

liala are o secție de critică, deci specialiștii care ar putea îmbina informarea artistică cu o analiză clară, obiectivă și de autoritate, la obiect. Și în paginile săptămînalului cultural „Tribuna' articolele care să investigheze amplu problemele creației plastice, analizînd și nu enumerînd, formulînd opinii și judecăți de valoare autentice, sînt rare. Sensul activității unei secții de critică este nu numai cercetarea istorio- grafică sau muzeală dar

0 Opera română : Amorul vrăji
tor ; Bolero ; Tricornul — 19,30.

O Teatrul de stat de 
Singe vienez — 19,30.

operetă :

L. Cara-
Romeo șl

O Teatrul Național „I. 
giale" (sala Comedia) : 
Julleta — 19,30, (sala Studio) : Jo
cul adevărului — 19,30.

© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Livada cu vișini 
— 20, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Kean — 20.

© Teatrul
Magheru) : Henric al IV-lea — 
19,30, (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 17, Jaguarul roșu — 20.

„C. I. Nottara" (sala

e Teatrul „Glulești" (în sala Tea
trului de Comedie) : Martorii se 
suprimă — 19,30.

I

BR

© Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Hoții — 19,30.

© Teatrul Mic : Richard al II-lea 
— 20.

O Teatrul evreiesc de stat : Vioara 
lui Stempenlu — 20.

® Studioul 
teatrală și 
Caraglale":

Institutului de artă 
cinematografică „I. L. 
Frații Karamazov — 20.

„Țăndărică" (sala dino Teatrul
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana 
— 17.

o Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți ’68 — 19,30.

0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Așa se 
joacă pe Ia noi — 20.

O Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Mare din Moscova — 20.

20,45, ARTA (completare Orizont științific nr. 12/1967) 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
0 Căutațl idolul : BUCEGI (completare Lauri celor 
mai buni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLO- 
REASCA (completare Miracole) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
® careta verde : GLORIA (completare Io, Mircea 
Voievod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA 
(completare Permanențe) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30.
0 Cimaron : UNIREA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Moartea după cortină : TOMIS (completare O nuntă 
la Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 încercuirea :
16 ; 18,15 ; 20,30.

FLACĂRA (completare Miracole)

saaasa
0 Vulturii zboară devreme : VITAN 
(completare încercări) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
Îi Dosarul XII : MIORIȚA (completare 
n întîmpinarea viitorului) — 9,15 ;

11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Război și pace (seriile I și II) : 
POPULAR — 15 ; 19,30, PROGRESUL 
— 15 ; 19,15.
0 De trei ori București : AURORA
— 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.

0 O fată fericită : MUNCA (completare Anatolia ospi
talieră) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
® Un nabab maghiar : MOȘILOR (completare Viața 
începe la 40 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA (com
pletare Orizont științific nr. 12/1967) — 10 ; 12 ; 14 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Corlgența domnului profesor : FERENTARI (com
pletare Echipa) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Innorare trecătoare : LIRA (completare In întîm
pinarea viitorului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Dragostea unei blonde : COTROCENI (completare 
Flora australiană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
c Profesorul distrat : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
® Haiducii : COSMOS (completare Republica la 20 
de ani) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
0 Unde este al III-lea rege 7 : PACEA — 16 ; 18 ; 20.

1
!;

u

Margareta Nemeș care a condus cenaclul tineretului : „Ar fi fost un lucru frumos și util. Deja cenaclul polariza aproape 70 de artiști tineri. Ne propusesem să realizăm în- tîlniri, conferințe, proiecții de filme, dar în primul rînd expoziții. Cît mai variate, purtînd amprenta căutărilor tinerilor, unii la început de drum, alții pe cale de cristalizare a concepției artistice. Discuțiile care ar fi urmat ar fi ajutat fiecăruia să-și stabileas-

Merele colegilor sau cu expozițiile importante sînt sporadice și total în- tîmplătoare. Este evident că lipsa acestor contacte multiple riscă să transforme filialele U.A.P. în enclave cu un debit de cultură și artă scăzut. „Rezervele interne proprii’, ca să folosim a- ceastă expresie consacrată, ar fi însă suficiente pentru a putea genera o atmosferă de lucru intensă. Există o asemenea atmosferă de creație ? Iată ce ne-a spus în a- ceastă privință maestrul emerit al artei, Aurel Ciupe : „Expozițiile regionale au un nivel tot mai mediocru. La ultima expoziție, ca și în cele din anii trecuți, lucrările

conferințe, proiecții de filme etc. ? Atmosfera neutră în care te simți bine numai dacă accepți de la început mediocritatea este paralizantă".Filiala nu organizează discuții teoretice, care să abordeze cu curaj probleme esențiale ale creației artistice. Ne-am interesat cîte asemenea dezbateri au avut loc în ultimul an. Răspunsul, deconcertant prin concizia lui, a fost : „Una singură'. Și așa cum se exprima unul din interlocutorii noștri, aceste ședințe anuale țin mai mult de partea „decorativă", neavînd loc discuții ci numai rapoarte. Este cu atît mai regretabilă a- ceastă situație cu cît fi-

și cultivarea pasiunii pentru fenomenul artistic contemporan.In Cluj există foarte mulți artiști tineri. Fră- mîntările lor nu-și găsesc din păcate o concretizare anume, eforturile de interes general dis- persîndu-se în acțiuni individuale fără rezonanță. Se resimte cu insistență necesitatea creării unui cenaclu care să cuprindă ca într-o albie comună preocupările artiștilor tineri, care să confrunte diverse modalități de exprimare și o- pinii. Am aflat că un a- semenea cenaclu a existat, că urma chiar să-și fructifice rezultatele într-o expoziție. Consemnăm opinia pictoriței

că mai exact locul pe ca- re-1 ocupă, calea pe care merge, valoarea experiențelor proprii. Dar expoziția n-a mai avut loc, spre dezamăgirea participanților. Și așa a dispărut cenaclul".In momentul de față se tinde spre reînvierea a- cestei formule, dar este necesară o mai mare o- perativitaie și o înțelegere mai exactă a spiritului de confruntare și de cultură care trebuie să anime un astfel de cenaclu al tinerilor artiști.Existența a trei foruri care se ocupă în Cluj de aceste probleme, Filiala U.A.P., Fondul plastic și secția de artă plastică a Comitetului regional pentru cultură și artă și ac

tivitatea lor comună convergentă ar putea impulsiona într-o mai mare măsură viața artistică clujeană. Din păcate, așa cum am remarcat, acțiunile acestor trei organisme sînt de multe ori paralele, iar nu convergente. Iată un exemplu. In vara anului 1967 s-a deschis în Cluj o amplă expoziție de artă decorativă. Se știe că acest important sector, cu ecouri adînci în gustul public, are aici o pondere deosebită. Artiștii decoratori clujeni, secțiile de artă decorativă ale Institutului „Ion Andreescu' sînt cunoscute ca valoare. Și totuși din această expoziție cu lucrări de o mare calitate artistică nu s-a achiziționat nimic. Răspunsul Comitetului regional de cultură și artă că expoziția ar fi avut loc fără preavizul său și deci nu se putea încadra în planul de achiziții a- nuale demonstrează, printre altele, dezavantajele lipsei de colaborare.Dezvoltarea artistică a unui centru atît de important (și nu numai a lui) refuză rezolvările pripite. Se impune o strînsă conlucrare a tuturor forțelor artistice care alcătuiesc o filială și care prin prezența și creația lor diversifică peisajul artistic al țării, amplificarea legăturilor cu publicul, cunoașterea și satisfacerea cerințelor sale, a nevoii sale de frumos. Filialele de creație trebuie să polarizeze interesul tuturor categoriilor de artiști, să fertilizeze aspirațiile lor creatoare. Ceea ce așteaptă, alături de artiștii clujeni, toți cei care — mai a- proape sau mai departe de Capitală — îmbogățesc zi de zi arta românească contemporană.
Iulian MEREUȚĂ

