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Există lucruri de 
rar spectaculos, de 
spectaculos care, 
chip firesc, scapă ce
lor aflați în interiorul 
lui, celor ce-i dau naș
tere sau urmăresc din 
apropiere desfășura
rea lucrurilor, zi de 
zi, pînă la totala obiș
nuință și pînă la șter
gerea totală a senza
ției de grandios, de 
nou, de neobișnuit.

Nu trecuseră decît 
patru luni de la ul
tima călătorie pe care 
o făcusem la Porțile 
de Fier și cînd 
aflat din nou 
peisajul mi s-a 
cu totul altul, 
impunător, mai
lemn. Am încercat, în 
primele minute, să-mi 
dau seama ce s-a 
schimbat, ce elemente 
noi s-au suprapus 
vechii imagini, în- 
tr-atît, încît să rezulte 
o atît de substanțială 
modificare. încetul cu 
încetul am descoperit. 
In vastul cazan al ba- 
tardoului, reliefurile 
de acum patru luni 
crescuseră, ca o pă
dure tînără și grăbită. 
Unde acum patru luni 
se aflau încă uriașe 
gropi de fundații, a- 
cum se înălțau mari 
proeminențe de be
ton armat. Construc-

un 
un 
în

m-am 
acolo, 
părut 

mai 
so-

de resort
O dată puse în funcțiune, uzina, secția, instalația — în general, noul obiectiv industrial intră într-o acerbă competiție cu timpul, în cursa maturizării economice sau, mai precis, 3 atingerii parametrilor proiectați, lâar nu oricum, la întîmplare, tre- i.,ie realizați indicatorii prevăzuți în documentația aprobată de forurile superioare. Ci în mod disciplinat, riguros exact, corespunzător termenelor stabilite, duratelor minime obținute în țară sau în alte părți. îndeplinirea acestei sarcini constituie un imperativ esențial al întregii economii în condițiile actuale. cînd investițiile industriale cunosc un ritm impetuos, cînd toate colectivele de muncă sînt angajate în vasta acțiune de gospodărire cu maximă eficiență a tuturor fondurilor materiale și bănești. Maturizarea economică rapidă a noilor o- biective și capacități industriale este o chestiune de stringentă actualitate și din cauză că de aceasta depinde, într-o măsură considerabilă, asigurarea producției programate, satisfacerea unor necesități ale economiei, creșterea susținută a avuției țării, a venitului național.în repetate rîndurl, conducerea partidului și statului a atras atenția cadrelor din economie asupra necesității realizării integrale și operative a parametrilor tehnici, economici și financiari la noile obiective de investiții. Colectivelor acestor întreprinderi, ministerelor de resort le-a revenit și le revine, în continuare, atribuția de mare răspundere de a înlătura orice dificultăți și de a crea toate premisele pentru ca performanțele tehnice și economice scontate să fie atinse cît mai rapid. în acest scop s-au întocmit studii, planuri de măsuri și s-au preconizat intervenții energice. La rîndul lor, comitetele județene de partid au vegheat ca măsurile stabilite să fie traduse în viață și au un control rametrilor proiectați la noile întreprinderi industriale aflate în funcțiune. Recent, tocmai în acest sens, comisia economică a Comitetului județean Prahova al P.C.R. a făcut o analiză axată pe obiectivele și capacitățile de producție date în exploatare în aniiCe întîi, tați țiune în ultimii ani și-au atins șl depășit integral toți parametrii proiectați. Un calcul sumar arată că valoarea producției globale realizată peste prevederile proiectelor a ajuns, la sfîrșitul semestrului I din acest

an, la aproximativ 250 milioane lei, iar prin diminuarea substanțială a prețului de cost s-au înregistrat cîteva sute de milioane lei beneficii suplimentare. Evident, este meritul indiscutabil al proiectanților și constructorilor, al beneficiarilor — de la complexul de reformare catalitică din cadrul Rafinăriei Brazi, dezvoltarea Uzinei mecanice Sinaia, Moara de porumb din cadrul întreprinderii de morărit Prahova, Fabrica de pîine- Ploiești — că au asigurat acele condiții prielnice integrării, cu întregul potențial, a noilor capacități în circuitul economiei naționale. La Uzina mecanică din Sinaia, ca și la. celelalte întreprinderi, nu s-a scăpat din vedere nici un moment faptul că de nivelul de calificare, de gradul de pricepere al muncitorilor și tehnicienilor în exploatarea noilor mașini și instalații depinde, în bună măsură, desfășurarea normală a procesului de producție, realizarea unor randamente superioare în fabricație — și aceasta. încă din primele luni ale punerii în funcțiune a noilor capacități industriale. Practic, fiecare muncitor și tehnician a ajutat la montarea utilajelor, la efectuarea probelor, reușind să fie în posesia cunoștințelor necesare privind funcționarea, întreținerea și exploatarea lor, fapt ce explică succesul consemnat în realizarea la termen a tuturor indicatorilor tehnico-economici proiectați.
Ing. Aurel DIACONU 
activist al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R. 
Viorel SÂLĂGEAN

Practica construcției socialiste în patria noastră a dovedit de atîtea ori cît de folositor și totodată necesar este să te sfătuiești cu masele largi de cetățeni, să asculți cu multă a- tenție propunerile care izvorăsc din înțelepciunea acestora. Creîndu-se astfel acea legătură indestructibilă care unește organic, prin mii și mii de fire, activitatea organelor noastre de partid și de stat de oamenii muncii, se realizează dezideratul major al politicii partidului nostru de a sluji masele, de a dovedi o maximă receptivitate, sensibilitate față de inițiativa creatoare și tățite ale acestora.Cum este firesc, vîrșirii construcției înfăptuirea neabătută a sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidului se impun — și au fost luate — măsuri care duc la perfecționarea continuă a vieții întregii societăți. A- cest neîntrerupt proces de perfecționare a vieții noastre social-economice și politice se bazează pe cunoașterea profund științifică a realității în toate domeniile de activitate. Este îndeobște știut că o caracteristică definitorie a tuturor hotărîrilor partidului și guvernului este că ele pornesc de la cunoașterea aprofundată a realității, și ii răspund acesteia, că inepuizabila lor sursă de „inspirație" o constituie fondul important și prețios de idei și propuneri izvorîte în urma consultării largi, permanente, a membrilor de partid, a tuturor cetățenilor țării. în primăvara acestui an, la consfătuirea ce a avut loc la C.C. al P.C.R. cu conducătorii organelor de partid și ai consiliilor populare județene, tovarășul Nicblae Ceaușescu arăta : „Doresc să spun activului de partid să acorde o a- tenție și mai mare decît pînă acum întăririi legăturilor cu masele oamenilor muncii, consultării permanente cu acestea, nu numai asupra nro- blemelor mari ale politicii interne și externe, dar si asupra nrohleme’or legate de propășirea continuă a județelor, orașelor, comunelor, întreprinderilor, cooperativelor. Soluțiile pe care Ie adoptați, măsurile pe care le stabiliți în vederea stabilirii directivelor generale să fie rezultatul gîndirii maselor largi".

Carol KIRALY 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar provizoriu al județului Covasna

cerințele îndrep-pe drumul desă- socialiste, pentru
Reorganizarea adminlstrativ-teri- torială, perfecționarea structurii organelor de partid și de stat au creat cadrul organizatoric favorabil unor legături mai strînse, mai eficiente cu oamenii muncii, au creat premise din cele mai bune pentru consultarea cetățenilor în probleme care privesc dezvoltarea multilaterală, armonioasă a localităților.Comitetul județean de partid și Consiliul popular județean provizoriu Covasna aplică cu fermitate acest principiu, expresie a largului democratism al orînduirii noastre. Iar viata ne-a confirmat de fiecare dată că nu avem decît de cîștigat de pe urma unor astfel de contacte cu comuniștii, cu oamenii muncii din întreprinderi, instituții și de la sate — români, maghiari, germani și de alte naționalități — care, într-o strînsă unitate și frăție, muncesc cu fermitate neabătută pentru îndeplinirea politicii partidului și guvernului țării noastre. Propunerile, părerile, sugestiile comuniștilor, ale cetățenilor exprimate la plenarele comitetului județean de partid, la adunările generale ale organizațiilor de partid și U.T.C., la adunările generale ale salariaților din întreprinderi și instituții, la adunările generale ale C.A.P., în scrisorile adresate comitetului județean de partid sau organelor de stat, precum și în atîtea alte ocazii s-au dovedit deosebit de prețioase, utile, eficace. Aceasta, bineînțeles, în măsura în care ele au fost finalizate, rezolvate operativ, cu competență.Pe lîngă frumusețile neasemuite cu care județul nostru a fost înzestrat de natură, el cunoaște și o puternică înflorire economică și social-cultu- rală. în peisajul industrial se înscriu noi obiective de importantă economică. dintre care amintesc fabricile de

confecții, amidon și șuruburi, care se construiesc în prezent în orgșul Tîr- gu Secuiesc. Se dezvoltă și modernizează uzinele textile tul" și Sfîntu minieră restiere ___mandăului, Ciucașului etc. în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, din aceste unități, colectivele de specialiști au făcut, pe baza unor studii amănunțite, sute de propuneri, care reprezintă o sinteză a gîndirii creatoare a colectivelor de muncă preocupate de valorificarea superioară a resurselor materiale și umane.Comitetul județean de partid imprimă în rîndul activiștilor de partid și de stat spiritul unei înalte responsabilități privind rezolvarea competentă și operativă a propunerilor și inițiativelor cetățenilor.întîlnirile activiștilor de și de stat cu oamenii au un pronunțat caracter cru — în cadrul lor se probleme importante privind dezvoltarea economică a județului, perfecționarea activității de cultură și artă, învățămînt etc. Periodic, membrii biroului comitetului județean de partid, ai comitetului executiv prezintă dări de seamă, fac

se „Ol- Fabrica de țigarete din Gheorghe, întreprinderea Căpeni, exploatările fo- din inima munților Co- Ciucașului etc.

(Continuare în pag. a II-a)

asupra tehnici exercitat realizării pași economici

1980—1967.a relevat această analiză ? Mai un număr dede producție puse în18 capaci- func-

partid muncii de lu- dezbat

ția masivă a centralei 
electrice se înălțase și 
se modelase apropiin- 
du-se de forma ei de
finitivă, așa cum au 
imaginat-o arhitecții. 
In ceea ce era un pei
saj de culoarea cimen
tului, a stîncilor și a 
macaralelor a apărut 
roșul intens al mimu
lui de plumb — culoa
rea unor uriașe piese 
metalice așezate în 
locurile destinate lor 
pentru veșnicie, 
trei capete ale 
zelor ajunseseră 
la cotele finale 
primeau porțile de fier 
gigantice. Lîngă ma
caralele constructori
lor, de fapt printre 
ele, au crescut noi 
macarale, cele ale 
montorilor — eșalonul 
al doilea, venit să de- 
săvîrșească opera în
cepută de constructori. 
Cercetînd amănunțit 
am descoperit o mul
țime de alte lucruri 
care s-au adăugat în 
peisajul șantierului 
dilatîndu-l, conferin- 
du-i nu numai alt vo
lum, ci și o altă în
cărcătură. emoțională. 
Intr-un timp atît de 
scurt, totul crescuse 
aici și devenise de ne
recunoscut. îmi amin
tesc o discuție mai 
veche cu Nicolae Mă-

Cele 
eclu- 
acum și își

nescu. directorul gene
ral al grupului de șan
tiere. II rugasem să-mi 
vorbească despre lu
crurile mai spectacu
loase petrecute pe 
șantier.

— Nu știu care sînt 
acele lucruri specta
culoase pentru dum
neavoastră — îmi răs
punsese atunci direc
torul — pentru că 
ceea ce este spectacu
los pentru noi, dum
neavoastră s-ar putea 
să vi se pară banal, 
iar noi s-ar putea să 
nu fim sensibili la ce 
este spectaculos pentru 
cei ce nu muncesc aici.