Alexandru Al. VASILESCU
Rectorul Institutului Pedagogic din Suceava

Acceptînd — conform Dicționarului enciclopedic român — definirea tradiției ca „ansamblul de concepții, obiceiuri, credințe, datini care se statornicesc istoricește în cadrul u- nor grupuri sociale și care se transmit din generație în generație sau în sensul mai larg „întreg patrimoniul cultural și istoric al unui popor", circumscriem cred îndatoririle morale ce revin generației noastre în preluarea și transmiterea în forma cît mai autentică a acelui tezaur spiritual, de o impresionantă unitate și omogenitate. Actualul județ Suceava delimitează în mod fericit una din cele mai frumoase și îndrăgite zone etnografice ale țării, unde binecunoscutele tradiții buco- vinene se înmănunchează cu zona de neîntreruptă legătură și puternică interferență a Fălticenilor.Zona etnografică suceveană impresionează, printre altele, în mod plăcut, prin folosirea obișnuită, în viața de toate zilele și nu numai în zilele de sărbătoare sau cu ocazia unor confruntări competiționale, a costumului național, a aceiui costum care cu unele firești particularități zonale îl întîlnești atestat în mod consecvent de la Columna lui Traian sau „Chronicon pictum Vindo- bonense" la frescele Voronețului, în stampe sau gravuri transilvănene, în acuarelele, desenele, descrierile călătorilor străini mai vechi sau mai notTrebuie subliniată importanta nașterii și dezvoltării concepțiilor asupra etnografiei la noi. cu contribuția unor anonimi sau mai puțini cunoscut! pionieri care au dus cu migală și lăudabilă modestie munca lor de un profund și cald patriotism.Ei au meritul de a fi înțeles, depășind limitele preocupărilor unor colecționari amatori, caracterul militant al etnografiei și de a fi folosit această știință, în cadrul realităților de atunci, pentru menținerea mereu trează la românii de pretutindeni a ideii de unitate și permanentă continuitate în vatra strămoșească. Așa au luat naștere, în condiții vitrige, colecții și chiar muzee etnografice și de artă populară ca cele din Cîmpulungul-Moldovenesc, opera profesorilor Ion Stefureac și Constantin Brăescu, muzeul Rădăuților ca rezultat al strădaniei soților învățători Eugenia și Samuil loneț, Muzeul Fălticenilor, rodul plin al profesorului emerit Vasile Ciurea.Ca depozitari de sacre tradiții, folosind de fapt numai în parte truda generațiilor ce ne-au precedat, valorificarea lor prin instituțiile de specialitate, sub avalanșa datelor obținute astăzi prin cercetări și la profunzimea mijloacelor de investigare, presupune cheltuirea unui uriaș volum de energii, ceea ce nu mai poate fi opera unui mănunchi de inițiați, ci a unor largi colective de specialiști din variatele domenii ale cercetării, cu criterii coordonatoare precise.Lipsa de încredere față de posibilitățile și valoarea cercetărilor locale, în contact direct cu realitățile fenomenului studiat, integrate într-un anumit sens cadrului natural de firească desfășurare, generează greutăți și întîrzieri în sintetizarea și generalizarea vastului material investigat, creează bariere artificiale. Unele neajunsuri existente încă în valorificarea unoi- cercetări locale nu trebuie să deformeze optica unor largi acțiuni cu adevărat colective, să împiedice dezvoltarea unor nuclee de cercetare, ca puncte importante de sprijin în sistemul național informațional sau de competentă prelucrare.Antrenînd în această muncă largi categorii de intelectuali — căci păstrătorul tradițiilor naționale este în ultimă instanță întregul nostru popor — în special învățătorii și profesorii, pe baza unor chestionare largi și bine alcătuite, obișnuite în stilul de muncă al unor recunoscute școli științifice romimești, s-ar putea obține, într-un timp relativ scurt, inventarierea și evaluarea unor informații deosebit de prețioase și u- tile, cu implicații practice imediate, descoperindu-se și cartîndu-se cen

tre tradiționale de producție, talen- tații creatori și păstrătorii acestor tradiții ; s-ar salva și îmbogăți, pe criterii strict științifice, colecțiile existente, însoțindu-le cu acele documente obligatorii de lucru.Fără a minimaliza tot ce s-a făcut bun, cu competență și lăudabile eforturi, ne exprimăm nedumerirea în fața tendințelor de a se socoti ca activitate minoră, scoțîndu-se din sfera activităților științifice elaborarea unor indispensabile instrumente de lucru, cărora toți le recunoaștem utilitatea, ca repertorii, cataloage, inventarieri, descrieri de piese, fotografii, fișe de obiect, carnete-jurnal de periegheze, anchete sociologice ș.a., adevărate corpusuri de documente în sensul cel mai strict al cuvîntului, căci nu putem aștepta valoroase sinteze fără această muncă migăloasă, de adevărată utilitate civică. Mijloacele moderne, de mare tehnicitate, pot surprinde și consemna pentru totdeauna momentul crucial contemporan, de mare răspundere pentru generația noastră.Transformările revoluționare ale societății noastre au determinat în mod firesc, legic, importante deplasări de la tradiționalele îndeletniciri casnice sau meșteșugărești spre industrie, meserii de înaltă tehnicitate. Este un lucru bun, un proces social în plină desfășurare, faptul că o bună parte a populației sătești se deplasează spre centre economice puternice, spre zone cu un înalt grad de urbanizare, părăsindu-se un anumit mod de viață, caracterul patriarhal al gospodăriei țărănești, cu un anumit fel de construire, mobilier, port și obiceiuri.Dezvoltarea comunelor în puternice verigi teritorial-administrative, sistematizarea lor, așa cum directivele de partid și de stat subliniază, impun ca o necesitate obiectivă de prim ordin preluarea acestor tradiții, a specificului național, răspun- zînd unor soluții cărora viața le-a dovedit trăinicia și utilitatea, dînd sporului de frumusețe, confort și bună stare, organica integrare în specificul zonal.Actualele zone etnografice de prestigiu și afirmare națională, păstrătoare de sacre și inestimabile valori artistice, cu o impresionantă bogăție spirituală, merită o atenție deosebită. Școala, mai ales prin prelungirea învățămîntului general obligatoriu la 10 ani, poate prelua cu succes și înscrie în programele de învățămînt ore și discipline speciale, mal ales pentru fete, în care aceste străvechi și nobile îndeletniciri, prin „mîinile îndemînatice" să contribuie cu o importantă pondere la educația prin muncă și cultivarea simțului estetic, la formarea tinerei generații în direcția bunului gust, a echilibrului și decenței vestimentare. Organizațiile de tineret, și mai ales aceea a pionierilor, pot sprijini și lărgi aceste preocupări și cred că nu ar fi lipsită de sens înființarea cîtorva școli de artă populară, plantate în aceste zone de străvechi și valoroase tradiții — de genul vechii școli de prelucrare a lemnului din Cîmpulungul-Moldovenesc — sau a unor licee industriale specializate, cu variate secții, care să devină rezervoare de cadre pentru sistemul așezămintelor culturale și într-o viziune mai largă pentru o adevărată și puternică „industrie artizanală", încadrînd cel puțin pentru o perioadă de timp cooperativele de producție de strict profil, ca de exemplu cele de cojocărit, care pentru zona suceveană au o atît de înrădăcinată tradiție.Motiv de îndreptățită mîndrie patriotică, custodia fondului de aur al milenarelor tradiții devine o îndatorire elementară, a cărei permanență nu izvorăște din nici un act normativ, ci din acea atitudine civică în care respectul și dragostea față de înaintași devin elementul catalizator, certitudinea că putem fi confruntați oricînd, de la egal la egal, cu tot ce este mai de preț în ierarhia valorilor mondiale, sentimentul împlinitei demnități a afirmării naționale.

După recentele premiere — „Tango" de Slawomir Mrozck și 
„Amintirea a două dimineți de luni" de Arthur Miller — cu care 
și-a redeschis sals, renovată, Teatrul Mic a adus la lumina rampei 
o piesă originală : drama „Pur și simplu o criză" de Ionel ITristea.

Acțiunea spectacolului, în jurul unor probleme ale vieții con
temporane, este susținută, în regia lui D. D. Neleanu, de o distribuție 
din care cităm pe Leopoldina Bălănuță, Gh. Ior.escu-Gion, Constantin 
Codrescu, Ion Marinescu, Doina Tuțescu, Tudorel Popa. In clișeu, 
o scenă cu Leopoldina Bălănuță și Constantin Codrescu.
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PROTOCOL ROMANO-POLON
PRIVIND COLABORAREA Șl COOPERAREA 

ÎN CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

Cronica
zilei

COCTEIL LA AMBASADA
R. S. CEHOSLOVACE

In urma tratativelor care au avut 
loc la București miercuri după- 
amiază a fost semnat un Protocol 
privind colaborarea și cooperarea 
în cercetarea științifică între Con
siliul Național al Cercetării Științi
fice din România și Comitetul de 
Știința și Tehnică din Polonia,

Protocolul prevede teme de cer
cetare de interes comun în diferite 
domenii ca : fizica și tehnica plas
mei, cataliza și perfecționarea pro
cedeelor de fabricare a catalizato
rilor, tehnica forajului la mari a- 
dîncimi, folosirea în economie a 
mașinilor de calcul, combaterea co
roziunii în industria chimică și pe
trolieră. Sînt prevăzute, de aseme
nea, schimburi de specialiști, de 
informații cu privire la manifestă
rile științifice ce au loc în cele două 
țări, precum și schimburi reciproee 
de experiență în legătură cu coor
donarea, planificarea și organizarea 
cercetării științifice.

Protocolul a fost semnat din Dar- 
tea română de tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, iar din partea polonă

de tovarășul Eugeniusz Szyr, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele Comitetului de 
Știință și Tehnică.

La semnare au fost de față acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei, acad. Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, precum și membrii celor 
două delegații care au dus tratati
ve în vederea semnării Protocolu
lui. A participat, de asemenea, Ja
romir Ocheduszko, ambasadorul 
R. P. Polone la București.

★
In aceeași zi, tovarășul Alexan

dru Bîrlădeanu a oferit un dineu 
cu prilejul vizitei în tara noastră 
a tovarășului Eugeniusz Szyr.

★
în cursul dimineții, tovarășul Eu

geniusz Szyr și membrii delegației 
polone au făcut o călătorie în ju
dețul Argeș, unde au vizitat orașul 
Pitești, Combinatul petrochimic din 
localitate și hidrocentrala „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej“.

Seara, oaspeții polonezi au pără
sit Capitala, pleci nd spre Varșovia.

(Agerpres)

Continuîndu-și vizita în Capitală, 
secretarul de stat al afacerilor cul
turale și informațiilor al Tunisiei, 
Chedli Klibi, a avut miercuri în
trevederi cu acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, cu acad. 
Gh. Mihoc, rectorul Universității 
din București, și cu Ion Pas, pre
ședintele Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea.

La întrevederi a luat parte și 
ambasadorul Republicii Tunisiene 
la București, Mahmoud Maamouri.

★

Organizarea direcțiilor 
agricole județene

Sub auspiciile Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
miercuri după-amiază, la Casa de 
cultură a I.R.R.C.S., a avut loc 
prezentarea unor filme tunisiene 
de scurt metraj. Au asistat Ion 
Pas, președintele I.R.R.C.S., Ale
xandru Bălăci și Ion Moraru, vice
președinți ai C.S.C.A., Nestor Ignat, 
președintele Uniunii Ziariștilor, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, ziariști. De aseme
nea, au luat parte Chedli Klibi, se
cretarul de stat al afacerilor cul
turale și informațiilor al Tunisiei, 
funcționarii superiori din acest se
cretariat care însoțesc pe oaspete 
în vizita în țara noastră, precum 
și Mahmoud Maamouri, ambasado
rul Republicii Tunisiene la Bucu
rești.

Ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovacia la București, Cestmir 
Cisar, a oferit miercuri după-amia- 
ză un cocteil cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a victoriei oameni
lor muncii din Cehoslovacia, din fe
bruarie 1948.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Murgulescu, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
reprezentanți ai conducerii unor in
stituții centrale și organizații ob-

ștești, oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

S3

(Agerpres)

In întreaga țară au avut loc în
tre 19 și 21 februarie ședințe de or
ganizare a Direcțiilor agricole ju
dețene — unități de conducere și 
îndrumare a agriculturii în raza 
fiecărui județ. Ele înlocuiesc 
consiliile agricole regionale și ra
ionale a căror activitate a încetat 
la 16 februarie.

Direcțiile agricole județene au 
fost încadrate cu specialiști compe
tent, cu o bogată și îndelungată 
activitate în organizarea și condu
cerea producției agricole. Crea
rea lor dă posibilitatea conducerii 
nemijlocite a unităților agricole de 
producție, sprijinirii acestora în a- 
doptarea celor mai potrivite măsuri 
menite să ducă la introducerea pro
gresului tehnic în agricultură.

La organizarea direcțiilor agrico-

le județene au luat parte membri 
ai conducerii Consiliului Superior 
al Agriculturii, primi-secretari sau 
secretari ai Comitetelor județene de 
partid, membri ai Comitetelor exe
cutive ale Consiliilor populare ju
dețene provizorii, specialiști din u- 
nitățile agricole de producție. Par
ticipants au subliniat importanța 
măsurilor adoptate pentru îmbună
tățirea organizării administrativ- 
teritoriale, influența lor pozitivă 
pentru dezvoltarea continuă a agri
culturii și au fost stabilite acțiunile 
ce trebuie întreprinse pentru 
buna desfășurare a muncilor agri
cole de primăvară și a altor lu
crări care contribuie la sporirea 
producției vegetale și animale.

(Agerpres)

Simpozion
Sub auspiciile Institutului de ex

pertiză și recuperare a capacității 
de muncă și catedrei de sociologie 
din cadrul Universității bucurește- 
ne, miercuri dimineață au început, 
la Casa universitarilor din Capi
tală, lucrările primului simpozion 
de ergonomie.

Participanții — academicieni, 
profesori universitari, cercetători 
în domeniul sociologiei, psiholo
giei și pedagogiei, medici și ingi
neri din București și din alte cen
tre universitare — vor dezbate 
timp de trei zile probleme actuale 
ale cercetării științifice privind 
corelația dintre om și muncă, fizio
logia și psihologia muncii, tehnolo
gia și condițiile de mediu, orienta
rea și selecția profesională, acci
dente — cauze și efecte — patolo
gia profesională etc.

(Agerpres)
Funeraliile 

academicianului 
Eugen Angelescu

Miercuri au avut loc funeraliile 
acad. Eugen Angelescu, profesor 
consultant la Universitatea din 
București.

La adunarea de doliu de la Uni
versitate, la care au luat parte 
academicieni, profesori, cercetători 
științifici, colaboratori ai celui dis
părut, studenți, membri ai familiei, 
vorbitorii au relevat activitatea 
desfășurată de acad. Eugen Ange
lescu în realizarea unor remarca
bile lucrări de specialitate, contri
buția sa la inițierea primelor cer
cetări în domeniul chimiei coloidale 
din țara noastră, precum și la pro
gresul școlii românești de chimie.

Cortegiul funerar s-a îndreptat 
apoi spre cimitirul Belu, unde a 
avut loc înhumarea.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 și 25 februarie. în țară: vremea va continua să se încălzească în jumătatea de sud a țării, dar va fi relativ rece în rest. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații locale sub formă de ninsoare în nord-estul țării și sub formă de lapoviță și ploaie în rest. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 și minus 4 grade în nordul țării și între minus 3 și plus 3 grade în sud, iar maximele vor fi cuprinse între minus 3 și plus 3 grade în nord și între plus 3 și plus 9 grade în sud. Ceață locală. în București : vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul va fi variabil. favorabil ploii slabe. Vînt potrivit. Ceață dimineața.

Titlul de doctor
(Urmare din pag. I)tot prin vot secret, consiliului științific al instituției de învățămînt superior, respectiv, secției de profil a Academiei. Potrivit noilor acte normative, susținerea tezei de doctorat are loc în fața unei comisii de doctorat, formată din 5—7 membri, care se pronunță prin vot deschis asupra conferirii titlului științific. Noua procedură prezintă a- vantajul operativității și oferă posibilitatea ca asupra valorii tezei să se pronunțe cu deplină competentă persoane care au ca specialitate domeniul în care doctorandul și-a efectuat lucrarea.Amintim, de asemenea, faptul că, în noua sa reglementare, doctoratul a fost extins și la alte institute și centre ale Academiei decît cele prevăzute anterior, în felul acesta se lărgește baza materială necesară activității de cercetare științifică a doctoranzilor, sporește numărul de conducători științifici — numiți dintre cei mai valoroși membri ai corpului didactic și dintre oamenii de știință de mare prestigiu — și de specialități noi, moderne, cum sînt, de pildă: hidrodinamica zăcămintelor de hidrocarburi, automatizări industriale, tractoare, transporturi feroviare, alimentări cu apă și canalizări, reacții nu

cleare, fizica particulelor elementare, chimie tehnologică, genetică, electroradiofizică, clinică puericultură, stomatologie infantilă etc.— S-a anunțat că înscrierile pentru a- propiata sesiune de admitere la doctorat se efectuează între 20 februarie și 5 martie. Care sînt condițiile cerute ?— Potrivit noului sistem, participarea la cele două forme de admitere îi este permisă oricui, cu condiția să fi absolvit cursurile unei instituții de învățămînt superior într-o specialitate similară sau înrudită cu cea în care dorește să fie admis ca doctorand. Pentru celelalte informații privind specialitățile la care se organizează admiterea, disciplina din fiecare specialitate și tematica ei, data exactă a ținerii examenului sau colocviului, persoanele interesate se pot adresa zilnic la instituțiile de învățămînt superior și la institutele sau centrele de cercetare ale Academiei unde se organizează admiterea la doctorat.— în ce constă activitatea unui doctorand și care este sprijinul de care el beneficiază ?— Doctoranzii au o- bligația să-și adîncească pregătirea de speciali- țate și să desfășoare activitatea de cercetare pentru elaborarea tezei de doctorat. în prima jumătate a stagiului de

pregătire (acesta este de 3 ani pentru bursieri și de 4 ani pentru nebursieri), fiecare doctorand va susține 2—4 examene din disciplina fundamentală pentru specialitatea aleasă, din disciplinele înrudite cu aceasta sau din cele strîns legate de tema tezei de doctorat. Restul timpului este consacrat elaborării disertației. Pregătirea doctoranzilor în perioada stagiului se face sub îndrumarea conducătorilor științifici de specialitate. în acest timp, doctoranzii au dreptul să folosească utilajul laboratoarelor, bibliotecile instituțiilor de învățămînt superior sau ale unităților de cercetare, ei pot frecventa u- nele cursuri speciale sau seminarii, dacă acestea le sînt utile. Doctoranzii bursieri au dreptul să locuiască în cămine și să ia masa la cantinele studențești pe toată durata stagiilor de pregătire. în perioada în careexamenele, de aceste doctoranzii în limitaîși susțin beneficiază drepturi și nebursieri, locurilor disponibile.între formele de perfecționare a calificării profesionale, de însușire și elaborare a unor metode de cercetare —a spus în încheiere interlocutorul nostru —doctoratul este, desigur, datorită în mare măsură sistemului îmbunătățit sub care se înfățișează astăzi, cea mai eficientă si mai valoroasă.