Am redeschis a- 
cum, după patru luni, 
această discuție. I-am 
mărturisit 
lui Nicolae 
impresia pe 
produce 
Porților de 
tru cineva < 
vede după

— Este 
un sentiment tonic — 
mi-a răspuns. Poate 
că nu este vorba de 
ceva spectaculos în 
sine, ci de creșteri, 
uneori neobservate de

tovarășu- 
Mănescu 
care o 
șantierul 

Fier pen- 
care-l re- 
un timp, 

într-adevăr

Mihai CARANF1L

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

pe ambasadorul Finlandei la BucureștiPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi la amiază pe Kaarlo
Veikko Măkelă, ambasadorul Finlandei la București, într-o vizită protocolară. (Agerpres)

(Continuare în pag. a IlI-a) VA

de prietenie și colaborare cu toate

Uzina de mașini grele București (Foto : Gh. Vințilă)
TELEGRAMA

Constantin CHIRIȚĂ

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

0n eveniment cu profunde rezonanțe în viața universitară

Organizarea consiliilor
profesorale și a senatelor

In instituțiile de învă|ămînt 
superior din întreaga jară se 
desfășoară ample pregătiri 
în vederea organizării consi
liilor profesorale, alegerii rec
torilor 
cum 
legi 
pînd 
sitar, 
mint 
de un consiliu profesoral for
mat din rector, ca președin
te, prorectori, decanii facul
tăților, 2—4 reprezentanți ai 
fiecărei facultăți, aleși pe 
termen de 4 ani de către 
consiliile profesorale ale a- 
cestora dintre șefii de cate
dră sau al{i profesori ori 
conferențiari, reprezentan
tul organizației P.C.R., ca 
membri. Consiliul profesoral 
al facultății va avea în com
ponentă decanul, ca preșe
dinte, prodecani, șefi de ca
tedră, alfi profesori sau con
ferențiari și reprezentantul 
organizației P.C.R.. Din con
siliile profesorale de institu
ție și de facultate fac de ase
menea parte reprezentanții

După 
noii 

înce-

și decanilor, 
se știe, potrivit 
a învăjămîntului, 
cu viitorul an univer- 
instituțiile de învăță- 
superior vor fi conduse

și Aso- 
precum 

profe- 
unele

sindicatului, ai U.T.C. 
ciației studenfilor, 
și un număr de 
sori conrultanfi. La 
instituții de învăjămînt su
perior stabilite de Minis
terul Invătămîntului, consi
liul profesoral va purta, ca și 
în urmă cu cîteva decenii, 
denumirea de senat. „Relua
rea acestei vechi tradiții — 
ne-a declarat prof ing. Con
stantin Avram, membru co
respondent al Academiei, rec
torul Institutului politehnic 
din Timișoara — concordă cu 
eforturile consacrate moderni
zării conținutului și metode
lor învăfămîntului, precum și 
cu necesitatea relevată preg
nant la plenara C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1968, de 
a se acorda atribuții mai 
largi conducerilor instituțiilor 
de invă)ămînt superior. Acest 
for poate urmări și interveni 
mai prompt și mai eficient în 
ansamblul procesului de în- 
vătămînt, date fiind compe- 

cunoașfe- 
din unitatea 
respectivă".

tenta sa și 
rea realităților 
de învălămînt

Continuăm să spicuim din numeroasele scrisori sosite la redacție de pe 
tot cuprinsul țării în care se exprimă adeziunea unanimă a întregului popor 
față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, consacrată 
înfăptuirii vastului program de desăvîrșire a construcției socialismului în 
patria noastră, dezvoltării legăturilor 
țările socialiste.„Fiecare dintre noi, cetățenii României socialiste, sîntem martori și totodată participanți activi la manifestarea călduroasă a adeziunii depline față de politica partidului — ne scrie Gheorghe Cîrstea, tehnician auto la Uzinele chimice „9 Mai" din București. Este manifestarea convingerii unanime că această politică reprezintă garanția progresului patriei, a ridicării ei pe cele ’’ ’culmi timp, rirea cauza lume, por în care toate

Sîntem

In aceeași ordine de idei, 
prof. dr. docent Marin Lupu, 
rectorul Academiei de studii 
economice din București, a 
adăugat : „Componenta și 
atribuțiile cu care vor fi în
vestite noile organisme de 
conducere din învă(ămîntul 
superior le asigură acestora 
o eficienfă sporită și, totoda
tă, un prestigiu considerabil. 
Lor le va reveni îndatorirea 
de a se pronunța asupra pla
nurilor și programelor de în- 
văfămînt, a planurilor de e- 
ditare a cursurilor, asupra 
îmbunătățirii structurii cate
drelor. Ele vor avea o mai 
largă competentă în elabora
rea și urmărirea planurilor de 
cercetare știinfifică și vor 
trebui să hotărască asupra re
zultatelor concursurilor pentru 
ocuparea posturilor de profe
sori și conferențiari, să decidă 
privitor la propunerile de 
conferire a titlului de doctor

Mihai IORDANESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
Președintele 
al RepubliciiMult stimate tovarășeNoi, colectivul Teatrului în turneu în Republica Populară Ungară, ne îndreptăm gîn- durile noastre de dragoste și recunoștință către Comitetul Central al Partidului Comunist Român, către dumneavoastră personal, pentru cinstea și încrederea ce ne-a fost acordată de a reprezenta arta și cultura teatrală din România peste frontierele țării, în R.P. Ungară.Vă aducem la cunoștință cu bucurie că spectacolele prezentate de noi în fața publicului budapestan au fost îndelung aplaudate de acesta și elogiate de presa de specialitate; aceasta ne-a umplut inimile de satisfacție și mîndrie. Considerăm că succesul obținut de colectivul nostru își are izvorul în condițiile deosebite pe care partidul și guvernul nostru le-au creat dezvoltării artei și culturii din patria noastră, inclusiv artei și culturii naționalităților conlocuitoare, grijii și îndrumării permanente de către partid.Mesajul pe care ni l-ați adresat cu prilejul jubileului de 175 de ani constituie pentru noi un îndreptar prețios și permanent și un puternic imbold în întreaga noastră activitate.Asigurăm C.C. al P.C.R., pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe secretar general, că și în viitor vom depune toate eforturile pentru înflorirea culturii teatrale a patriei noastre iubite — Republica Socialistă România.In numele colectivului

Senkalszky ENDRE 
directorul Teatrului maghiar 

de stat din Cluj

Consiliului de Stat 
Socialiste RomâniaNicolae Ceaușescu, maghiar de stat din Cluj, aflat

Marton JANOS 
secretarul organizației 

de bază P.C.R.

mai înalte ale civilizației și în același contribuție de seamă la întă- unității țărilor socialiste, la socialismului și a păcii în Sînt fericit că aparțin unui po- ' > forțele creatoaresînt unite în eforturile pentru desă- vîrșirea construcției socialiste, unei țări care se bucură de un mare prestigiu internațional. Știm că toate acestea le datorăm consecvenței cu care Partidul Comunist Român, guvernul țării noastre acționează pentru a asigura bunăstarea poporului, înțelepciunii și clarviziunii cu care sînt aplicate în relațiile externe ale României principiile marxism-leni- nismului, ale internaționalismului proletar, ale respectului independenței și suveranității fiecărui stat, ale egalității în drepturi și neamestecului Adeziunii în sideplin față de aceastădreptată spre înflorirea patriei, spre întărirea unității țărilor socialiste, spre biruința ideilor socialismului și păcii în lume, le adaug exprimarea recunoștinței și dragostei fierbinți față de care ne greș".„Sînt

treburile interne, atașamentului meu politică in
partid și de conducătorii săi călăuzesc continuu spre pro-un tînăr muncitor, pasionat de meserie, dornic de a munci tot mai bine la locul meu de muncă — ne scrie Gavrilă N. Ilie, din comuna Smîrdan, județul Tulcea. Vreau să particip cu toată puterea, cu tot elanul tinereții mele la construirea socialismului în țara noastră. Sînt mîndru că la cîrma țării stau oameni luminați, cu grijă față de destinele noastre, ale tuturor oamenilor muncii. Noi, tinerii României socialiste, ne exprimăm recunoștința fierbinte față de Partidul Comunist Român pentru atenția și dragostea părintească cu care ne înconjoară".Din Bacău, Săndica Arhire, vînză- toare la O.C.L.-Produse industriale, ne scrie : „Asemenea tuturor cetățenilor patriei noastre, am urmărit cu deosebită atenție recentele documen-

te de partid și de stat, cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu. Conținutul lor mi-au întărit și mai mult încrederea în înțelepciunea partidului nostru. Noi, lucrătoarele din comerț, sprijinim întru totul politica fermă, principială, profund interna- ționalistă, promovată cu consecvență de partid și guvern. Avind drept preocupare de căpetenie în activitatea noastră, deservirea în cele mal bune condiții a cumpărătorilor, sîntem conștiente de răspunderea ce ne revine în construirea socialismului și sîntem hotărîte să nu ne precupețim nici un efort pentru a contribui la realizarea acestui țel suprem al noii orînduiri — satisfacerea cît mai deplină a tuturor necesităților oamenilor muncii".Nicolae Hirizan, directorul Băncii Naționale, sucursala județeană Argeș, ne-a trimis următoarea scrisoare : „Cu îndreptățită satisfacție și bucurie am ascultat și am citit cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, cu ocazia vizitelor făcute în unele județe din țară și întreprinderi industriale din Capitală, pentru că ele exprimă cu foarte multă claritate politica internă și externă a partidului și statului nostru, menită să ducă la desăvîrși- rea construcției socialismului în România, la creșterea prestigiului țării noastre pe plan internațional, la întărirea unității și forței sistemului mondial socialist. Oamenii muncii din patria noastră participă cu încredere și elan sporit la dezvoltarea economiei socialiste, dovedind atașamentul lor față de încercatul nostru partid care conduce cu pași siguri opera de desăvîrșire a construcției socialismului în țara noastră. Aceste rezultate care ne umplu inimile de bucurie constituie o contribuție directă la făurirea unei vieți libere și fericite a poporului nostru și implicit la consolidarea sistemului socialist mondial.Voi depune toate eforturile pentru îndrumarea și mobilizarea întregului aparat al Băncii Naționale din județul Argeș, pentru îndeplinirea întocmai a sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român și de Conferința Națională, pentru creșterea continuă a eficienței în toate sectoarele de activitate, acordînd în acest sens un sprijin

acestui 
partid

Sîntem alături de Partidul 
Comunist Român: mai întîi 
pentru că este al nostru, al a- 
cestor oameni dinlăuntrul și 
din jurul Carpaților, muncitori, 
țărani, intelectuali, români șl 
alte naționalități, care și-au 
descoperit patria lor adevărată 
și care, mai ales, își înnobilează 
patria prin fuziunea ei cu so
cialismul.

Sîntem alături de Partidul 
Comunist Român și-i semnăm, 
toți, fiecare act pentru că e un 
partid născut din suferințe, din 
visuri, din setea nepotolită de 
libertate și justiție a zeci și zeci 
de generații, pentru că e par
tidul care și-a înscris pe dra
pelul său, în primul rînd, aceste 
mari comandamente ale istoriei 
românești: libertate și dreptate, 
și pentru că le respectă întoc
mai, în toate actele lui.

Sîntem ai acestui Partid Co
munist Român și umerii lui sînt 
umerii noștri, și inima lui e 
inima noastră, și privirea 
noastră, e privirea lui, și mîn- 
dria lui e mîndria noastră, pen
tru că întruchipează și posedă și dăruie cea mai pură esență a 
acestui popor.

Sîntem ai acestui Partid Co
munist Român pentru că el a 
simțit și a înțeles că datele spi
rituale ale poporului nostru, e- 
senta și permanența spirituali
tății noastre: bunătatea, cu
rajul, vitejia, setea de nou, pa-

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS
Nu Sfîntul
Petru
e de vină

legea sporește competenta
5 J

UNOR UNITĂȚI ADMINISTRATIVE,
IAR INSTRUCȚIUNILE 0 LIMITEAZĂ!

La redacție ne-a sosit o tele
gramă cam ciudată: „Știți că 
Sfîntul Petru nu mai e portarul 
raiului P Stop. E portar la școa
la sanitară din Pitești. Stop". Am 
alergat, cum era și firesc, la Pi
tești. Cine nu vrea să-l vadă pe 
Sfîntul Petru P Spre stupefacția 
noastă am ajuns acolo cînd por
tarului i se luau niște declarații. 
Ne-am interesat:

— Recunoaște ? E intr-adevăr 
Sfîntul Petru P

— Termină, tovarășe, cu miști- 
cișmele astea. 11 cheamă Nico
lae Puican și are buletinul de 
populație nr....

— Dacă nu e, nu e. Ce mai 
aveți cu el P

— Avem. Avem declarație de 
la doi cetățeni că le-a pretins și 
a luat de la fiecare cite 2000 
lei pentru a înlesni admiterea fii
celor lor în școala sanitară.

Deci telegrama ne-a indus în 
eroare. Nu Sf. Petru e de vină, 
ci „Sf. Pilă" din comisie. Că por
tarul nu lucra singur. Așa că aș
teptăm cu nerăbdare rezultatele 
„sfintei anchete".

Castrave
ciori pentru 
bunicu’!Șeful centrului de legume și fructe din Zimnicea dormea. Și cum dormea i-a apărut în vis un bunic la care ținea foarte mult.— Nepoate, am o poftă nebună de castraveciori. Uite, îmi lasă gura apă, s-a plîns bunicul decedat acum 8 ani. Dă-mi, te rog, niște castraveciori.— Te servesc, bunicule, și așa 

am de trimis pe piețe castraveciori. Fii liniștit.Se trezi brusc din somn și a- lergă cu noaptea-n cap la I.A.S. Zimnicele.— Ai castraveciori ? — l-a întrebat pe director.— Am vreo 42 de tone.— Culege-i imediat. Mobilizează toate forțele.— Ce-i graba asta?, — Plînge piața. Am grafic,I.A.S.-ul a mobilizat toate forțele, au rupt din vreji toți castraveciorii (chiar și pe cei buburoși care au scutire medicală) și... Și castraveciorii culeși au putrezit pe locul unde au fost depozitați, pentru că cel care îi comandase nu s-a prezentat să-i ridice. Știa el de ce. Astfel s-au dus pe lumea cealaltă 40 tone de castraveciori. Plata lor se va face ceruri. De ce nu pe pămînt ? în
S-a găsit 
un om

Alaltăieri dimineață, cînd anga
jați: magazinului „Romarta copii
lor" din București au venit să 
deschidă, au găsit după o perdea 
un om.

— Cine ești dumneata P
— Sînt din Chirnogi Ilfov șt 

mă cheamă Gheorghe Ilie.
— Și ce cauți aici P
— Am rămas de-aseară. M-am 

pierdut. Ba nu, am vrut să vă fac 
„curățenie".