PRONOEXPRESExtragerea I : 18 46 25 2 39 27 — 20 10. Fond de premii : 548 562 lei. Extragerea a Il-a : 36 43 1 48 9 27 — 49 42. Fond de premii : 403 383 lei.

(Agerpres)

Telegramă
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a victoriei din februarie a 
oamenilor muncii din Cehoslovacia, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne- 
liu Mănescu, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Vaclav David.

viața internațională

Ședința Prezidiului C. C. 
al P.C. din Cehoslovacia

PRAGA — Corespondentul A- 
gerpres, E. Ionescu, transmite : La 
Praga a avut loc o ședință a Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova
cia. Prezidiul a luat cunoștință și 
a dezbătut liniile generale ale pro
iectului noului program de acțiune 
al P.C. din Cehoslovacia, care ur
mează să fie prezentat la viitoarea 
plenară a C.C.
Programul de acțiune preconizează 

trasarea căii spre lichidarea greutăți
lor care frînează dezvoltarea inițiati
vei în viața politică, economică și 
culturală- în document se formu
lează poziția partidului față de ca
racterul, necesitățile și tendința de 
dezvoltare a epocii actuale. De a- 
semenea, se menționează necesita
tea introducerii consecvente a re
formei economice și a unui sistem 
de conducere politică care să co
respundă cerințelor atît din punc
tul de vedere al dezvoltării intense 
a economiei, cît și al dezvoltării ge-

nerale a societății. Este subliniată, 
totodată, necesitatea ca Adunarea 
Națională să îndeplinească func
țiile de organ suprem al puterii de 
stat care garantează respectarea 
Constituției, iar guvernul să răs
pundă în fața acestui for suprem.

în noul program de acțiune se 
ține seama de inițiativa îndreptată 
spre reglementarea relațiilor națio
nale din republică pe baza egali
tății cehilor și slovacilor, a întări
rii și dezvoltării sistemului de stat 
cehoslovac.

J. Lenart, președintele guvernu
lui, a informat prezidiul despre 
măsurile care se iau în vederea 
organizării activității guvernului și 
organelor sale.

Alexander Dubcek, prim-secretar 
al C.C., a prezentat o informare în 
legătură cu convorbirile pe care 
le-a avut recent cu Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

Ziarul „Akahata" despre

Acordul privind relațiile dintre P. C. 
din Japonia și P. C. U. S.

TOKIO 21 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, în urma con
vorbirilor dintre delegația Parti
dului Comunist Japonez, condusă 
de secretarul general Kenji Miya
moto, și delegația P.C.U.S., condusă 
de M. A. Suslov, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., s-a ajuns la un acord 
asupra normalizării relațiilor dintre 
cele două partide.

într-un editorial publicat de zia
rul „Akahata", organul P.C. din Ja-
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DOUĂ PREMIERE 
pe agenda săptămîniiSala Steaua din Capitală va găz- ““ dui sîmbătă și duminică un atractiv concurs internațional de atletism pe teren acoperit — prima întrecere de acest gen organizată în țara noastră, la care și-au anunțat participarea 15 sportivi valoroși de peste hotare ; dintre aceștia se remarcă în mod deosebit, prin performanțele înregistrate anul trecut, săritoarea în lungime Kuzmanova (Cehoslovacia) — 6,45 m, prăjinistul Sokolowski (Polonia) — 5,05 m, săritoarea în înălțime Karba- nova (Cehoslovacia) — 1,71 m. Țara noastră va fi reprezentată, printre alții, de Viorica Viscopoleanu, Petre Asta- fei, Virginia Bonei, Adrian Samungi etc. întrecerile încep sîmbătă la ora 13,30, iar duminică la ora 16,30.

MBS Sîmbătă (ora 18), duminică (ora “ 10) și marți (ora 19), în sala Flo- reasca se va desfășura prima ediție a competiției de box dotată cu cupa „Criteriul tineretului". La această întrecere inaugurală participă tineri boxeri susceptibili de a ne reprezenta țara în meciurile cu Italia (pentru „Cupa Europei") și Iugoslavia (amical). Iată programul galei de sîmbătă : M. Aurel-S. Lazăr ; M. Lumezeanu- P. Ganea ; P. Nedelcea-I. Pop ; V. Kiss-P. Ion ; C. Gutui-C. Cuțov ; T. Miron-C. Ghinescu ; Al. Popa-G. Gre- cu; V. Silberman-R. Lazea ; Al. Năs- tac-T. Ivan ; V. Lehăduș-I. Albu ; I. Sănătescu-M. Niculescu.

B Sîmbătă (ora 18), duminică

ponia, se arată că în cursul con
vorbirilor ambele partide și-au ex
primat hotărîrea de a se opune 

' agresiunii imperialismului S.U.A., 
au condamnat provocarea militară 
a imperialismului S.U.A. față de 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, au confirmat importanța 
întăririi unității lagărului socialist 
și au căzut de acord să depună 
eforturi comune, în conformitate 
cu punctele de acord, în lupta îm
potriva dușmanului comun. în 
același timp însă, se arată în edito- 

■ rial, și în prezent mai există diver- 
I gențe de opinii asupra cîtorva pro

bleme importante. Acordul cu pri
vire la normalizarea relațiilor dintre 
cele două partide are importanță 
pentru lichidarea sciziunii în cadrul 
mișcării comuniste internaționale, 
se arată în editorial. Aceasta pen
tru că el dovedește că unitatea și 
solidaritatea pot fi realizate, dincolo 
de deosebirile de vederi pe plan 
teoretic în actuala situație politică 
și în actuala situație a mișcării co
muniste internaționale, dacă se res
pectă cu strictețe normele relațiilor 
între partidele frățești, bazate pe 
principiile independenței, egalității 
și neamestecului în treburile in
terne.

în istoria Cehoslovaciei prietene, 
evenimentele din februarie 1948, de 
la care s-au împlinit două decenii, 
au consemnat o memorabilă victo
rie a clasei muncitoare și a între
gului popor cehoslovac în lupta îm
potriva forțelor retrograde ale so
cietății, pentru triumful vieții noi, 
socialiste.

Aniversată în aceste zile cu însu
flețire de poporul cehoslovac, vic
toria din februarie marchează un 
moment de seamă în lupta înde
lungată dusă de acest popor pen
tru telurile eliberării naționale și 
sociale, constituie o luminoasă ex
presie a tradițiilor revoluționare 
ale clasei muncitoare din Cehoslo
vacia și partidului ei de avangardă.

Sînt bine ounoscute eroismul și 
spiritul de sacrificiu manifestate 
de poporul cehoslovac în anii grei 
ai celui de-al doilea război mon
dial, cînd s-a ridicat împotriva o- 
cupanților hitleriști, pentru apăra
rea ființei naționale și eliberarea 
patriei sale. încununînd aceste 
lupte, duse sub conducerea parti
dului comunist, insurecțiile armate 
din Slovacia și de la Praga au con
stituit episoade remarcabile ale re
zistenței antifasciste, deschizînd 
Cehoslovaciei calea unor profunde 
transformări revoluționare.

în dezvoltarea social-politică a 
Cehoslovaciei postbelice evenimen
tele din februarie 1948 au consti
tuit un moment hotărîtor, de im
portanță crucială pentru destinele 
poporului ei.

în acele zile cînd burghezia reac
ționară, prin reprezentanții săi în 
guvern a încercat să răstoarne re
gimul popular, poporul muncitor 
cehoslovac, urmînd chemarea parti
dului, a format comitete de acțiu
ne, ca organe ale Frontului națio
nal reînnoit, a desfășurat impună
toare demonstrații de masă și gre
ve, iar clasa muncitoare a organizat 
paza întreprinderilor industriale și 
a început să-și creeze propria sa 
miliție înarmată pentru a face față 
oricărei eventualități. Unitatea de
plină a maselor largi populare în 
jurul partidului comunist, s-a do
vedit o forță peste care reacțiunea 
nu a putut trece. Zădărnicind unel
tirile forțelor retrograde care ur
măreau anihilarea cuceririlor re
voluționare ale poporului, victoria 
din februarie a marcat cucerirea . 
întregii puteri de stat de către cla
sa muncitoare, a avut o însemnă
tate capitală pentru desăvîrșirea 
țelurilor revoluției naționale și de
mocratice și trecerea Cehoslovaciei 
la noua etapă a dezvoltării sale, 
etapa construcției socialiste.

în anii care au trecut de atunci, 
poporul cehoslovac, liber și stăpîn 
pe soarta sa, a vădit din plin însu
șirile sale creatoare, înfăptuind 
vaste prefaceri înnoitoare în toate 
domeniile vieții sociale. Socialismul 
a deschis noi căi spre progres în 
industrie și agricultură, în dezvol
tarea întregii economii naționale. 
Eforturile constructive ale oameni
lor muncii își găsesc expresia în 
înfățișarea de astăzi a Cehoslova
ciei — țară cu o economie dezvol
tată, cu realizări de seamă pe tărî- 
mul științei și tehnicii, cu un nivel 
de trai ridicat. Poporul român 
urmărește cu adîncă simpatie am
pla activitate constructivă desfășu
rată de poporul cehoslovac și se

bucură sincer de realizările pe care 
le obține în construcția sociab’stă. 
Este fără îndoială că poporul ce
hoslovac, sub conducerea partidu
lui comunist, va asigura noi pro
grese în dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, consolidarea o- 
rînduirii și dezvoltarea democra
ției socialiste, în creșterea nivelu
lui de trai.

Vechi și bogate sînt tradițiile le
găturilor de prietenie dintre po
poarele român și cehoslovac. De-a 
lungul vremurilor ele au luptat 
deopotrivă, adeseori împotriva ace
lorași asupritori, pentru țelurile li
bertății, independenței naționale și 
progresului social. în cursul eroi
celor bătălii purtate de clasa mun- 
oitoare din România și din Ceho
slovacia în numele idealurilor celor 
ce muncesc, solidaritatea forțelor 
revoluționare și a popoarelor din 
cele două țări s-a manifestat cu 
numeroase prilejuri. Prietenia po
poarelor noastre s-a sudat puternic 
în focul războiului antihitlerist, 
cînd ostașii români și cehoslovaci, 
luptînd cot la cot cu ostașii sovie
tici, și-au vărsat sîngele pentru e- 
liberarea Cehoslovaciei, pentru în
frângerea definitivă a fascismului.

După instaurarea puterii popu
lare în cele două țări și trecerea 
lor la construirea socialismului, le
găturile de prietenie româno-ceho- 
slovace s-au ridicat pe o nouă 
treaptă, întemeindu-se pe comuni
tatea orînduirii sociale, pe unitatea 
țelurilor și aspirațiilor fundamen
tale, pe interesele comune ale luptei 
împotriva imperialismului și reac- 
țiunii — apărarea cuceririlor re
voluționare ale popoarelor noastre, 
triumful cauzei socialismului și pă
cii în lume.

Colaborarea multilaterală româ- 
no-cehoslovacă, materializată în in
tensificarea relațiilor politice, eco
nomice, culturale, a schimbului de 
experiență și cooperării tot mai 1 
active în diferite ramuri ale indus
triei, științei și tehnicii, diversifi
carea schimburilor de valori mate
riale și spirituale, sînt puternic sti
mulate de progresul economic și 
social al țărilor noastre pe calea 
construcției socialiste. Țara noastră 
acordă o mare însemnătate rela
țiilor de colaborare multilaterală 
cu Cehoslovacia prietenă și nu
trește convingerea că ele vor cunoa
ște o dezvoltare continuă în intere
sul construcției socialiste în ambele 
noastre state. întărirea continuă a 
relațiilor frățești dintre partidele 
și țările noastre corespunde intere
selor ambelor popoare, cauzei ge
nerale a socialismului.

Colaborarea multilaterală între 
țările socialiste pe baza principii
lor independenței, suveranității, 
egalității, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești, contribuie 
la întărirea sistemului socialist, 
la creșterea autorității socialismu
lui în lume, fiind un exemplu mo
bilizator pentru toate popoarele.

împărtășind bucuria poporului 
cehoslovac la aniversarea glo
rioasei sale victorii din februarie 
1948, poporul român îi transmite 
un călduros salut frățesc și urarea 
izvorîtă din inimă de a dobîndi 
succese tot mai mari în opera de 
construcție socialistă, în înflorirea 
patriei sale, în lupta pentru pace.

Echipe românești peste hotare
VOLE1. — Intr-un meci amical 

desfășurat la Marsilia, echipa mas
culină de volei Politehnica Galați a 
învins cu scorul de 3—1 (15—5, '5—3, 
11—15, 15—13) o selecționată locală.

ir
FOTBAL. — La turneul inter națio- 

nai de fotbal pentru juniori de la 
Viareggio, echipa Steaua București a 
jucat returul cu formația italiană 
Fiorentina. Scor: 0—0. în primul joc 
victoria revenise italienilor cu 2—0. 
Alte rezultate : Dukla Praga—Samp- 
doria Genova 2—0 (în tur 1—0); In- 
ternazionale Milano—Stade de Reims

1—0 (în tur 1—0) ; Napoli—Benfica 
Lisabona 2—1. (în tur 2—0). Pentru 
turneul final s-au calificat echipele 
Dukla, Fiorentina, Napoli, Interna- 
zionale, Juventus Torino, Burevest- 
nik (U.R.S.S.), Eintracht (R.F.G.) și 
Vojvodina (Iugoslavia).

★

Continuîndu-și turneul în Ungaria, 
echipa de fotbal Progresul Bucu
rești a întîlnit la Szeged formația 
locală cu același nume. Fotbaliștii 
maghiari au obținut victoria cu sco
rul de 4—0 (3—0).

A

In cîteva• Astăzi, de la ora 19, în sala Giu- lești din Capitală are loc meciul feminin de volei dintre echipa Rapid și selecționata Japoniei, campioană mondială. Revanșa se va desfășura vineri, de la ora 18, în sala Floreas- ca.• în concursul internațional de atletism pe teren acoperit de la New York, Dick Fosbury (S.U.A.) a cîștigat proba de săritură în înălțime cu performanța de 2,18 m. Ralph Boston s-a clasat pe primul loc la lungime cu 8,01 m.• în turneul hexagonal de fotbal de la Ciudad de Mexico, echipa iugoslavă Steaua Roșie Belgrad a dispus de Ferencvaros Budapesta cu scorul de 2—0 prin golurile marcate de Ostoici și Dzajic.• La Anvers a avut loc returul 
meciului Racing Malines-Spartak

rînduriBrno din sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin. Echipa belgiană a învins cu 80—79 (37—34).® O selecționată de rugbi din Republica Sud-Africană a jucat la Madrid cu formația locală „Canoe Club". Oaspeții au învins cu 24—9 (21—0).• Continuîndu-și turneul în Ungaria, formația poloneză de fotbal Za- glebie Sosnowiec a întîlnit echipa maghiară Dunaujvaros. de care a fost învinsă cu 1—0.
o A 10-a etapă a Turului ciclist al Cubei, Santa Clara-Cardenas (242 km), a revenit polonezului Osinski, cronometrat cu timpul de 6h21’03”. In clasament conduce mexicanul Augustin Juarez, urmat la 1'58" de Sergio Martinez (Cuba) și la 4’58“ de RobertoMendenez (Cuba). _

(Agerpres) Iii

suprafețele cultivate, 
incit populația să-și

din 
Mozam- 

eliberare

Nicolae PLOPEANU

Cu prilejul unei recente vizite la Belgrad, EDUARDO MOND- LANE, președintele Frontului de eliberare al Mozambicului (FRE- LIMO), solicitat de corespondentul nostru Nicolae Plopeanu, a făcut o declarație în legătură cu mișcarea de eliberare din patria sa împotriva jugului colonial portughez. După ce s-a referit la istoricul colonizării Mozambicului și la rezistența îndelungată a populației din acest teritoriu față de administrația și mașinăria militară a colonialiștilor, Eduardo Mondlane a spus : „La 25 septembrie 1964 în Mozambic a început lupta armată de eliberare. In acea zi, un grup de patrioți a dat semnalul răscoalei, care a cuprins repede provinciile Cabo Delgado și Nyassa. Ulterior, s-a alăturat populația din provinciile Tate și Zambezia".
Referindu-se la exploatarea 

sîngeroasă a poporului mo- 
zambican, Mondlane a arătat 
că „asupritorii au acaparat cel 
mai bun pămînt care aparți
nea populației și care consti
tuia singura ei sursă de exis
tență. Totodată, sute de mii 
de oameni sînt siliți să mun
cească in fermele colonilor, 
fără nici un fel de plată. Alții, 
rămași fără altă posibilitate 
de a-și agonisi cele necesare 
traiului, sînt vînduți sau „în
chinați" în Africa de Sud și 
in Rhodesia. Numărul celor 
aflați la lucru în străinătate 
este aproape de 500 000. Sînt 
supuși unei crunte exploatări 
și muncitorii care lucrează în 
cele citeva întreprinderi exis
tente, in porturi sau in mine. 
La aceeași întreprindere și 
pentru aceeași muncă un mun
citor african cîștigă de peste 
15 ori mai puțin decît unul 
albu.

Cu concursul monopolurilor 
americane, engleze și sud-a-

fricane, colonialiștii au acapa
rat bogățiile subsolului (căr
bune, bauxită, petrol, metale 
rare și radioactive, cupru etc.), 
precum și pe cele ale solului 
(plante oleaginoase, cocotieri, 
bumbac, arahide, tutun, orez).