Intr-adevăr „măturase" intr-un 
sac niște lucruri de valoare. „Mă
turase" și ceva din tejghele și in
tenționa să plece acasă cu primul 
val de cumpărători. Cine l-a pier
dut să se prezinte la Miliția Ca- 

o

Fără discuție, măsurile inițiate de partid pentru îmbunătățirea activității administrației de stat își dovedesc, de la o zi la alta, justețea : stilul de muncă al consiliilor populare s-a. ridicat pe o treaptă superioară. iar rezultatele economice obținute sînt din ce în ce mai bune.Privită la scara răspunderilor mi se pare că, în cazul municipiilor, orașelor și comunelor, unele elemente din actuala structură organizatorică sînt susceptibile, în continuare, de îmbunătățiri încît să răspundă pe deplin indicațiilor partidului.Vorbind despre municipiu sau o- raș, subliniem faptul că, deși pe teritoriul respectiv funcționează unități ale comerțului de stat șl cooperatist, unități (spitale, policlinici,   ..dispensare etc.) și de învățămînt, consiliul popular și comitetul său executiv n-au nici o competentă legală privind conducerea, îndrumarea și controlul acestor importante sectoare. în consecință, aceste unități și altele, nefiind subordonate comitetului executiv decît în măsura... bunului simț al conducătorilor respectivi, acesta nu are competenta să intervină în activitatea lor. să ie analizeze, să le dea indicații, ci doar să... sesizeze la județ. Or, actul de sesizare îl pot face — și ÎI fac cu prisosință — mult mai direct cetățenii, organului local de stat reve- nindu-i răspunderi mult mai mari: luarea măsurilor menite să asigure satisfacerea legală 3 intereselor celor ce muncesc. Pentru aceasta însă, comitetului executiv al consiliului popular municipal sau orășenesc îi trebuie competentă și resortul de lucru necesar. Or, și una și alta se află încă la județ.Dar nu numai atît. Pe teritoriile respective ființează, de regulă, unele întreprinderi de gospodărie comunală și locativă. de industrie locală și constructii-montaj. Cu toate că de rezultatele activității lor — mai ales cînd ceva nu merge cum trebuie — răspunde comitetul executiv local, ele sînt totuși subordonate juridic, direct organelor de resort de la județ. Așa cum s-a semnalat și în articolul publicat în „Scînteia" sub titlul „Aria de competentă a consiliului municipal", timp ce într-un oraș, comitetul executiv felul în comun, cum sînt întreținute sna- țiile verzi și curățenia străzilor. întreprinderea care efectuează asemenea prestații, în loc să răspundă la chemarea comitetului executiv local, se subordonează... județului.De asemenea, consider că existenta direcțiilor județene de industrie locală și gospodărie comunală nu se justifică atît sub raportul îndrumării concrete — care. în ultimă instanță. cade totuși în sarcina orcanelor locale de partid șl a consiliilor populare — cît mai ales sub acela al evidentei statistice, al centralizării și comunicării unor situații cerute de la centru, al aprovizionării cu materiale în special. Dar asemenea probleme se pot rezolva nu prin crearea unor organisme noi — care, în ultimă instanță, grevează tot bugetul întreprinderilor respective — ci prin lărgirea competentei consiliilor populare locale și nrin încărcarea la capacitatea normală, impusă de ritmul actual al muncii, a vicepreședinților de resort de la Județ, cît și a unor organisme deja existente : direcția de statistică si d'recria de planificare, salarizare și prețuri. Cît privește aprovizionarea cu materiale, ar fi foarte dacă în cadrul direcției de

medico-sanitare circumscripții.

apare anacronic faptul că. înrăspunde în fata cetățenilor de cum este asigurat transportul

pitalel. Dar nu știm dacă 
i-l dea așa curînd.

să

O moară 
de vînt 
modernă Io*întreprinderea de industrie cală din Slatina s-a gîndit că n-ar fi rău să construiască la Colo- nești — satul Vlaici — o moară. Mare lucru să construiești o moară ? Au luat din buget o jumătate de milion, s-au apucat de lucru și la 1 ianuarie 1968 s-a raportat, cu surle și tobe, la centru că moara de la Vlaici e gata. Dacă aveau tun, constructorii trăgeau și cîteva salve de tun în cinstea noii mori.Cu toată această „realizare" sătenii și astăzi străbat zeci de kilometri cu carele la alte mori să macine. De ce ? Credeți că din greșeală constructorii le-au făcut un metrou ? Nu. Le-au făcut moară. Dar au uitat un amănunt. Au uitat să procure instalațiile electrice de pornire. Și moara fiind modernă refuză să meargă cu vînt. Așa că pentru ieșirea din acest impas sînt doar două posibilități : ori să modifice moara să meargă pe bază de vînt, ori să le facă „vînt" celor care încurcă lucrurile.

Rubrîcd redactată de : 
Nicolae TUDOR 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

care, salarizare și prețuri s-ar crea un serviciu de aprovizionare (similar cu cel de balanțe, care exista la fostele sfaturi populare regionale), care să asigure nu numai repartizarea de materiale sub aspect funcționăresc, ci și aprovizionarea reală — treabă mai complicată și de mare răspundere. O asemenea măsură s-ar justifica și prin aceea că, în prezent, fiecare direcție județeană și consiliu popular orășenesc sau comunal s-au transformat în adevărati dispeceri care, în relațiile cu O.A.D.-Iași (organizația interjudețeană de aprovizionare și desfacere), mediază. îndeobște fără succes, rezolvarea unor sarcini ce ar cădea în seama unui organism județean, inexistent la ora actuală. Si apoi, la drept vorbind, ar fi mult mai economic să se creeze un asemenea serviciu specializat, decît să se ocupe fiecare direcție sau consiliu popular în parte, ceea ce duce, evident, la risipirea mult mai multor eforturi și bani ai statului.
puncte de vedere

In alte sectoare — cum e comitetul pentru cultură și artă, în cazul municipiului — deși există oameni în schemă, iar legea prevede în mod expres subordonarea locală, o seamă de probleme aparținînd unor unități culturale — teatru, orchestră, casă de cultură etc. — din cauza închistărilor contabilicești, continuă să fie rezolvate prin comitetul pentru cultură și artă județean.în documentele de partid și de stat se stipulează în mod expres că „municipiile au plan și buget propriu. dispunînd de competente largi în conducerea treburilor de stat și obștești, în rezolvarea problemelor economice, social-culturale și edili- tar-gospodărești". Derogînd de la a- semenea prevederi, recent Ministerul Finanțelor și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, prin circulara comună nr. 182 591/1968, stabilesc că unitățile culturale cu contabilitate proprie (teatru, orchestră, muzee etc.) vor fi finanțate din bugetul județelor, iar nu din cel al municipiilor. cum era stabilit inițial, deși aveau și credite destinate unor astfel de acțiuni. într-o asemenea situație. se pune problema : lărgim — așa cum a stabilit legea — sau limităm (prin instrucțiuni ale ministerelor) competenta unităților administrativ-teritoriale respective ?Limitată continuă să fie și competenta .■materială a consiliilor populare comunale. Astfel, comitetul executiv al consiliului popular comunal nu are competenta să analizeze. să îndrume activitatea desfășurată de căminul cultural. de cinematograf sau bibliotecă. de conducerea școlii, a grădiniței de copii, a circumscripției sau a dispensarului uman ori veterinar. Pînă și cantonierul comunal se subordonează județului ! De fapt, asa cum s-a mai subliniat, limitarea competenței consiliilor populare comunale se oglindește și în aceea că majoritatea salariatilor de la comună sînt încadrați si plătiți de județ : directorii căminelor culturale, bibliotecarii. operatorii de la cinematografe, tehnicienii veterinari, cantonierii etc. De bună seamă. încadrarea cu avizul organelor de specialitate de la județ și plata acestor salariat! de către comună — și nu numai a acestora, ci și a celor de la circumscripția sanitară, a inginerilor și

J

tehnicienilor agronomi, a medicilor veterinari, a cadrelor didactice și a personalului administrativ de Ia școlile generale — n-ar face decît să ducă la întărirea disciplinei în muncă, la îndeplinirea sarcinilor stabilite. Dar plata aceasta a salariilor de către comună —acțiune care urmează să se și execute pentru salariații din învățămînt și cultură — nu trebuie înțeleasă doar ca o simplă prestație de serviciu, ci ca o activitate care să se împletească și cu dreptul de control administrativ asupra calității muncii, a timpului de muncă prestat, control care trebuie să fie exercitat de consiliul popular comunal. (Din a- celași considerent—al întăririi disciplinei—apreciez ca neoportun sistemul folosit astăzi ca directorii întreprinderilor de gospodărie comunală și locativă, precum și cei ai întreprinderilor economice de industrie locală să fie numiți de conducerile organizațiilor economice județene, și nu de către comitetele executive ale municipiilor sau orașelor, cu avizul primelor — așa cum ni se pare că ar fi normal; de asemenea, directorii instituțiilor executive social-cul- turale și ai unităților de specialitate să fie numiți de către comitetul executiv al consiliului popular județean cu avizul ministerelor de specialitate, iar nu Invers, cum se procedează în prezent). Firește, exercitarea controlului asupra activității administrative a acestor salariat! — controlul tehnic, de specialitate, rămî- nînd să-l facă organele specializate de la județ — presupune o mare răspundere din partea consiliilor populare. Răspundere însă pe deplin realizabilă în condițiile creșterii competentei si a pregătirii profesionale a aparatului consiliilor populare.Susținînd lărgirea atribuțiilor consiliilor populare subordonate, îndeosebi a celor comunale, subliniez răspunderea pe care o are județul în exercitarea atribuțiilor de îndrumare și control, care trebuie să îmbrace un caracter mai concret. Un exemplu în această privință poate fi edificator. Anul acesta, cînd s-a pus problema aprovizionării consiliilor populare comunale cu unele materiale necesare executării unor lucrări din investiții, reparații capitale sau din contribuția voluntară, direcția noastră de planificare s-a oprit, multă vreme, doar la o treabă pur funcționărească : eliberarea repartițiilor si stabilirea termenelor de ridicare de la baze a materialelor.Subliniind necesitatea lărgirii continue a competentei consiliilor populare. socotesc că nu este lipsită de interes readucerea în discuție a pro- • blemeh folosirii raționale a persona- , lului administrativ. în timn ce la consiliile populare municipale, orășenești și comunale, în condițiile lărgirii sferei lor de activitate, numărul personalului administrativ s-a micșorat. în unele unități si fnsHHri’i el a rămas același. Așa se face că. în prezent, personalul admîn!‘t‘'’ativ a’ unui soita! rural, de exemptu. este mult mai numeros decît cel alnui consiliu popular orășenesc, îar personalul administrativ al unui liceu sau al unei școli generale este mult mai mare decît al unui consiliu popular comunal. Indiscutabil, o mai justă reașezare a posturilor schemă se impune cu necesitate, rezultînd din însăși diversitatea volumul sarcinilor și atribuțiilor.

în fiecare an, la 13 septembrie se sărbătorește „Ziua pompierilor din Republica Socialistă România", ca simbol al cinstirii tradițiilor de luptă, al prețuirii și dragostei cu care oamenii muncii îi înconjoară pe pompierii patriei. Această zi reamintește de clocotul anului revoluționar 1848, de momentul în care, alăturîndu-se luptei maselor populare, sub faldurile drapelului tricolor ce simboliza patria, onoarea și gloria militară, pompierii companiei din București, sub comanda căpitanului Pavel Zăgă- nescu, au înfruntat eroic pe cotropitorii otomani, veniri să înăbușe revoluția. In această luptă denumită de Marx „baia de sînge de la București" au căzut vitejește mai mult de jumătate din efectivul companiei și alături de ei un mare număr de ostași ai regimentului 2 infanterie. In războiul pentru independentă din anii 1877— 1878, ostașii pompieri, constituiri în baterii de artilerie, au luptat cu bărbăție alături de vitejii dorobanți și roșiori care, împreună cu ostașii ruși și patrioții bulgari, s-au acoperit de glorie pe cîmpurile de bătălie la Plevna, Vidin, Calafat și Rahova. în zilele memorabile ale insurecției naționale antifasciste din august 1944, organizată și condusă de Partidul Comunist Român, pompierii militari din unele unități din Capitală, Brașov, Ploiești etc., alături de formațiunile patriotice și ceilalți militari ai armatei române s-au ridicat la luptă pentru lichidarea principalelor forțe hitle- riste din interior și stăvilirea incendiilor provocata de atacurile aeriene dușmane.După 23 August 1944, ca urmare a transformărilor uriașe petrecute în viața politică, economică și socială a țării, partidul și guvernul încredințează pompierilor militari și civili nobila misiune de a contribui la apărarea proprietății socialiste, a uzinelor, fabricilor, șantierelor, a rodului bogat al cooperativelor agricole de producție și a bunurilor personale ale cetățenilor. Unitățile și subunitățile au fost înzestrate cu tot utilajul necesar îndeplinirii în cît mai bune condiții a misiunilor încredințate. în dotarea lpr găsim astăzi autopoippe cisterne cu înalte caracteristici tehnice, autotunurl puternice pentru intervenție, autospeciale de lucru

cu spumă, autospeciale pentru fum, gaze și iluminat, precum și alte mașini și utilaje create de industria noastră socialistă, care le permit să desfășoare la un nivel înalt pregătirea de specialitate și să-și îndeplinească cu bune rezultate misiunile ce le revin. Aceste condiții mereu mai bune, resimțite în toate domeniile vieții și activității pompierilor, constituie un factor care stimulează puternic energiile lor morale și fizice.In această zi de sărbă-

pierii acționează cu bărbăție și curaj pînă la jertfa supremă pentru a salva viețile omenești și bunurile materiale aflate în pericol, înaltul spirit de sacrificiu dovedit în înfruntarea cu flăcările de It. maj. postmortem Martac loan și serg. maj. post-mortem Ivașcu Victor, care cu propriile lor vieți au salvat 43 de copii, a serg. maj. post-mortem Amaximoaie Ilie, sergenților post-mortem Suciu Virgil, lancu Marin, Gezco Ernest, lancu Ionel, Udilă loan, Tepeș

pompierilor
General - locotenent Pamfil TATU

toare, pompierii raportează poporului, conducerii de partid și de stat că și-au îndeplinit cu cinste, hotă- rîre și abnegație misiunile încredințate, că muncesc cu elan pentru obținerea de rezultate superioare în pregătirea lor politică, militară și profesională, că învață să folosească cu maximum de eficientă mijloacele de prevenire a incendiilor și să mînuiască tot mai bine tehnica și utilajul de luptă modern, pentru continua întărire a capacității combative a unităților și subunităților. Sentimentul dragostei fierbinți față de patrie, convingerea fermă că slujesc interesele poporului fac din fiecare pompier un luptător ho- tărît, disciplinat și curajos, gata oricînd să-și dea la nevoie și viața pentru îndeplinirea misiunilor, în activitatea pompierilor din țara noastră în- tîlnim nenumărate fapte în graiul cărora este exprimat adîncul patriotism de care sînt animați. Pe ger puternic, la dogoarea flăcărilor. în condiții deosebit de grele — fum, gaze toxice, pericol de explozie și prăbușire — pom-