In continuare, președintele 
Frontului de eliberare al Mo- 
zambicului a arătat:

„Pe aproape o treime 
întregul teritoriu al 
bicului. Frontul de 
este inițiatorul unei ofensive 
împotriva ocupanților străini, 
iar o cincime a teritoriului a 
fost complet eliberată de orice 
formă de dominație colonială. 
Sub 
azi 
care 
deri 
70 000 
înarmați cu armament 
dern. Principalul nostru efort 
este îndreptat, desigur, spre 
distrugerea mașinii militare și 
polițienești a colonialiștilor. în 
același timp însă, noi acordăm

steagul FRELIMO luptă 
peste 15 000 de patrioți 
provoacă serioase pier- 
unei armate coloniale de 

de soldați și ofițeri, 
mo-

atenție reconstrucției econo
miei în regiunile eliberate. Au 
fost create un mare număr de 
cooperative agricole și s-au 
lărgit 
astfel 
poată asigura cele necesare 
traiului, să poată să sprijine 
lupta de eliberare și, în ace
lași timp, să dispunem de un 
excedent de produse pe care 
să le exportăm și să obținem 
în schimb acele mărfuri de 
care avem nevoie. Ne îngrijim, 
de asemenea, de asigurarea a- 
sistenței sanitare și de educa
ție. Au fost create numeroase 
școli".

„Rezultatele obținute pînă 
în prezent — a spus în conti
nuare E. Mondlane — sînt în
curajatoare. De mai mult timp 
noi am depășit faza luptelor 
de ambuscadă și am trecut la 
atacarea bazelor portugheze, 
silindu-î pe colonialiști să le 
părăsească, uneori temporar, 
alteori definitiv. în ciuda te
rorii, în regiunile încă neeli
berate acționează în sprijinul 
luptei noastre organizații clan
destine Cred că în scurt timp 
vom putea iniția acțiuni mili
tare pe întreg teritoriul Mo
zambicului. Dorința și hotărî
rea noastră este să ridicăm 
la luptă întregul popor, astfel 
incit să facem imposibilă șe
derea colonialiștilor pe pămîn- 
tul țării noastre".



CLOCOTUL
LUPTEI DE

Vietnamul de sud

Corespondență din Saigon 
de la Jean MARTIN*)

Saigon, 21 februarie... 
Au fost suficiente 

douăzeci și două de zile 
pentru ca imaginea răz
boiului din Vietnamul 
de sud să se schimbe, 
aparențele să se năruie, 
și să se impună realita
tea. In aparență, pînă 
la 31 ianuarie, războiul 
avea unele aspecte din 
care, cei care nu cunoș
teau această țară, pu
teau presupune că ar e- 
volua în favoarea ame
ricanilor : corpul expe- 
dtționar de peste ocean 
controla orașele, luptă
torii F.N.E. controlau 
satele, hărțuind bazele 
americane.

Toate aceste date s-au 
volatilizat: mii de luptă
tori ai F.N.E. au pătruns 
în orașe și, mai ales, la 
Saigon și la Hue, luînd 
prin surprindere statele 
majore american și sai- 
gonez. După douăzeci și 
două de zile de luptă, 
conducătorii americani 
au putut face două con
statări amare: ansam
blul populației sud-viet- 
narneze a fost de partea 
F.N.E. iar autorită
țile instituite de guver
nul de la Saigon s-au 
dezagregat în bună 
parte.

Corespondentul din 
Saigon al unui ziar fran
cez scria azi dimineață 
că nu se știe cine mai 
comandă la Saigon, și că 
acțiunile ce continuă să 
se desfășoare în perife
riile capitalei stîrnesc 
panică, atît la statul ma
jor american, cit și la 
cel saigonez. Ziariștii nici 
nu știu cui să se mai 
adreseze pentru a obți
ne informații; autorită
țile aproape că nu au 
cunoștință de ceea ce se 
petrece.

Există, bineînțeles, pu
terea enormă a armelor 
americane, 
mașină de război nu a 
putut face 
lor F.N.E. 
puțin acum, în perioada 
musonilor, cînd plouă 
fără încetare și cerul 
este acoperit.

Superioritatea trupelor 
F.N.E., obișnuite cu te
renul, s-a impus pe în
treg teritoriul sud-viet- 
namez. In tot hinterlan
dul situat între localită
țile Khe Sanh, Hue și 
Da Nang, unități ale 
F.N.E. circulă în voie, a- 
tacînd cu regularitate 
taberele americanilor. 
Situația trupelor ameri
cane 
Khe Sanh devine tot 
mai critică, 
observațiilor întreprin
se de avioanele ame
ricane, s-a constatat 
că dispozitivul forțelor 
F.N.E. din jurul bazei 
este desfășurat pe mari 
porțiuni, atît în lățime 
cit și în adîncime. Bom
bardierele americane „B- 
52“ au efectuat miercuri 
cinci raiduri asupra po
zițiilor unităților pa
triotice, fără să obțină 
însă vreun avantaj. La 
sud-est de Khe Sanh 
se află al doilea punct al 
triunghiului, Hue. Des
pre încleștarea de acolo 
am relatat în corespon
dența de ieri. Astăzi au 
devenit cunoscute alte 
amănunte semnificative. 
Se anunță că trupe
le F.N.E. continuă să 
ocupe fostul palat im
perial și partea de sud 
a orașului. Generalul 
Robert Cushman, co
mandantul trupelor de 
marină americane dizlo- 
cate în Vietnamul de

de

Tiet a 
unor 

conți-

Dar această

față acțiuni- 
Cu atît mai

încercuite la baza

In urma

sud, a declarat că bătă
lia pentru Hue va fi în
delungată, spunînd, tot
odată, că moralul trupe
lor sale este scăzut. El 
a arătat că unitățile 
F.N.E. din interiorul o- 
rașului Hue primesc în
tăriri în oameni și mate
riale. In sfîrșit, pe 
malul mării, adică la 
est, se află marea bază 
americană de la Da 
Nang, foarte bine plasa
tă într-un golf, dar în
conjurată de munți, 
aflați sub controlul lup
tătorilor F.N.E.

In zona Platourilor 
înalte, între Hue fi Sai
gon, partizanii, care con
trolează mari întinderi, 
hărțuiesc pozițiile sai- 
gonezilor și americani
lor, pe care-i (intuiesc 
locului pentru a permi
te în acest fel deplasa
rea trupelor F.N.E.

Ultimul teatru
luptă este Saigonul și 
delta Mekongului. Pre
zența F.N.E. a fost tot
deauna puternică în a- 
ceastă regiune, unde se 
intersectează brațele Me
kongului cu miile de ca
nale destinate irigării 
orezăriilor, și care este 
locuită de milioane de 
țărani. Și aici, în cursul 
acestor 22 de zile, uni
tățile F.N.E. au reușit 
să obțină importante 
victorii. La începutul 
lunii februarie, ele au 
ocupat principalul oraș 
din deltă, My Tho, pe 
care americanii, în do
rința de a-l recuceri, 
l-au supus unui bombar
dament feroce, în urma 
căruia au fost rase de 
pe fața pămîntului toa
te clădirile. Acum două 
zile, orașul Phan 
devenit teatrul 
lupte care mai 
nuau și azi.

Punctul nevralgic este 
Saigonul. Unitățile F.N.E. 
s-au fortificat în mai 
multe cartiere ale orașu
lui. Apoi americanii și 
saigonezii s-au fălit 
de a fi 
treg 
la
o 
în 
lor: forțe din ce în 
ce mai importante ale 
F.N.E. încercuiesc orașul. 
Luptele nu încetează, 
dealtfel nici o zi. Asea
ră au fost bombardate 
o serie de cantonamente 
americane, între care o 
bază de parașutiști, si
tuată la cîțiva kilometri 
de Saigon.

în oraș au fost răs- 
pîndite mii de manifes
te ale F.N.E. Autorită 
țile guvernamentale sînt 
obsedate de ideea că 
partizanii se ascund în 
întreg orașul, aproape 
în fiecare casă și aș
teaptă doar un ordin 
pentru a relua luptele 
de stradă. Această pa
nică se traduce prin mă
suri polițienești, fiind 
arestate numeroase per
soane care, cu diferite 
prilejuri, s-au opus regi
mului militar condus de 
generalii Thieu și Ky.

Starea de confuzie de 
la Saigon generează o 
înrăutățire a relațiilor 
dintre militarii ameri
cani și cei sud-vietna- 
mezi care se traduce pe 
cîmpul de luptă ca și 
în capitală, în învinuiri 
reciproce privind res
ponsabilitatea asupra e- 
voluției actuale a războ
iului.

s-au 
„curățat" în- 

Saigonul.
19 februarie, însă, 

realitate
fața

s-a

De

impus 
observatori-

I
I
I
I
I
I
I

*) Autorul este corespondent al agenției France Presse la Saigon.

COPENHAGA. Locuitori ai Groenlandei demonstrează 
împotriva prezentei bazelor militare americane pe insula 

lor

LUIGI LONGO:

Camera să cunoască
poziția guvernului 
privind VietnamulROMA — Corespondentul Agerpres, G. Pastore, transmite : Secretarul general al Partidului Comunist Italian, Luigi Longo, a adresat o scrisoare președintelui Comisiei pentru afacerile externe a Camerei depu- taților, în care arată că, după părerea sa, „este cazul ca înainte de 28 februarie, dată la care ar trebui să înceapă discutarea activității Ministerului de Externe, Camera să poată cunoaște poziția guvernului în legătură cu ultimele evenimente din Vietnam". Autorul scrisorii se referă și la recentele convorbiri ale ministrului de externe italian, Amintore Fanfani, cu reprezentanți ai guvernului R.D. Vietnam.

întrevedere
U Thant
L. JohnsonWASHINGTON 21 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a sosit la Washington unde a avut o întrevedere la Casa Albă cu președintele S.U.A., Lyndon Johnson. U Thant a fost însoțit de secretarul general adjunct al O.N.U., Ralph Bunche, și de reprezentantul permanent al Statelor Unite la O.N.U., Arthur Goldberg. într-o scurtă declarație a Casei Albe se arată că „președintele Johnson și secretarul general al O.N.U. au avut un schimb de vederi asupra unor probleme internaționale, inclusiv Vietnamul".în aceeași zi, U Thant s-a întîlnit cu secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., Dean Rusk.

R.D.G. este o realitate"
declară ministrul vest-german H. Wehner

BONN 21 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat publicației lunare 
franceze „Realites", din care re
produce extrase revista vest-ger- 
mană „Der Spiegel", Herbert Weh
ner, ministrul vest-german pentru 
problemele inter-germane, vicepre
ședinte al Partidului social-demo
crat, a făcut o serie de aprecieri 
asupra problemei germane. După 
ce a subliniat că Republica Demo
crată Germană „este o realitate", 
el s-a disociat de pretenția guver
nului vest-german de a reprezenta 
interesele întregului popor german. 
„Nu am folosit niciodată această 
formulă și nu o voi folosi niciodată, 
pentru că este o absurditate", a 
precizat H. Wehner. Cei care au 
inventat această teorie, a spus el, 
referindu-se la guvernul Adenauer, 
și cei care se sprijină pe ea în con-

NOTĂ MOTIVE

tinuare, doresc pur și simplu ca 
lucrurile să rămînă așa cum sînt.

Herbert Wehner s-a pronun
țat pentru recunoașterea rea
lităților existente și renunțarea 
la discuții inutile. El a de
clarat printre altele: „Atunci 
cînd ministrul nostru de externe a 
spus la București, cu prilejul sem
nării acordului cu privire la sta
bilirea relațiilor diplomatice, că as
tăzi avem de-a face pe pămîntul 
german cu „două orînduiri diferite"
— ceea ce se înțelege de la sine
— la noi s-a discutat despre a- 
ceasta săptămîni întregi: este oare 
în general îngăduit să se spună așa 
ceva sau nu ? Asemenea întrebări 
absurde ne vor face într-o bună zi 
ridicoli în fața istoriei".

Recunoscînd existența R. D. Ger
mane ca stat, cu propriul său sis
tem social. Herbert Wehner și-a 
exprimat speranța în perspectiva 
unei apropieri între cele două state 
germane. Germenii acestei apro
pieri rezidă în afirmarea tot mai e- 
videntă a R. D. Germane ca stat, 
a spus el. „Vom găsi împreună 
căi pentru a întreține în mod 
normal relații reciproce", a spus el 
în încheiere.

PENTRU PlNfREA
ÎN VALOARE A RESURSELOR

UMANE
România coautoare a unui proiect de rezoluție 
depus in Comisia O.M.U. pentru dezvoltare socialăNEW YORK 21 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor Comisiei O.N.U. pentru dezvoltare socială ce se desfășoară la New York, un număr le 10 țări membre, printre care și România, au prezentat un proiect de rezoluție în legătură cu punerea în valoare și utilizarea resurselor umane. Sprijinind proiectul de rezoluție delegatul român, Constantin Niță, a arătat că a- cesta constituie un pas înainte pe linia intensificării acțiunilor O.N.U. în domeniul resurselor umane. Vorbitorul a subliniat interesul pe care țara noastră îl acordă cooperării internaționale în acest domeniu, menționînd că România s-a numărat printre țările care, în 1965, au adus pentru prima dată în discuția organismelor O.N.U. problemele complexe legate de punerea în valoare a resurselor umane în procesul de dezvoltare economică și socială.în ședința consacrată problemelor privind corelația dintre politica socială și distribuirea veniturilor, precum și a activităților de cercetări ope-

raționale referitoare la aspectele sociale ale industrializării, a luat cu- vîntul șeful delegației române, Constantin Grigorescu. Vorbitorul a subliniat că măsurile preconizate de O.N.U. în acest sens trebuie să ducă la crearea condițiilor sociale propice pentru desfășurarea procesului de industrializare, care s-a dovedit a fi cel mai important factor al progresului social.

„Aeroportul trebuie să dispară I", „Republica fe
derală să iasă din N.A.T.O. 1", „Aeroportul Nover- 
nich să fie desființat 1". Zeci și zeci de pancarte a- 
vînd înscrise aceste lozinci și altele asemănătoare 
se ridicau din cele peste 200 camioane, autoturisme 
și tractoare care acum cîteva zile au înconjurat de 
patru ori aeroportul N.A.T.O. Novernich, de lîngă 
Koln (R.F. a Germaniei). Manifestafia s-a încheiat la 
Kerpen printr-un miting de protest care s-a finut în 
fața clădirii în care Comisia pentru planificarea teri
toriului a parlamentului din landul Renania de nord- 
Westfalia se afla tocmai în Ședință.

Motivul imediat pentru cererea de desființare a 
aeroportului — formulată de locuitorii mai multor lo
calități din regiune — îl constituie faptul că în jurul 
aeroportului, pus îa dispoziția forțelor aeriene vest- 
germane aflate sub comanda N.A.T.O., au fost create 
trei zone vaste — roșie, galbenă și verde. Potrivit 
hotărîrii autorităților militare, în zona roșie este in
terzisă orice activitate civilă de construcție ; în cea 
galbenă — construcția este strict, limitată, necesitînd 
o aprobare specială ; iar în cea verde — construcți
ile trebuie prevăzute cu un material special de izo
lație tonică, extrem de costisitor. Explicația autorită
ților : măsurile au fost adoptate pentru a feri pe lo
cuitori de huruitul puternic al avioanelor de producție 
americană „Starfighfer", staționate la Novernich.

In această situație nu este greu de înțeles pentru 
ce în rîndurile populației din jur s-a creat o stare de 
profundă nemulțumire. In mod practic — scrie săp- 
tămînalul „Deutsche Volkszeifung" — dacă aceste 
măsuri vor fi aplicate, circa 80 000 de oameni își 
vor pierde posibilitatea de existență și vor trebui să 
părăsească această regiune dens populată.

Publicația citată arată că neliniștea populației are 
și alte motive. In primul rînd, avîndu-se în vedere . 
frecvența decolărilor și aterizărilor (numai cu o zi 
înaintea demonstrației, între orele 21—24, au deco
lat peste 40 de avioane cu reacție) — posibilitatea 
producerii unor acc’dente este mare. Potrivit relată
rilor presei vest-germane, pînă acum 76 de avioane 
de acest tip s-au prăbușit. In al doilea rînd, și acesta 
este motivul principal, există planuri de extindere a 
aeroportului Novernich, în vederea staționării pe el 
al unui alt tip („Phantom") de avioane de luptă de 
producție americană, care urmează să înlocuiască 
actualele aparate de zbor aflate în înzestrarea forțelor 
N.A.T.O. din R.F.G.

După cum se vede, motive de neliniște întemeiate.
G. DASCĂLU

AGENȚIILE
DE PRESĂ
TRANSMIT:

Guvernele Turciei și Greciei au convenit 
să reglementeze definitiv diferendul lor 
privind soarta minorităților turcă și greacă 
din cele două țări, a anunțat într-o declarație făcută în Adunarea Națională turcă, ministrul de externe, Ihsan Sabri Caglayangil. Ambasadorului turc în Grecia i se va permite să viziteze Tracta și să întocmească un raport privind situația minorității turce din această regiune, care să fie apoi prezentat guvernului turc. La rîndul său, ambasadorul Greciei în Turcia va vizita cetățenii de origine greacă care locuiesc în cea mai mare parte la Istanbul și în regiunea Mării Egee.

■3

De curînd a avut loc în insula Okinawa „Festivalul tineretului", desfășurat cu prilejul celei de-a 6-a aniversări a 
constituirii Ligii tineretului democratic din această insulă. In fotografie : aspect din timpul festivalului

BELGIA

Sanaa, capitala Republicii Arabe Yemen. Un detașament al miliției populare

LONDRA 21. — Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, trans
mite : Continuîndu-și călătoria în 
Marea Britanie, delegația română 
condusă de Petre Lupu, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
probleme de organizare și salari
zare, a vizitat Colegiul de tehnolo
gie al Universității din Loughbo
rough, firmele „British Shoe Cor
poration" și „Corah Ltd." din Lei
cester, precum și sediul Asociației 
pentru cercetări în domeniul con
strucțiilor de mașini din 
Mowbray. A fost vizitat 
de calcul electronic al 
„British Petroleum" din 
unul din cele opt orașe nou con
struite în jurul Londrei.