Dumitru. Crăiuț loan și Faur Marin, care au căzut în lupta grea pentru localizarea și incendii și importante economiei nale. călăuzesc pe militarii pompieri în activitatea lor. Cu sentimentul datoriei împlinite, militarii pompieri au luat conținutul scrisori de le-au către oamenii muncii, organe de partid și de stat prin care sînt exprimate admirația și recunoștința față de spiritul de sacrificiu dovedite. „Conducerea șantierului — arată în scrisoarea sa tovarășul inginer N. Bălan, șeful șantierului Fabricii de ulei din Slobozia — vă aduce mulțumirile cuvenite pentru rapiditatea cu care ați intervenit la incendiu și vă facem cunoscut că datorită priceperii și curajului de care au dat dovadă ser- vanții, au fost salvate materiale în valoare da 1 500 000 lei".Pentru bunele rezultate obținute în activitatea desfășurată, Consiliul de Stat 
a conferit un mare număr

lichidarea unor apărarea unor obiective ale noastre națio-

u-
din ea și

fon OPREA
secretar al Comitetului executiv 
al Consiliului popular judefean 
provizoriu Vaslui

fost cunoștință de a numeroase mulțumire ce adresate de

de ordine si medalii ala Republicii Socialiste România, ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor, iar numeroși militari în termen au fost distinși cu semnul onorific „Fruntaș în paza contra incendiilor".în apărarea împotriva incendiilor a obiectivelor și localităților, militarii pompieri primesc un sprijin permanent și deosebit de prețios din partea maselor largi de oameni ai muncii. Sprijiniți de organizările de partid, U.T.C. și sindicat, în fabrici și uzine, în întreprinderile a- gricole de stat și cooperativele agricole de producție, oamenii muncii desfășoară o activitate susținută în scopul respectării cu strictețe a regulilor de prevenire, contribuind la înlăturarea cauzelor care ar putea provoca incendii. O dovadă grăitoare a aportului oamenilor muncii la apărarea bunurilor împotriva incendiilor sînt cei aproape 270 000 de cetățeni ca_re activează în mod voluntar în rîndurile formațiilor de pază contra incendiilor, precum și comisiile de pază contra incendiilor ce-și desfășoară activitatea în nenumărate uzine, fabrici și localități.Căpătînd în acest an o semnificație deosebită, a- niversarea a 120 de ani de la eroica bătălie din Dealul Spirei, Ziua pompierilor este sărbătorită în condițiile puternicului entuziasm și aVÎntului creator în muncă al întregului popor pentru traducerea în viată a obiectivelor trasate de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român. Prețuind mărețele realizări ale socialismului, rod al hărniciei și talentului întregului nostru popor, manifestînd adeziunea lor deplină la politica internă și externă a partidului și guvernului, pompierii Republicii Socialiste România se angajează fată de conducerea de partid și de stat să îndeplinească întocmai sarcinile trasate și își reafirmă hotărîrea neclintită de a ridica pe o treaptă mal înaltă pregătirea lor, de a fi oricînd gata să apere viața oamenilor și mărețele construcții ale socialismului, cuceririle revoluționare ale poporului nostru.Devotați patriei, poporului și partidului, pompierii sînt convinși că nrin activitatea lor contribuie, a- lături de toți oamenii muncii, la înflorirea scumpei noastre patrii. România socialistă.

CONSULTAREA OAMENILOR MUNCI
(Urmare din pag. I)-------------- ------------------informări cu privire la activitatea economică și social-culturală a județului, Ia perspectiva acesteia.Pentru a mă referi la o situație concretă, aș arăta că pînă la sfîrșitul acestui an în județ vor fi construite 326 apartamente ; anul viitor la numărul acestora se vor adăuga alte 800 apartamente. Este de la sine înțeles că la un asemenea volum de investiții sporit, la care se adaugă volumul investițiilor din sectorul industrial și economic, cerințele de materiale de construcții sporesc considerabil. Iată de ce în urma unor investigări, la comitetul județean de partid au sosit numeroase propuneri din partea cetățenilor care se referă la necesitatea exploatării unor cariere de piatră, nisip, pietriș, la valorificarea unor materiale locale.în urma unui studiu aprofundat, a consultării cu numeroși specialiști, biroul comitetului județean de partid și comitetul executiv al consiliului

popular județean au ajuns la concluzia că este posibilă și necesară înființarea unei întreprinderi de industrie locală, care să-și axeze activitatea pe producerea materialelor de construcție : cărămizi, țiglă, prefabricate, cahle de teracotă etc., ceea ce s-a și realizat acum cîteva zile în localitățile Bodoc și Intorsura Buzăului.în stilul de muncă al biroului comitetului județean de partid, al comitetului executiv al consiliului popular județean s-a încetățenit în ultima vreme practica unor contacte nemijlocite cu colectivele de oameni ai muncii din industrie, agricultură, comerț etc. Utilitatea acestor — să le numesc — dialoguri care se desfășoară de regulă în locurile unde muncesc și trăiesc oamenii nu mai trebuie demonstrată.Practica a demonstrat că Rsemenea contacte nemijlocite în care informăm pe cetățeni despre sarcinile curente șl de viitor, despre ceea ce intențio-nimerit planifi-
ale a-Cerințele mereu crescînde provizionării populației sporesc complexitatea ecuației cerere-ofertă și ridică în fața organizațiilor comerciale probleme deosebit de importante. Dacă în orașe și comune problema aprovizionării cu mărfuri a magazinelor comerciale înregistrează continuu progrese vizibile, nu același lucru se poate spune despre localitățile mai îndepărtate, mai izolate ; aici continuă să existe de mai multă vreme neajunsuri care creează greutăți locuitorilor acestor așezări și, implicit, aduc prejudicii comerțului. După cum rezultă din numeroasele scrisori sosite la redacție, aceste goluri se datoresc neglijentei și comodității, întrucît mari cantități de mărfuri zac în depozitele organizațiilor comerciale și ale uniunilor cooperatiste timp îndelungat, pînă ce unele ajung chiar să se deprecieze.Dintr-un raid întreprins recent în cîteva localități mai izolate ale țării, precum și din observațiile cititorilor „Scînteii". se desprinde faptul că în majoritatea cazurilor planurile de a- provizionare cu mărfuri sînt făcute la întîmplare, fără să se țină seama de nevoile reale ale locuitorilor. Controlul și îndrumarea unităților de desfacere din partea direcțiilor comerciale se efectuează superficial. In unele localități îndepărtate se practică un comerț rudimentar, ineficient, departe de exigentele actuale impuse de viată.In multe magazine — cumpărători! primesc aceleași invariabile și stereo- tipe răspunsuri : „nu avem această marfă", „am făcut comandă, dar nu ni s-a onorat" etc. în magazinele comerciale ale orașului Zlatna, județul Alba, nu se găsesc de mai mult timp bocanci cu talpă de bovină, tricotaje, bluze pentru femei, stofă, articole de sticlărie etc. într-un ritm defectuos se face și aprovizionarea cu produse a- limentare. La magazinele de specialitate se desface un sortiment sărăcăcios de conserve, brînzeturi. iar mezelurile și untul lipsesc aproape cu totul. Trebuie subliniat faptul că aici nu este vorba de păreri care se pot disputa în ce privește gustul, preferințele, ci de o cerință elementară, încă ignorată : asigurarea magazinelor cu mărfuri de strictă necesitate. Astfel de goluri în aprovizionarea cu bunuri de consum se pot întîlni și în magazinele din centrele miniere Abrud. Baia de Aries si Roșia Montană.Nu este de mirare că, pe lîngă efectele dăunătoare suportate de cetățeni, magazinele din localitățile mai

îndepărtate de cele mai multe ori nu-și realizează planul de desfacere, devenind astfel nerentabile. Dintr-un sondaj făcut în mai multe asemenea localități reiese că o mare parte din mărfuri. în special nealimentare, stau în, depozite sau rafturi un timp îndelungat, chiar în condițiile în care' preturile unora au fost reduse de măi multe ori. Locuitorii din orașul Gura Humorului s-au obișnuit să vadă de ani de zile aceleași mărfuri banale în vitrine. Tot

județeană să îmbunătățească sau să schimbe radical această formă defectuoasă de colaborare ? Explicația este una singură : lipsa de preocupare a acestor organizatori ai comerțului pentru asigurarea mărfurilor cerute de cumpărători. La Mălini, o altă așezare din județul Suceava, unde locuiesc numeroși muncitori forestieri, am întîlnit o situație cu totul ieșită din comun. In timp ce magazinul alimentar nu este aprovizionat cu preparate de carne, unt. brînze-

costisitoare și în dauna cetățenilor ne spunea Miron Neidon, președintele Consiliului popular comunal Lunca Cernii de Jos, județul Hunedoara, Comuna noastră este așezată spre munte, la 56 km de Hunedoara. Dar aprovizionarea magazinelor la noi se face din Hațeg, de la o distantă de 100 km, cu toate că drumul trece chiar prin Hunedoara. De aici, un întreg șir de necazuri: magazinele sînt aprovizionate anevoios, lipsesc multe mărfuri, gestionarii chemați

Aprovizionarea cu mărfuri
a localităților îndepărtate
costumele și încălțămintea de acum 2—3 ani, aceleași țesături, aceleași pardesie bărbătești, lipsite de gust, care au ajuns pe rețeaua comercială grație slăbiciunii de care a dat dovadă I.C.R.T.I.-Botoșani Ia receptionarea mărfurilor.Fată de toate acestea, tov. Octavian Feșcu, director adjunct al Direcției comerciale județene Suceava, ne dă cîteva explicații : „Neajunsurile existente la Gura Humorului sînt generate în parte de actuala formă de organizare a activității comerciale. O.C.L.-comerț mixt din această localitate are prea mulți furnizori care se erijează coordonatori — I.C.R.T.I.-Botoșani, I.C.R.A. și I.C.R.M.-Suceava, întreprinderea vinalcool, O.C.L.-produse industriale, O.C.L.-Alimentara și T.A.P.L.-Su- ceava — ceea ce în final împiedică bunul mers al comerțului. în pofida faptului că orașul se află așezat pe un important traseu turistic, rețeaua comercială a rămas la fel de necorespunzătoare ca acum cîtiva ani".O justificare total netemeinică. Cine împiedică direcția comercială

turi, pe motiv că „nu sînt condiții de păstrare", în curtea magazinului o cameră frigorifică așteaptă să fie montată de astă-primăvară.De multe ori, anomalia defectuoasei aprovizionări a localităților îndepărtate este ascunsă sub paravanul realizării principalilor indicatori ai planului de desfacere (pe care direcțiile comerciale, mulțumite, le raportează forurilor ierarhice). Bunăoară, planurile de desfacere ale organizațiilor comerciale din Tulcea care deservesc Delta Dunării sînt îndeplinite lună de lună, în schimb în unele localități din Deltă lipsesc mărfuri de strictă necesitate : făină, articole de menaj, îmbrăcăminte, încălțăminte etc., care zac depozitate Ia Tulcea în cantități mari și, din neglijenta unuia sau a altuia, n-au intrat în facere.Uneori, gazinelor lipsa de soluționarea birocratică a diferitelor probleme legate de aprovizionare și transportul mărfurilor...Este uluitor să constati că o soluție practică, ușor de aplicat, este ignorată, în timp ce se adoptă alta

rețeaua unităților de des-slaba aprovizionare a ma- își găsește explicația în inițiativă și pricepere. în

la Hațeg pentru decontare pierd cîte 2 zile pe lună, timp în care magazinele stau închise etc. Am solicitat în repetate rînduri schimbarea centrului de aprovizionare de la Hațeg la Hunedoara, unde avem o cale de acces mai bună, dar fără rezultat".Alt caz. între I.F. Odorhei și cooperativa de consum din Vîrșag se poartă, de mai multă vreme, discuții în legătură cu repararea a două din cuptoarele fostelor brutării locale, care ar putea să asigure consumul de pîine pentru muncitorii forestieri din Vîrșag. Dar pîinea se aduce în continuare din alte localități aflate Ia multi kilometri, ceea ce duce la creșterea cheltuielilor dg transport, la deprecierea calității pîihii și bineînțeles la întîrzieri în aprovizionare. Ne aflăm în plin sezon al legumelor și fructelor, cînd stocuri imense din aceste produse zac în depozitele O.V.L.F. Totuși, după cum ne sesizează numeroși cititori. în localitățile mai îndepărtate aceste produse sînt o „rara avis", ele ajung cu mare greutate la cumpărător, fluxul aprovizionării este în mare măsură subțiat de distante.„La noi în comună s-a construit un magazin special pentru desface-

rea legumelor și fructelor — ne spunea Ion Hobai, șeful sectorului forestier din Tulgheș. Fără să mai vorbim de faptul că acesta se află la mare depărtare de gurile de exploatare, el este slab aprovizionat. Cum este posibil ca în plin sezon să nu găsești în magazin roșii, ardei, cartofi, ceapă, fructe ? Cu toate că situația este cunoscută de organele comerciale locale, nu s-a luat nici o măsură care să ducă la înlăturarea acestor anomalii".Deși se știe că problema bunei a- provizionări a localităților îndepărtate se pune cu mai multă acuitate acum, în pragul anotimpului friguros, în numeroase locuri încă nu s-a întreprins nimic în vederea asigurării unei activități comerciale normale în timpul iernii. Magazinele sînt nereparate, nu s-au creat spatii pentru depozitarea mărfurilor, nu s-au încheiat încă contracte cu furnizorii. în multe din comunele județului Harghita, așezate în bazinele forestiere, nu există spații pentru înmagazinarea stocului necesar pentru iarnă, iar unele unități de desfacere sînt dărăpănate. în magazinul din Tîrnava, de pildă, gestionarul stătea cu umbrela deschisă fiindcă în magazin plouă ca afară. în localitățile din Delta Dunării se mențin de multă vreme deficiente serioase în ce privește asigurarea transportului mărfurilor de la centrul județului la magazine. Anul acesta se pare că unele măsuri au fost luate în vederea înlăturării acestor neajunsuri, după cum ne informează tov. Gafon Gornov, vicepreședinte al Consiliului popular al județului Tulcea. Aici însă sînt întîrziate încheierea contractelor cu furnizorii, pregătirea spatiilor de depozitare, reparațiile la magazine etc.Rezultă deci că în localitățile mai îndepărtate, comerțul a rămas în urma cerințelor, a exigențelor actuale. Se impune ca direcțiile comerciale, uniunile cooperativelor de consum să treacă neîntîrziat la aplicarea unor măsuri hotărîte privind reana- Iizarea stocurilor de marfă existente în depozite și aprovizionarea cu a- cestea a magazinelor, să impulsioneze furnizorii pentru respectarea termenelor contractuale de livrare, să asigure o aprovizionare ritmică a unităților din aceste localități pentru a satisface cerințele crescînde ale consumatorilor.

năm să întreprindem, impulsionează activitatea și gîndirea creatoare a oamenilor muncii, fac să crească preocupările lor față de rezolvarea sarcinilor obștești, determinîndu-i să muncească cu hotărîre și abnegație pentru edificarea socialistă a țării. Cu- noscînd politica partidului și statului nostru de dezvoltare armonioasă a tuturor județelor .țării noastre, ca și măsurile ce ce iau sau vor fi luate pe plan local, apreciind necesitățile de perspectivă, intelectualii din comunele Zagon. Brețcu, Beliu și altele au propus înființarea unor școli profesionale. care să pregătească din timp cadrele locale calificate pentru întreprinderile ce se vor crea sau dezvolta in județ, propuneri ce au început să fie înfăptuite.Cum se mai spune pe la noi, județul Covasna dispune și de o a treia industrie care poate fi foarte rentabilă. Resursele balneare și cele turistice au o structură complexă, o răspîndire armonioasă. Specific este numărul mare al factorilor terapeutici naturali. în numeroase localități se găsesc inepuizabile surse de ape minerale și surse de mofete identificate. care constituie în concepția organelor locale tot atîtea rezerve de dezvoltare în perspectivă a stațiunilor balneare. De altfel, centrele balneare mai importante care dispun de oarecari amenajări se află la Covasna, Malnaș, Vîlcele etc. în afară de factorii balneari, în județ există și obiective turistice — zone de munte cu un valoros fond cinegetic, de pescuit sportiv, ca cele de Ia Oituz sau Filia, rezervația naturală botanică de la Reci ș. a.
Pe baza unei ample consultări a cetățenilor și a numeroaselor propuneri făcute de aceștia a fost întocmit un nerea în valoare 

Pe baza aceluiași construirea unor Gheorghe. Tîrgu han pe drumulInițiativa cetățenilor gata oricînd să participe la largi acțiuni de masă, inițiativa organelor locale pentru descoperirea și utilizarea cu maximum de eficiență economică a bogatelor resurse ale județului a avut un puternic ecou. Este concludent pentru felul cum cetățenii înțeleg să participe la aceste acțiuni exemplul pasionatului geolog din orașul Baraolt, Kiss- gorgy Zoltan, care în timpul liber a străbătut bazinul Baraoltului, iden- tificînd și clasificînd într-un amplu studiu toate izvoarele de ape minerale din această zonă și în cadrul căruia el face propuneri concrete privind posibilitățile de exploatare rațională și eficientă a acestor ape.Aș informa cetățenii județului și pe această cale că propunerile lor chibzuite, judicioase s-au bucurat de toată considerația și cu sprijinul organelor centrale ele au depășit astăzi stadiul unor dorințe ; este pe cale de 
a căpăta contur, de a se definitiva un amplu plan de perspectivă pentru valorificarea deplină a posibilităților pe care le-am amintit.Desigur, în rîndurile de față am înfățișat doar cîteva aspecte ale muncii noastre cu masele de cetățeni. Un lucru ne este însă limpede: fiind receptivi, sensibili, dinamici la solicitările, propunerile și inițiativele maselor, noi ne îndeplinim o importantă sarcină de pa.rtid, aceea de a întreține o vie legătură cu cetățenii, de a-i consulta permanent în problemele vitale. Așa ne învață partidul, conducătorii săi, care. în atîtea alte prilejuri, ca și recent, cînd ne-au onorat cu vizita făcută în județul Covasna, se consultă permanent, dezbătînd cu masele cele mai arzătoare probleme ale construcției socialiste, ale politicii interne și externe a partidului nostru.

studiu privind pu- a acestor bogății, studiu se propune hoteluri la Sfîntu Secuiesc și a unui Vrancei.

Vaiile MIHAI
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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n întreprinderile Capitalei
Elaborarea planurilor de producție
pentru 1969 în unitățile agricole

de stat trebuie să prevadăEXTINDERE A EXPORTULUI
lichidarea totală a pierderilor57 DIMINUARE A IMPORTULUI

SARCINA TRASATĂ DE PARTID
SE ÎNDEPLINEȘTE CU SUCCES

Dezvoltarea în ritm susținut șl diversificarea economiei naționale, creșterea producției materiale permit lărgirea sistematică a exporturilor. Avînd în vedere cerința asigurării unei balanțe echilibrate între volumul exportuliior și cel al importurilor, plenara din 19 iunie a.c. a C.C. al P.C.R. a trasat sarcina de maro importanță cadrelor din întreprinderi, ministere și alte organe economico centrale de a examina cu atenție resursele existente pentru majorarea exporturilor și diminuarea importurilor și să acționeze cu operativitate pentru fructificarea lor deplină, în legătură cu modul în care se îndeplinește această sarcină în întreprinderile din Capitală, am avut o convorbire cu tov. ing. Ion Iose- 
fide, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., care ne-a .relatat :— Ca în întreaga țară, colectivele întreprinderilor industriale din Capitală au obținut anul acesta rezultate favorabile în îndeplinirea tuturor indicatorilor planului, inclusiv a livrărilor la export. Superior realizărilor din anul trecut cu aproape 20 la sută, planul producției pentru export a fost sistematic, lună de lună. îndeplinit și depășit. Livrările efectuate de întreprinderile industriale în cele opt luni sînt cu 8,1 Ia sută mai mari decît prevederile contractelor scadente și cu 1G1 milioane lei superioare sarcinilor plan. Semnificativ este și faptul aproape jumătate din depășirea plan la producția marfă vîndută încasată, pe cele opt luni, a fost vrată la export.Printre unitățile care au întrecut cu mult sarcinile ce le-au revenit Ia producția destinată exportului se află întreprinderile „Color" și „Ne

Convorbire 
cu ing. Ion IOSEFIDE 

secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

de că de si li-
feral", uzina de.,.ă.nve.l,ope ^..„part.u-* biana", Fabrica de cabluri și materialo electroizolante, uziha de țSVl „Republica". Uzina de prelucrare a maselor plastice și altele. Numai „Danubiana" a livrat peste planul de export produse în valoare de 54 milioane lei. Acest spor important a fost realizat atît pe seama depășirii producției marfă planificată, cît și prin crearea de disponibilități suplimentare la export. Merită evidențiată și preocuparea colectivelor u- nor întreprinderi, cum sînt : „Bio- farm", „Aurora", Fabrica de sticlărie, întreprinderea de panificație „23 August", care, deși nu au avut plan de export sau contracte încheiate, au efectuat totuși livrări la cererea beneficiarilor externțO caracteristică esențială a producției de export din acest an este îmbunătățirea simțitoare a structurii sortimentelor, în favoarea celor cu o tehnicitate înaltă și grad de prelucrare mai avansat. în acest sens, sînt semnificative creșterile înregistrate la o serie de sortimente, comparativ cu realizările din perioada corespunzătoare a anului trecut, astfel : la mașini-unelte cu 39,2 la sută, la semănători de precizie pentru cereale cu 150 la sută, anvelope cu 19,7 la sută, piese de schimb pentru utilajul petrolier cu 56 la sută. Sporirea livrărilor la aceste sortimente are repercusiuni pozitive asupra valorificării resurselor de materii prime și materiale, contribuie nemijlocit la creșterea eficientei economice a operațiilor de export.

— Ce elemente considerați că stau la baza îndeplinirii și depășirii pla
nului de livrări la export ?__ Pentru a asigura mobilizarea mai intensă a posibilităților de suplimentare a producției destinate exportului, comitetul municipal de partid a inițiat, în luna mai a.c., o largă acțiune, în care au fost antrenate organele și organizațiile de partid, specialiști 'din întreprinderile furnizoare și de comerț exterior, cadre cu munci de răspundere din ministere. Cele 160 colective de specialiști constituite cu aCest prilej s-au deplasat în toate întreprinderile industriale din Capitală. Ele au studiat în profunzime gama produselor destinate exportului, posibilitățile de lărgire a acesteia și de majorare a cantităților prevăzute. Trebuie menționat că, în această acțiune, organizațiile de partid din întreprinderi au atras numeroase cadre tehnice și economice, au organizat discuții cu muncitori, ingineri și tehnicieni din secțiile de producție și serviciile de concepție, stabilind la fața locului, în funcție de condițiile concrete de lucru, măsuri tehnice și organizatorice eficace.Cu inițiativă s-a acționat, în acest sens, la uzina „Vulcan", unde s-au pus în evidență posibilități de livrare suplimentară la export a unor separatori de gaze și cazane de abur în valoare de 15 milioane lei. Aici s-au luat măsuri pentru realizarea în avans a unor comenzi și scurtarea ciclului de fabricație la a- numite utilaje energetice destinate exportului, uzina reușind astfel să livreze la export, pe 8 luni, cu 27.6 la sută mai multe produse fată de prevederile contractelor scadente. Printre întreprinderile care au oferit la export cantități suplimentare de produse se numără, de asemenea, C.I.L. Pipera (binale si mobilă în valoare de peste 30 milioane lei), întreprinderea de produse ceramice și faianță pentru construcții. întreprinderea de construcții metalice și prefabricate, uzina „23 August" si altele.însumate pe ansamblul Capitalei, rezervele identificate de creștere a exporturilor s-au ridicat la peste 300 milioane lei. Din această sumă, produse în valoare de 204 milioane lei au și fost acceptate de organizațiile de comerț exterior și incluse în pla-

nul suplimentar de export pe anul în curs. Comitetul municipal de partid, comitetele de sector și organizațiile de partid din întreprinderi au urmărit îndeaproape îndeplinirea planurilor de măsuri elaborate, stadiul livrărilor la export, au intervenit cu operativitate pentru lichidarea oricăror tărăgănări sau restanțe. Problema realizării planului de export stă azi mai puternic în atenția comitetelor de direcție din întreprinderi.
— Cum apreciați evoluția îndepli

nirii planului de " 
întregul an ?— Rezultatele ditiile favorabile derî prin acțiunea științifică a producției și a muncii și de ridicare a eficienței economice ne dau certitudinea că planul anual la producția destinată exportului va fi îndeplinit și depășit într-o proporție cel puțin la nivelul angajamentelor luate. De altfel, nu putem afirma că au fost epuizate în totalitate posibilitățile întreprinderilor din Capitală, de a spori și mai mult volumul livrărilor la export. Studiile efectuate in întreprinderi au relevat că aproape peste tot sînt resurse de a spori producția destinată pieței externe, dar organizațiile de comerț exterior nu au reușit în toate cazurile să asigure comenzi și contracte ferme de livrare a produselor.Succesul pe piața internațională, ,-îl;. obțin acele- firme: furnizoare , oare reușesc să cunoască cu maximă ope-'; rativitate cerințele pieței și vin în întîmpinarea partenerilor străini cu produsele solicitate într-un termen cît mai scurt. în această acțiune deosebit de importantă de prospectare a pieței vor trebui mai mult angrenați specialiștii din întreprinderile și ministerele producătoare, care cunosc cel mai bine tehnologia de fabricație și posibilitățile de adaptare a producției la cerințele clienți- lor externi. Socotim totodată că este nevoie să se creeze o mai intimă legătură între organizațiile de comerț exterior și unitățile producătoare, în scopul cunoașterii în permanență a stadiului realizării sortimentelor pentru export, a resurselor de majorare a livrărilor față de sarcinile planificate, sprijinirii întreprinderilor cu documentații tehnice de specialitate șl informații conjuncturale perspectivă pentru orientarea ducției în viitor.în ultimii ani, ca urmare a voltării activității de concepție nică, a cercetării și proiectării prii, întreprinderile industriale Capitală și-au lărgit mult gama timentelor fabricate. Unele din aceste produse ajung totuși cu greutate pe piața externă. întrucît activitatea de ofertare este încă deficitară. Materialul documentar care însoțește ofertele pentru produsele noastre este de multe ori necorespunzător, atît ca conținut, cît și ca prezentare grafică. Deoarece nici ambalarea unor mărfuri, în special ale industriei ușoare și alimentare, nu este în toate cazurile la nivelul exigențelor actuale, credem că ar trebui specializată o întreprindere poligrafică numai în realizarea de prospecte de prezentare și ambalaje litografiate pentru mărfurile de export.