Miercuri seara, Vasile Pungan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Londra, a oferit în sa
loanele ambasadei o recepție în 
cinstea delegației române. Au luat 
parte reprezentanți ai Foreign 
Office-ului, ministerelor Tehnolo
giei, Muncii și Afacerilor Econo
mice, membri ai Parlamentului, 
conducători ai Institutului britanic 
pentru probleme de conducere în 
economie, ai Confederației indus
triei britanice, ai Consiliului pen
tru comerț cu Europa de răsărit.

Melton- 
Centrul 

firmei 
Harlow,

MOSCOVA 21. — La Casa Cen
trală a Armatei Sovietice din Mos
cova s-a deschis sesiunea jubiliară 
a Comitetului sovietic al veterani
lor de război, consacrată celei de-a 
50-a aniversări a forțelor armate 
sovietice. Din țara noastră este pre
zentă o delegație alcătuită din Ni- 
colae Cioroiu, vicepreședinte al Co
mitetului foștilor deținuți antifas-' 
oiști din România, și general-ma- 
ior în rezervă Toma Zoter, membru 
în Biroul Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul antifas
cist. Raportul la sesiune a fost pre
zentat de mareșalul S. K. Timoșen- 
ko, președintele Comitetului sovie
tic al veteranilor de război.

CRIZA DE GUVERN
PRELUNGITĂ

După ce a fost pus în mi
noritate, printr-un vot obținut în timp ce numeroși deputați din partea partidului liberal de guvernămînt, mai mulți membri ai guvernului și primul ministru Pearson însuși lipseau din țară, guvernul canadian a hotărit să ceară Camerei Comunelor un vot de încredere. Primul ministru a declarat că, în cazul în care nu va obține acest vot, guvernul va demisiona și va cere organizarea unor noi alegeri.

Semnarea unei convenții 
buigaro-italiene. Ivan Bașev și Amintore Fanfani, miniștrii afacerilor externe ai R. P. Bulgaria și Italiei, au semnat miercuri o convenție care reglementează relațiile consulare, transporturile și telecomunicațiile, precum și relațiile juridice dintre Bulgaria și Italia. în după-amiaza aceleiași zile, Bașev a făcut o vizită primului ministru al Italiei, Aldo Moro.

Guvernele R. D. Germane și 
Republicii Populare a Yeme
nului de sud au hotărît deschiderea unor consulate generale la Aden și Berlin. (A.D.N.)

O călătorie printr-o serie de 
țări ale Africii orientale întreprinde Edvard Kardeli, membru al Consiliului Federației al R.S.F. Iugoslavia. în calitate de trimis personal al președintelui Iosip Broz Tito, el va vizita Sudanul, Tanzania, Zambia, Uganda și Kenya. Kardeli a plecat miercuri din Belgrad la bordul unui avion special.

La poligonul de experiențe 
din Nevada a fost efectuată 
miercuri o explozie nucleară 
subterană, a anunțat Comisia pentru energia atomică a S.U.A. Puterea bombei este echivalentă cu explozia a cîteva zeci de kilotone de trinitro- toluen. Aceasta este cea de-a patra explozie nucleară subterană efectuată în scopuri militare de către S.U.A. de la începutul anului 1968.

Guvernele R.P.D. Coreene 
și Pakistanului au căzut de acord să stabilească relații consulare între cele două țări. (Â.C.T.C.).

Reprezentanții celor apro
ximativ 60 OOO de greviști 
din industria cuprului a S.U.A. au respins propunerea guvernului de încetare a grevei, care durează de a- proape 7 luni. O declarație dată publicității de comitetul de grevă arată că propunerile favorizează pe patroni și nu pot fi acceptate de muncitori.

Incident in parlamentul 
turc. în timpul dezbaterilor asupra bugetului Ministerului de Interne au avut loc ciocniri între deputății Partidului dreptății și cei ai Partidului muncitoresc. Incidentul s-a produs după ce Cetin Altan, deputat din partea Partidului muncitoresc, a declarat că-și menține aprecierea exprimată într-un articol apărut în presă că poetul comunist Nazim Hikmet poate fi considerat cel mai mare poet al Turciei. Dezbaterile parlamentare au fost întrerupte.

Aproximativ 30 OOO de pro
fesori și învățători din Delhi 
au declarat grevă pe timp nelimitat revendicînd majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Circa 1800 de școli frecventate de 500 000 de elevi și-au încetat activitatea. Autoritățile din Delhi au concediat un număr de profesori și au suspendat temporar din muncă 80 de participanți la grevă. Poliția a operat arestări în rîndurile greviștilor. Comitetul Executiv al organizației din Delhi a P.C. din India a condamnat măsurile adoptate împotriva profesorilor și a cerut eliberarea celor arestați. (Agenția Press Trust Of India).

„în actuala situație existentă în tară, formarea unui nou guvern pare imposibilă. Singura soluție care se impune este dizolvarea parlamentului și reîntoarcerea anticipată la urne". După șapte zile de consultări cu principalele cercuri politice, aceasta este concluzia pe care senatorul social-creștin Segers a a- vansat-o marți seara în fata reprezentanților presei din Bruxelles. Misiunea de informare cu care senatorul fusese însărcinat de regele Bau- douin a luat se pare sfîrșit. în schimb, criza politică din Belgia continuă, intrînd, începînd de ieri, în cea de-a treia săptămînă.Cauza imediată a demisiei cabinetului Vanden Boeynants, după 22 de luni de guvernare, a constituit-o conflictul lingvistic în legătură cu perspectivele secției franceze a Universității din Louvain. O cauză care după părerea majorității observatorilor nu ar fi putut duce însă singură la declanșarea actualei crize politice. «Afacerea Louvain» — scrie ziarul „Le Monde“ — „nu ar fi fost suficientă pentru a declanșa o criză, dacă nu ar fi existat și un rău mult mai profund". După cum se arată într-o declarație a Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist din
0 bombă aruncată 

în clădirea ambasadei 
sovietice din Washington
NOTĂ DE PROTEST A M.A.E.

AE U.R.S.S.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
miercuri dimineața în clădirea 
ambasadei sovietice din Washing
ton a fost aruncată o bombă a că
rei explozie a provocat serioase 
avarii imobilului.

"Ar
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Din 

însărcinarea guvernului sovietic, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. a remis la 21 februarie 
ambasadei S.U.A. o notă de pro
test în care se cere „pedepsirea se
veră a celor vinovați și adoptarea 
de urgență a unor măsuri eficiente 
pentru asigurarea securității amba
sadei U.R.S.S. în S.U.A. și a cola
boratorilor ei“.

Belgia, alături de problema creări! „unei structuri de stat care să garanteze drepturi egale pentru cele două comunități naționale" o importanță hotărîtoare în viata politică a tării o are îmbunătățirea situației economice.Apărut ca o inovație pe scena politică a Belgiei, guvernul de coaliție format din social-creștini și liberali (aceștia din urmă luînd locul socialiștilor) a preluat conducerea în martie 1966 la capătul unei ascuțite crize politice. El și-a propus înfăptuirea unui program de redresare e- conomică al cărui element principal urmau să-1 constituie măsurile de austeritate.După mai bine de un an. Consiliul central al economiei și Consiliul național al muncii (organisme avînd drept scop studierea conjuncturii tării) nu puteau însă constata decît că „procesul de încetinire a dezvoltării economiei continuă și se generalizează". Nivelul producției industriale a rămas practic același ca la sfîrșitul anului 1965, cererea de consum pe plan intern scăzînd ca urmare a tendințelor inflaționiste. La aceasta s-a adăugat și o slăbire a cererii externe.Situația din Belgia are implicații și în domeniul relațiilor inter-occi- dentale. După părerea unor observatori, ea ar putea duce la amî- narea rezolvării unor probleme urgente ale Pieței comune și chiar la slăbirea țării ca partener al alianței atlantice.Majoritatea consultărilor și luărilor de poziție care au urmat căderii coaliției au vizat găsirea unei soluții actualei crize. Un lucru de loc ușor dadă se are în vedere faptul că încă de la început pozițiile diferitelor partide se arătau destul de greu de adus la un numitor comun. Aceasta a făcut, de altfel, pe mulți observatori să aprecieze că actuala criză se a- nunță a fi de durată. Dacă Ia început mai existau unele cercuri politice care credeau în posibilitatea menținerii coaliției actuale, sau chiar în lărgirea ei prin reintrarea socialiștilor, ulterior aceste posibilități au fost excluse. în același timp, liberalii, declarînd că nu mai pot accepta o revenire în coaliție, s-au pronunțat pentru alegeri anticipate, ceea ce au făcut, de altfel, și alte formații politice.Miercuri dimineața, regele Bau- douin i-a cerut primului ministru demisionar să convoace guvernul interimar pentru a redacta un proiect de lege privind dizolvarea parlamentului actual. Ceva mai tîrziu s-a a- nunțat că regele a semnat acest document. care are forma unei legi pentru modificarea constituției, ceea ce atrage în mod automat dizolvarea parlamentului. Potrivit legislației belgiene, noi alegeri urmează să aibă loc în decurs de 40 de zile.
Radu BOGDAN
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