livrări la export pede pînă acum, con- create în întreprinde organizare

de 
pro-dez- teh- pro- dln sor-

Cu toate succesele evidente, ne dăm seama că nici întreprinderile producătoare nu au făcut totul pentru majorarea și diversificarea exporturilor. Tocmai de aceea, comitetul municipal de partid, comitetele de partid ale sectoarelor și organizațiile de partid din întreprinderi și-au propus să controleze cu toată răspunderea modul în care se înfăptuiesc în întreprinderi sarcinile pe linia planului tehnic privind perfecționarea constructivă și ridicarea nivelului calitativ al produselor din fabricația curentă, cît mai ales asimilarea de produse noi, cu caracteristici la nivelul celor mai bune realizări pe plan mondial. Este nevoie în această privință plină de inițiativă, în fructificată competența și experiența celor mai din fabrici și uzine.
— Concomitent cu sporirea expor

turilor, conducerea partidului a ce
rut să se asigure o mai judicioasă 
folosire a fondurilor destinate im
porturilor de utilaje, materii prime 
și materiale. Ce probleme se ridică 
în acest domeniu ?— Subliniem că și în această direcție s-a acționat eficient în unele întreprinderi din municipiul nostru. Studiile efectuate în numai 25 uzine și fabrici au permis să se renunțe la utilaje și materiale, prevăzute în planul de import pe acest an, în valoare de peste 30 milioane lei. Comitetul de direcție de la Uzina „23 August", de exemplu, a inițial o amplă analiză a posibilităților de fabricare în țară a unor aparataje și subansamble necesare locomotivelor și altor mașini și utilaje care se construiesc în uzină. în urma a- cestel analize s-au pus în evidentă resurse de diminuare a importurilor .■ prevăzute pentru anul 1969 cu peste 10 milioane lei.Considerăm că asemenea posibilități există în majoritatea întreprinderilor noastre. Comitetul municipal de partid, prin comisia sa economică, va examina în perioada următoare, în unele din întreprinderile care au plan de import, ce se poate face pentru înlocuirea unor utilaje și materiale „din afară", cu produse similare fabricate în tară, acțiune în care vor fi atrași și specialiști din întreprinderi și ministere. Cu acest prilej, se va verifica în ce măsură planul de import oglindește nevoile reale ale producției, dacă el se bazează — în cazul materiilor prime și materialelor — pe norme de consum judicios elaborate sau pe norme medii, aproximative.După părerea mea. o răspundere importantă revine, în domeniul cheltuirii economicoase a fondurilor destinate importurilor, ministerelor coordonatoare ale diferitelor grupe principale de produse. Acestea vor trebui să acționeze ca o veritabilă supapă atunci cînd primesc fisele de import pentru avizare, cu alte cuvinte numai după o analiză profundă a posibilităților unităților proprii să admită recurgerea la import.Avem tot temeiul să afirmăm că rezultatele favorabile obținute anul acesta în unitățile din Capitală în majorarea exporturilor și dimensionarea riguroasă a importurilor se vor multiplica în perioada următoare, că posibilitățile și rezervele existente în acest domeniu vor fi din plin fructificate 'în folosul întreprinderilor, al întregii economii naționale.

de o muncă care să fie profesională bune cadre

ft}<

în întreprinderile agricole de stat din cadrul trustului zonal I.A.S.-Cluj, acțiunea de rentabilizare se desfășoară pe baza îmbinării armonioase a necesităților privind formarea fondului centralizat de produse agroalimentare al statului cu cerințele privind folosirea rațională a condițiilor existente. în acest an. întreprinderile și fermele trustului zonal au prevăzut să realizeze un beneficiu global de 11,8 milioane lei. în unitățile planificate cu pierderi se desfășoară o amplă acțiune de rentabilizare. Colective de specialiști au întocmit planuri de măsuri, iar comisiile economice ale comitetelor județene de partid au analizat fiecare unitate. Acum, totul depinde de a- plicarea măsurilor stabilite.Majoritatea conducerilor întreprinderilor agricole de stat și a fermelor aplică întocmai măsurile pentru creșterea producției vegetale și animale, reducerea cheltuielilor, valorificarea superioară a producției. Exemplele oferite de I.A.S. Bistrița. Lechinta, Cămăraș. Zalău șl altele, care au încă ferme nerentabile, sînt semnificative în acest sens. ..Cu excepția fermei de la „Dumitra", ne spune ing. Diomid Pleșca, directorul I.A.S. Bistrița, celelalte trei vor deveni rentabile anul acesta. Prin depășirea producției de

însemnată cantitate de lapte. în ceea ce privește ferma de la „Dumitra", lucrurile sînt mai complicate. Aici, pierderile provin îndeosebi din sectorul zootehnic. datorită dispersării construcțiilor între 2— 5 km și a transportului furajelor de Ia distante mari, fără drumuri de acces. Aici sînt necesare investiții pentru modernizarea adăposturilor, organizarea taberelor de vară, fertilizarea pășunilor și fînețelor.Mărirea producției și a beneficiilor depinde în foarte mare măsură de îmbunătățirea tehnologiei de lucru. în acest scop, în I.A.S. s-au extins mecanizarea și ierbicidarea. în urma acestor măsuri și a altora, la I.A.S. Cămăraș producția medie de pe cele 1 000 hectare cu grîu a ajuns la 2 800 kg la hectar. cu o depășire de 300 kg față de prevederi. în același timp, cheltuielile de producție la tona de grîu au scăzut cu 130 lei. astfel că această cultură aduce beneficii în valoare de sute de mii de lei. La ferma piscicolă există premise planificată depășită cu cir- vagoane de peș- aici, beneficiul va fi mai mare puțin 100 000 lei. măsurilor ieftinirea

în-

Convorbire realizată de 
ing. Nicolae PANTILIE

de lei. există producția fie două De prevăzut cu cel Datorită te pentru rajelor si creșterea producției, crescătoria de rate, ____„___ care anul trecut a fost ne- grîu . recuperăm cel . puțin . rentabllă; -va aduce un be- 600 000 lei. La fructe avem neficiu de circa 130 000 lei. o producție bună, ceea ce ne va permite să livrăm 500 tone peste plan. Datorită îmbunătățirii bazei furajere s-au creat condiții pentru a da peste plan o
(Urmare din pag. I)

ca să ca te. lua- fu-
„Cu toate acestea — ne spune Puia, întreprinderii de producție depășesc preturile de livrări la lapte.

tovarăsul Nicolae economistul-șef al costurile

tineret taurin pentru grășat, juninci de prăsilă Pentru a diminua pierderile din aceste activități ne străduim să îmbunătățim baza furajeră, să extindem mulsul mecanic, să înlocuim vacile neproductive".In unele întreprinderi și ferme din cadrul trustului zonal I.A.S. Cluj nu sînt puse în valoare toate posibilitățile pentru a realiza beneficii, continuînd să persiste mentalitatea anacronică că se poate trăi pe seama subvențiilor de la bugetul statului. Se întîlnesc consilii de minlstrație ale I.A.S. și șefi de fermă care așteaptă încă indicații pentru organizarea științifică a producției și a muncii, nu înțeleg că de ei depinde valorificarea resurselor de creștere a producției Ia ha și în zootehnie, eficientă a bazei materiale. Un caz indolentă întîlnim Apahida, deși este pierdere lei, nu ficiente îmbunătățirea economico-financiare. planul nu suri ducă bună riale derea întreprinderea continuă să plătească amortismente pentru 4 tractoare și 8 combine care nu-isîntne-' cesare și carb au fost date disponibile. Si la alte întreprinderi și ferme agricole de stat există utilaje care nu se folosesc și care, prin amortismentele ce se plătesc. încarcă în mod ne-

mai ad-

folosirea tehnico- tipic de la I.A.S. în care,unitate planificată cu o de 3,3 milioane se depun su- eforturi pentru activității în de rentabilizare sînt prevăzute mă- concrete care să la gospodărirea mai a fondurilor mate- și bănești, la înqhi- canalelor de risipă.

un exemplu...
mi-a povestit următorul epi-
un moment dat, pentru mal 
eșalonare a lucrărilor de mon-

noi. Observate, ele ne dau senti
mentul forței noastre, al dinamis
mului epocii pe care o trăim. De obicei, pe noi, cei de aici, ne fură 
un alt soi de spectaculos. Am să vă 
dau

Si 
sod :

La 
buna
taj. constructorilor li s-a cerut să 
grăbească lucrările pe lotul opt al 
ecluzelor. Lotul și-a făcut un gra
fic special de lucru pentru scurta
rea duratei turnărilor cu o lună. Cu 
timpul însă constructorii au constatat că se află în avans față de pro
priul lor grafic special. Ce se în
tâmplase 7 In dorința lor de a se 
înscrie în timpul scurt pe care și-l 
planificaseră pentru terminarea lu
crării au cerut o consultație Insti
tutului politehnic din Timișoara în 
legătură cu lungimea cordoanelor de 
sudură despre care ei aveau bă
nuiala că pot fi și mai scurte. Cîți- 
va specialiști de la institut s-au de
plasat la Porțile de Fier, au stu-

justificat prețul de cost. în total, la I.A.S. Gherla, Cămăraș, Dej și Apahida există o serie de mijloace fixe neutilizate, a căror valoare se ridică la aproape 3 milioane lei. Sînt milioane blocate, surse de pierderi în loc de cîștig. față de care au rămas pînă acum impasibili atît trustul zonal, cît și Departamentul I.A.S.Cele mai mari greutăți în echilibrarea balanței financiare le are I.A.S. Su- ceag. Aici, 10 din produse principale pagubă de peste 2 ne lei. La aceastaadaugă și ratele scadente la creditele primite pentru lucrări de mică mecanizare. Această unitate ar putea deveni rentabilă. Se pot face multe pentru îmbunătățirea situației e- conomico-financiare, condiția nai să condițiile ceea ce

cele 11 aduc o milioa- se mal

cu zo- de aici.ca trustul tină seama concrete de nu s-a întîmplat pînă acum. „Trustul zonal — ne spune ing. loan Te- pilovan, directorul întreprinderii — la întocmirea planului nu a luat în seamă ce.una bile mărirea suprafeței cu cel puțin 200 de hectare grîu, dar nu s-a ținut seama de această cerință. Ni s-a impus în schimb să cultivăm 150 hectare cu mazăre. deși nu folosim acest furaj și nu avem nici, condiții de depozitare. în de plan pen- viitor am pre- nou creșterea de grîu. cul- trifoi pentru să-

unele criterii economi- în condițiile noastre, dintre culturile renta- este grîul. Am cerut

diții proiectul tru anul văzut din suprafeței tivarea de mînță. mărirea fermelor de

ovine pentru care există condiții. Sperăm că forurile de resort și în primul rînd conducerea trustului zonal I.A.S. Cluj vor ține seama de cerințele privind rentabilizarea întreprinderii noastre".Este de datoria trustului zonal să analizeze condițiile concrete din fiecare unitate și în funcție de aceasta să se stabilească produsele care pot fi realizate mari și scăzute, indicii vor fi „Din păcate Romulus serviciului la trustul întocmirea anul viitor nu se aplică criteriile privind economicitatea producției. Aceasta din cauză că instrucțiunile Departamentului I.A.S. prevăd ca să se ia în seamă, în primul rînd, structura planului din acest an. apoi prevederile planului cincinal și numai după aceea măsurile preconizate pentru rentabilizare".Or, nu se poate fac* abstracție de faptul că toate acestea se condiționează reciproc, iar realizarea de beneficii în loc de pierderi nu poate fi considerată ca un element secundar. Se impune ca Departamentul I.A.S. să ia măsuri pentru aplicarea diferențiată a unor norme șl indicații, în așa fel încît fiecare întreprindere și fermă agricolă de stat să dea nu numai producții mari, ci și beneficii cît mai substanțiale.

în cantități la prețuri cît mai Există de pe acum că aceste cerințe din nou ignorate, ne spune Pintea, șeful planificării de zonal — și la planului pentru

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteîi1

diat cordoanele de sudură, le-au su
pus la diferite probe și în final au 
confirmat bănuiala constructorilor. 
Cordonul de sudură putea fi scurtat 
și asta aducea după sine o sub
stanțială economie de timp. A apă
rut astfel un cial; avansul 
nificat inițial 
stîrnit destule
structori, a scris despre 
rul de șantier.

— Este un caz tipic de 
cheamă la noi un salt 
— a conchis directorul, 
ele, pentru că aș putea

adaos la graficul spe- 
față de termenul pla- 
s-a dublat. Faptul a 
comentarii între con- 

el si zia-

ceea ce se 
spectaculos 

Vnul dintre 
să vă vor-

besc despre multe altele. Spectacu
loase la noi sînt rezolvările tehni
ce neașteptate venind să îmbunătă
țească un proces, un detaliu con
structiv, spectaculoase sînt înfrun
tările cu obstacole neașteptate pe 
care ni le scot în cale capriciile te
renului sau ale Dunării, spectacu
loase sînt și necazurile, ca și satis
facțiile noastre...

O viață interioară frenetică se 
desfășoară aici fără ca celor prinși în tumultul ei să li se pară ceva 
deosebit. Prin munca lor cresc, în 
fiecare zi, în fiecare oră, impresio
nante monumente ale industrializă-

(Urmare din pag. I)Aceste rezultate nu pot să suplinească însă rămînerile în urmă înregistrate la unele din obiectivele noi. Statistic, situația ce s-a creat ar putea fi redată în felul următor: din totalul capacităților economice intrate în funcțiune în ultimii 7 ani în județul Prahova, la circa 50 la sută nu s-au realizat încă integral parametrii proiectați. în felul acesta, economia națională nu a putut beneficia de producția planificată, de economiile și acumulările bănești ce i se cuveneau. Nu puteau fi prevenite restantele de acest gen ? Faptele arată că era posibil a- cest lucru dacă titularii de investiții se străduiau să pregătească din vreme condițiile de abordare a noilor obiective, să prospecteze cu e- xigență piața externă și să obțină o- ferte avantajoase, să elaboreze tema de proiectare, studiul telinlco-econo- mic în deplină cunoștință de cauză asupra amplasamentului, tehnologiei, utilajelor, lucrărilor de construcții și montaj. Urmărind doar introducerea în plan a investiției și începerea cît mai urgentă, în orice condiții, a lucrărilor, chiar pe bază de derogări de la legislația în vigoare, unii titulari de investiții au nesocotit cea mai elementară eficientă în angajarea banilor statului.Ne oprim la un obiectiv de importantă pentru economia națională și anume instalația de aditivi polifunc- ționali din cadrul Rafinăriei Teleajen. Aici nu s-a atins pînă în prezent nici un indicator tehnico-econo- mic proiectat, cu toate că au trecut mai bine de 3 ani de la intrarea ei în funcțiune. După încetineala cu care acționează, atît direcția generală de resort din Ministerul Petrolului, cît și Institutul de cercetări pentru prelucrarea țițeiului, Institutul

de proiectări și instalații petroliere, dar mai ales beneficiarul direct — cu toții limitîndu-se la stadiul analizelor și al concluziilor — nu se întrevede practic posibilitatea înregistrării unei îmbunătățiri.Este inexplicabil cum poate fi tolerată această situație de către titularul investiției,- Ministerul Petrolului. în locul unor intervenții categorice și eficace, care sînt pe deplin posibile de realizat, factorii direct răspunzători pentru neatingerea parametrilor proiectați afișează o ati

Scăieni, unde au și apărut o serie de defecțiuni tehnice, dar numai cu o- cazia probelor tehnologice. S-au efectuat cheltuieli suplimentare în valoare de 9 milioane lei, fără ca cineva din Ministerul Industriei Construcțiilor — titularul investiției — să suporte vreo consecință. Un exemplu similar îl constituie și o instalație de la Fabrica de bere Azuga. Ministerul Industriei Alimentare a contractat din import o mașină de spălat și îmbuteliat. Deși a fost pusă în funcțiune în 1960, deci în urmă cu 8 ani.

prin „ciuntirea" lor deliberata, omisiunile periclitînd ulterior însăși realizarea indicatorilor proiectați. Pînă ce documentațiile au fost din nou remediate și completate a trecut timp mult, iar costul lucrărilor și nivelul pierderilor au crescut simțitor. Bunăoară, la instalația pentru sulfat de sodiu de la Uzina chimică Valea Călugărească s-a constatat abia cu ocazia punerii în funcțiune a termocentralei că instalația de demineralizare a apei, proiectată de IPRAN București, a fost subdimen-

Atingerea parametrilor proiectați
tudine de automulțumire. aducînd argumente, printre care și acesta : construindu-se instalația de aditivi s-au economisit 21 milioane de lei valută. Argumentul este cu totul inexact, deoarece în perioada de cînd funcționează noua instalație de la rafinăria Teleajen s-au plătit peste 15 milioane lei valută pentru aditivii procurați din import, necesari economiei naționale. Că se impune o analiză temeinică, imparțială, a situației create, este clar.La alte obiective, nerealizarea parametrilor tehnico-economici proiectați se datorează contractării unor utilaje din import, fără o temeinică cunoaștere a performanțelor tehnice realizate efectiv de către a- cestea. Experimentarea și verificarea lor s-au făcut de-abia pe șantiere. Așa s-a procedat la secția de geam laminat de la Fabrica de geamuri

mașina nu îșl realizează nici în prezent capacitatea proiectată. Pentru remedierea defecțiunilor constructive s-au cheltuit anual 300 000 lei. S-a calculat că numai din fondurile consumate în anul trecut și în acest an cu diferitele remedieri și reparații s-ar fi putut procura o mașină nouă. La cele două ministere nu s-au găsit specialiști în stare să recepționeze mașini și instalații care să corespundă calitativ și funcțional 7Din păcate, unele obiective și capacități de producție se află în prezent în situația de a nu-și realiza indicatorii planificați, datorită arbi- trariului și superficialității unor pro- lectanți la întocmirea documentațiilor necesare, justificării tehnice și economice, a oportunității investițiilor. A- ceste manifestări s-au reflectat într-o serie de cazuri în care s-a urmărit o pseudoieftinire a devizelor,

sionată. Consecința : ea nu a putut funcționa cu ambele cazane de abur, iar turbina de 3 MW a dat un randament de 4 ori mai scăzut decît cel proiectat. în acest fel au crescut simțitor cheltuielile de producție, în- registrîndu-se pînă în prezent pierderi la prețul de cost de 10 milioane Iei.Cum justifică proiectanții aceste stări de lucruri? Prin ...urgența executării lucrărilor. Deci, graba a devenit un însoțitor al activității unor proiectanți. Explică aceasta și, mai ales, prezentarea motivului respectiv poate servi drept justificare a pierderilor ? Rare, foarte rare sînt cazurile în care proiectanții au suportat cel puțin o parte din cuantumul pierderilor. în schimb, premiile se încasează cu regularitate. Aceste discrepante vor dăinui la infinit ? Este imposibil să se adopte o regle-

mentare în acest sens, care să prevină gravele greșeli de concepție în proiectarea obiectivelor industriale ?Se pare că neîndeplinirea parametrilor proiectați a fost și mai este influențată de lipsa materiei prime, sau de folosirea unor materii prime diferite de cele avute în vedere la proiectare. Astfel, la instalația de oxid de etilenă și glicoli din cadrul Combinatului petrochimic Ploiești nu s-a realizat capacitatea de producție, ca de altfel nici ceilalți indicatori proiectați, întrucît lipsesc 3000 tone de etilenă. în cazul de față nu există nici o scuză, deoarece s-a știut încă din faza de proiectare că „balanța" de etilenă, pe combinat, este deficitară. Deci, este vorba de o pierdere premeditată. Precizăm că de mai bine de 2 ani... problema se analizează de către proiectant și forul tutelar. însă. Ministerul Industriei Chimice nu a găsit încă o modalitate de rezolvare a ei în folosul combinatului, al economiei naționale. S-a recurs în compensație la cea mai dăunătoare soluție : „pînă la noi ordine", obiectivul amintit va fi lăsat în voia soartei...Fie și numai această succintă prezentare a stadiului de atingere a parametrilor proiectați la unele din noile obiective si capacități de producție din județul Prahova pledează pentru o intervenție energică din partea titularilor de investiții, a celorlalți factori de răspundere. Neajunsurile trebuie lichidate, deoarece economia națională nu poate suporta la infinit pierderile respective. De mare importanță este să se tragă maximum de învățăminte din situația, necorespunzătoare a- mintită. Adică, ministerele de resort și organele de avizare să nu mai permită realizarea unor obiective fără să se asigure posibilități certe de atingere a eficienței scontate.

rii; de la o lună la alta un vast 
peisaj capătă alte reliefuri, se rea
lizează cît altădată în ani și lucrul 
acesta e firesc să li se pară obiș
nuit. Poarta unei ecluze cîntăreșt» 
patru sute de tone. Nici unul din
tre ei n-a mai manipulat aseme
nea piese, dar și lucrul acesta li se 
pare firesc; este dinamica absolut 
normală, evoluția dictată de însuși 
sensul noii noastre istorii.

...Si totuși, o clipă de detașare, o 
cercetare meditativă asupra lucruri
lor care ne sînt atît de cunoscute, 
atît de obișnuite e necesară ; ea nu 
face decît să fortifice starea noastră 
de optimism, de încredere în dru
mul ales, în mersul ce ni l-am im
primat, în tot ce constituie sensul 
întregii noastre existențe.

La Uzina de tractoare din Bra
șov. ajunsă de acum la deplină ma
turitate productivă — unde ne-am 
închipuit că. odată pus la punct me
canismul fabricației, nu rămîne alt
ceva de făcut decît să fie suprave
gheat bunul mers al producției — 
profunde seisme ale înnoirii stră
bat spațiile tuturor secțiilor. în bi
roul inginerului șef, răspunzător dt 
problemele de concepție, se întru
nesc, clipă de clipă, ca la un ve
ritabil stat major al înnoirii tehni
ce. multele și complexele rezolvări, 
stadii, întrebări și dileme ale ne
întreruptului proces de modernizare 
a producției. Dacă la cele trei hale 
de montaj ceva s-a poticnit în ac
țiunea de concentrare a procesului 
de producție la capătul căreia echi
pele de montori urmează a fi mai 
rațional folosite, faptul este dezbă
tut aici cu aprindere. Dacă la noi
le cuptoare de tratament termic o 
probă de recepție a dat deplină sa
tisfacție colectivului de acolo, bucu
ria străbate pînă în acest cabi
net... Afli aici, daci stai fie Și nu
mai cîteva ore, că în întreaga uzină 
domnește o frenezie a noutății, greu 
altfel de sesizat. Un inginer de la 
prese dă buzna să se sfătuiască aici 
cu cineva. Ceva nu iese cum ar 
trebui la capota noului tractor da 
40 de cai putere (U—400). Secția de 
forjă se mută într-o hală nouă șl 
asta ridică o mie și una de pro
bleme. O altă hală se află acum în 
plină campanie de amenajări în ve
derea producției de serie a noului 
tractor. Două agregate noi, abia in
stalate, vor trebui fixate mai solid. 
Sînt atît de sensibile, încît sesizează 
pînă și deviații de sutimi de mili- și multe, își cer re- 

într-o cas- 
rezolvă. Si

metru... Aceste lucruri 
multe altele se succed și 
zolvarea cu repeziciune, 
cadă trepidantă. Ele se
de fiecare dată uzina, de la o oră 
la alta, uneori de la un minut la 
altul, suferă prefaceri mari și mici 
care, acumulate, îi dau, în timp, alt» 
înfățișări, o înalță pe alte cote.

Si faptul acesta este iarăși tre
cut în obișnuitul cotidian. Dacă to
tul s-ar schimba într-o singură zi 
sau într-o singură oră... Dar lucrul 
acesta nu este posibil. Să descifrăm 
deci cu luciditate sensul acțiunilor 
noastre zilnice, aparent neînsemna
te, și vom avea revelația ritmului, 
a puterii noastre de creație, a spec
taculozității peisajului nostru diurn.
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Turneul la Cluj al Teatrului

Thalia" din

Artistul nostru plastic — în general artistul contemporan — a devenit eminamente social. El participă ca un constructor la edificarea culturală a tării, la definirea valorilor ei spirituale. Această operă este colectivă. la ea participă indiferent de caracteristicile personale ale stilului, toți artiștii, inclusiv cel plastici, — pictori, sculptori sau graficieni. O asemenea operă nu se realizează numai prin simpla adiționare a rezultatelor de laborator, prin simpla alăturare a lucrărilor dintr-o expoziție. Schimburile largi, fructuoase. pasionante de idei, dialogul intens pot determina o mișcare artistică unitară, călăuzită de o concepție Ideologică limpede, de spirit larg și novator în creație.Intr-o discuție avută nu de mult la redacție cu cîtiva dintre cei mai tineri artiști plastici, aceștia arătau cît de necesare sînt confruntările de idei, schimbul de opinii, controversele în delimitarea personalității artistice. Concluzia aceasta destramă prejudecata individualismului mărunt, egoist, opunîndu-i imaginea unui artist preocupat nu numai de cele mai noi și mai variate mutatii în arta contemporană, dar, în primul rînd. de problematica și dinamica societății în care trăiește.Uniunea Artiștilor Plastici este chemată să asigure acel cadru necesar „lărgirii orizontului de gîndire, orientării creației spre izvoarele dătătoare de vitalitate ale tradiției românești, strădaniei de a elabora un limbaj plastic adecvat epocii contemporane". Cuvintele acestea extrase din rezoluția Conferinței pe tară a U.A.P. vin să delimiteze una din principalele rațiuni de existentă a acestei organizații de breaslă. U.A.P. polarizează preocupările artiștilor plastici și trebuie să vină cît mai des și prin mijloace specifice în întîmpi- narea dorinței artiștilor plastici de a-și elucida propriile probleme de creație printr-o confruntare deschisă menită să contribuie la dezvoltarea multilaterală a personalității lor artistice.Continuînd discuția cu cîtiva membri ai uniunii, ne-am adresat graficianului MARCEL CHIRNOAGĂ care ne-a spus: „Artistul care ar susține că nu-1 Interesează societatea. că nu creează pentru ea, ci în virtutea unor preocupări estetice „pure" nu ar fi de fapt sincer. Concepția artistului despre viată, despre artă este determinată în mod obiectiv de societate, cu oricîte chei și-ar închide atelierul. De fapt problema care se pune este în fond aceea a solidarității artistului cu societatea. După părerea mea. relația artist-cetățean — în cazul nostru artist — membru al colectivității noastre, reprezintă o relație inextricabilă. Artistul este un producător de valori spirituale : direcția a- cestor produse nu poate fi decîtuna singură — înspre popor.Iată de ce mi se pare esențial că ceea ce numim concepția artistică să reprezinte un drum direct către sensibilitatea publicului. Dacă vom înțelege acest lucru în sensul lui activ, adică dacă vom solicita în egală, măsură ambii termeni ai relației, vom reuși cred să realizăm opere care să exprime atît năzuințele, sensibilitatea publicului cît și personalitatea distinctă a fiecărui artist.Desigur, fenomenul este foarte complex, schematizarea lui nu poate decît să-1 știrbească ponderea și importanta. Calea pe care se poate a- firma această îmbinare în creația actuală. mijloacele concrete prin care se poate realiza depind în mare măsură de noi. de organizația noastră de breaslă — U.A.P. O dezbatere vie pe problemele de creație, de estetică, este deci imperios necesară".„Sînt de părere — a spus pictorul ION PACEA — că putem găsi mijloace specifice pentru concretizarea acestor dezbateri. în forme care să oglindească particularitatea muncii noastre. Principala noastră prezentă în viața culturală a tării. în dialectica ideilor, o reprezintă expozițiile și mai ales marile expoziții. în primul rînd. ele pun în contact cu publicul căutările noastre majore, aspirația noastră de a întruchipa în imagini viața, istoria, spiritualitatea poporului nostru. In ultima vreme. Uniunea noastră a organizat expoziții de mare amploare pe teme de largă respirație. Artiștii plastici sînt conștienți că pentru a exprima suflul revoluționar al epocii pe care o trăim sînt necesare eforturi. Recenta expoziție închinată comemorării revoluției de la 1848 cred că o demonstrează. Sînt multe lucrări bune în ea și de altfel marea majoritate nu sînt rodul unui contract anticipat. Acest fapt demonstrează că universul spiritului românesc, cu marile lui idei, nu este și nici nu poate fi străin de activitatea de creație a artiștilor noștri plastici. Sîntem a- cum în fata unor evenimente care vor rămîne în istoria poporului — a 25-a aniversare a eliberării tării. Pentru fiecare din aceste evenimente artiștii vor răspunde cu cele mai bune creații. încercînd să dea măsura adevărată a talentului lor. In momentul de față, contractele ferme pe care Comitetul de cultură și artă le-a încheiat cu artiștii sînt numeroase. Tematica lor presupune o concentrare de idei, capabilă să oglindească diferențiat concepția noastră ideologică, estetică, artistică. Cred că discuțiile pe marginea acestor viitoare realizări pot înlesni succesul viitoarelor expoziții.Am fi nesinceri cu noi înșine dacă am aștepta aceste cîștiguri de la conferințe didacticiste, la care să se participe prin „mobilizare". Insuccesul ca și gratuitatea acestui fel de a înțelege lucrurile au fost demonstrate.Mobilul unor asemenea discuții trebuie să fie unul concret — și să provoace prin el însuși dezbaterea. Cum vom realiza aceste lucrări importante ? Care vor fi mijloacele de expresie folosite ? Iată întrebări care constituie pentru noi permanente motive de meditație"Desigur, ideile expuse de cutorii noștri nu epuizează mele. Un rol deosebit de nat îi revine criticii noastre pentru clarificarea teoreticăpreocupări de creație. Prin intervenția sa activă critica poate cataliza desfășurarea firească a proceselor de cristalizare din laboratorul fiecărui

tnterlo- Drob’e- însem- de artă, a noilor

artist. Am solicitat în acest sens o- pinia criticului de artă PETRU CO- MARNESCU:„Orientarea ideologică a creației noastre artistice — orientarea înțeleasă în sensul cel mai larg și mai dinamic — este o necesitate atît pentru creatori cît și pentru iubitorii de artă. Tocmai pentru că avem astăzi bogate pleiade de artiști plastici din toate generațiile, o multitudine de talente cu variate posibilități și, uneori cu impresionante realizări, discuțiile asupra creației pot deveni deosebit de rodnice.Este vădit că, datorită forțelor artistice ce le avem, s-ar putea crea o artă și mai bogată, mai măreață, mai semnificativă pentru idealurile societății noastre în plin avînt constructiv, cu luminoase și îmbietoare orizonturi. Discutarea teoretică a necesităților artistice ale societății noastre, precum și analiza pe viul creației ar arăta mai limpede și mai stimulator ce s-a înfăptuit în cuprinsul valoroasei și originalei noastre școli de artă și ceea ce s-ar cuveni adîncit, dezvoltat, completat sau, dimpotrivă, depășit și înnoit. E încă mult de realizat pe tărîmul artei și aici își au rostul discuțiile ideologice cu referințe la estetica, istoria si sociologia lumii noastre, la psihologia poporului nostru precum și judecățile în spirit comparatist".în continuare. Petru Comarnescu, vorbind despre planurile de viitor ale secției de critică, ne-a spus :„în noul program pentru anul 1968—1969 al Uniunii Artiștilor Plastici s-au prevăzut o seamă de discuții cu un asemenea caracter, menite să stimuleze creația artiștilor și rolul îndrumător al criticii. Artiștii și criticii, mai ales aceia fră- mîritați de destinul artei noastre, vor discuta necesitățile creației actuale. vor analiza ce s-a realizat memorabil de către variata și bogata noastră școală de artă. La Dalles se vor prezenta săptămînal simpozioane, în care unii artiști și critici își vor înfățișa concepția si activitatea și a- ici se va apela atît la maeștri cît șl la forțele tinere. Un ciclu de simpozioane va fi consacrat problemelor esteticii contemporane, necesității constituirii unei estetici proprii societății noastre și idealurilor ei so-

cialiste, un altul va reaminti contribuțiile esteticienilor, istoricilor și criticilor de artă din trecut și pînă în prezent, unii prea puțin cunos- cuti de către generațiile mai tinere, deși au adus contribuții importante pe plan național și mondial. In fine, un alt ciclu va discuta problemele tradiției și inovației în arhitectura românească, prilej de a se reevalua vechea arhitectură, de a se desprinde în ce măsură poate ea contribui la creațiile prezentului. Nu vor lipsi discuțiile asupra legăturilor dintre artă, tehnologie și civilizație sau problema legăturii dintre arhitectură si artele monumental-decorative, ori tivele esteticii industriale, încă puțin discutate la noi și care deschide artiștilor plastici noi menii de activitate.Conducerea nouă a Uniunii tiștiior Plastici și secția de critică a acestei uniuni se vor strădui să stimuleze realizarea unui climat spiritual mai rodnic, tocmai prin colaborarea la discuții și înfăptuiri a artiștilor plastici cu arhitectii si cu criticii de artă."Revenind la discuțiile din timpul dezbaterilor Conferinței pe tară a Uniunii Artiștilor Plastici, trebuie să subliniem una din concluziile care se desprindeau cu pregnantă deosebită, aceea a înțelegerii mult mai active, mai dinamice a confruntărilor pe temele creației. Numeroși artiști plastici din Capitală sau din filialele Uniunii din provincie arătau că dezbaterile sînt fertile, generează ur> spirit nou în creație, stimulează gîn- direa.întîlnirile dintre artiști, informările cu un caracter mai larg, dar în același timp mai științific asupra problemelor contemporane ale artei, a- dîncirea conceptelor estetice, studiul detaliat al acestora, diversificarea preocupărilor de istoriografie a artei, aprofundarea cîmpului de manifestare a artei populare sînt numai cîteva din capitolele unei generoase activități teoretice — în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici — pentru conturarea și tonificarea unui autentic climat artistic.
Anchetă realizată 
de Iulian MEREUȚA

obiec- prea ar do-
Ar-

Artiștii teatrului „Thalia" din Budapesta, care întreprind 
un turneu în țara noastră în 
cadrul schimburilor culturale 
dintre România și R. P. Un
gară, au sosit la Cluj. Joi di
mineața, artiștii oaspeți au fost 
primiți la Consiliul popular 
județean, unde s-au întîlnit cu 
oameni de cultură și artă din 
municipiul Cluj. Liviu Rîu- 
reanu, vicepreședintele co
mitetului județean pentru cul
tură și artă, a rostit un cu- 
vînt de salut. Au luat apoi 
cuvîntul artistul emerit Ke- 
res Emil și regizorul Kazimir 
Karoly, laureați ai premiului 
Kossuth, care au împărtășit 
din experiența lor artistică, au 
relatat despre istoricul și ac
tivitatea cunoscutei instituții 
de artă maghiară.

„Cameraîa"

Seara, pe scena teatrului 
maghiar din localitate, artiș
tii oaspeți au prezentat un 
spectacol cu piesa „Csibe" 
(„Puișorul") de Moricz Zsig- 
mond. In rolurile principale 
au apărut Esztergalyos Ceci
lia, Kovacs Karoly, Keleti 
Laszlo, Somogyvari Rudolf, 
Horvath Teri și Kozak An
dras. Regia spectacolului a- 
parține lui Kazimir Karoly, iar 
scenografia lui Raikai Gyorgy. 
Spectacolul s-a bucurat de 
succes. Artiștilor le-au fost o- 
ferite flori din partea consi
liului popular județean. în a- 
ceeași seară, în foaierul tea
trului s-a deschis o expozi
ție de fotografii cu scene din 
spectacolele jucate de artiștii 
budapestani în ultimii ani.

(Agerpres)

premiată la

festivalul de la Bayreuth

Orchestra „Cam erata" a Con
servatorului „Ciprian Porum
bescu" din București a obținut 
premiul I la recenta ediție a 
Festivalului internațional de 
artă al tineretului de la Bay
reuth — Republica Federală a 
Germaniei.

Formația bucureșteană a sus
ținut cu acest prilej mai mul-

te concerte cuprinzînd lucrări 
de Ion Dumitrescu, Ștefan Ni- 
culescu, Paul Constantinescu, 
Strawinsky, a căror interpreta
re a cucerit aplauzele specta
torilor. De un deosebit succes 
s-au bucurat soliștii Cornelia 
Angelescu, Alexandra Guțu și 
Octavian Rațiu.

(Agerpres)

MANIFESTĂRI PRILEJUITE

DE CENTENARUL FILARMONICII

Concertul simfonic de joi sea
ra, susținut de orchestra Fi
larmonicii de stat „George> E- 
nescu" la sala Ateneului, înscris în cadrul manifestărilor prile
juite de centenarul Filarmoni
cii, a fost dirijat de Mircea 
Cristescu. Programul concertu
lui a cuprins Uvertura la opera 
„Maeștri cîntăreți din Nurn-

berg" de Wagner, Simfonia V 
.Musica solemna" de Berger — 

lucrare scrisă anume pentru 
sărbătoarea centenarului — 
Simfonia spaniolă de Lalo, so
list fiind violonistul Ion Voi- 
cu, și poemul simfonic 
Eulenspiegel" 
Strauss.

„Till
de Richard

(Agerpres)

cinema

REPUBLICA — «î 101

— 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 
9,15—15,30 In continuare ;

• Neînțelesul : SALA PALATULUI — 17,30 (seria de bi
lete 2564) ; 20,15 (seria de bilete 2565), PATRIA — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
O Operațiunea San Gennaro :
12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
ft Infrîngerea Iul Alexandru cel Mare t CAPITOL —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,45 ; 18 ; 20,30.
• Vin cicliștii : VICTORIA
18.30 ; 20,45, FEROVIAR —
18 ; 20,30.
• Fratele doctorului Homer : SALA CINEMATECA —
10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 : 21.
• Wlnnetou — seria IlI-a : LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 
10,45 ; 13 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 20, GRADINA DOINA 
— 19, STADIONUL DINAMO — 19,30.
ft Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
ft Aventurierii ; LUMINA — 9,30—16 tn continuare ;
18.30 ; 20,45.
O Corabia „Pasărea albastră" : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
ft Fantezlștil : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Varlațlunl pe o temă veche. Auritul, Lumea extra
ordinară a mișcării, Los Bucarieros, Frumoasa din pă
durea adormită : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare

13,30 ; 
16,15 1

Cînd în urmă cu șase decenii, printr-una din entuziastele sale inițiative, Nicolae Iorga întemeia Universitatea populară de la Văleni, puțini i-ar fi putut ghici bogatele semnificații și durabilul viitor.El însuși ctitor luminat al atîtor instituții, voia să împlinească prin noul a- șezămînt o operă culturală, umanistă și națională.
Operă de cultură, mai întîi menită să umple golul imens lăsat de structuri educative insuficiente, caduce adesea, în nevoia de învățătură a țării, Universitatea populară trebuia să fie vatra de lumină a celor care nu puteau birui monopolul învățăturii din lipsa mijloacelor materiale, dar și

voiseră să iște din piatră Kogălniceanu și Bălcescu, preocupați de unitatea culturală, sufletească ce a premers unității politice a națiunii noastre.
Universitatea de Ia Vă

leni se înscria, astfel, 
prin scopurile și rezulta
tele ei, într-un program 
permanent al culturii și 
istoriei românești. Iniția
tiva lui Nicolae Iorga re
lua aspirații mai vechi șl 
Impunea, urmașilor, con
tinuitate.Cursurile de la Văleni au fost anunțate la 11 iunie 1908 și, firește, coincidența comemorării revoluției de la 1848 nu era în- tîmplătoare. Același spirit generos, înnoitor, care însuflețise pe luptătorii renașterii naționale a României, se manifesta și acum într-o operă ce slujea

aaHaaaaaaKSKxaraaHBnsaM

Virgil CÂND EA

tot- nou asfi- cate-

rioare, acoperind toate ramurile științei, hrănind curiozitatea a zeci de mii de cursanți de toate vîrstele, profesiile, preocupările, este astăzi una din instituțiile majore ale culturii noastre. Urmînd pilda marilor cărturari, care, !n condiții dificile, adesea, și-au înțeles cu decenii în urmă chemarea, dascălii și învățații noștri de astăzi participă însuflețiți de aceeași conștiință generoasă Ia opera universității populare.Adevărat intelectual nu este eruditul închis în turnul său de fildeș, ascunzîndu-și cu mîndrie, disprețuitor, e- goist, tezaurele. Adevărat intelectual este învățatul în slujba semenilor, a societății sale, prin problematica, obiectivele și rezultatele cercetării, prin reflecție, cuvînt și scris. Parcurgînd istoria culturii românești, este o mîndrie să constatăm vechimea și trăinicia legăturilor dintre cărturari șl popor. Gîndirea și scrisul cronicarilor umaniști nu au fost nici demonstrații de subtilitate, nici agreabile jocuri literare, ci arme pentru înfăptuirea unor vechi aspirații de libertate și dreptate ale întregului popor. Dar nlci- cînd această legătură nobilă dintre intelectuali și muncitorii ogoarelor sau mașinilor, nicicînd concordanța profund salutară dintre făuritorii valorilor spirituale și cei ai bunurilor materiale nu s-a manifestat cu atîta convingere, nicicînd unitatea societății române întru împlinirea acelorași înalte idealuri n-a fost mai puternică decît azi, în orîn- duirea noastră socialistă. Oamenii, care după ceasurile de muncă se întîl- nesc la universitatea populară, unii în băi.. ., alții la catedră, nu sînt studenți și profesori, ci luptători pentru propășire prin știință, pe care se străduiesc să o răspîn- dească mereu mai larg, să o aprofundeze mereu mai temeinic.Cursurile universității populare, inaugurate a- cum 60 de ani, continuă astăzi pe întreg pămîntul țării, formînd un uriaș dialog în care dascăli și studenți, învățați și iubitori de cultură dezbat problemele majore ale culturii naționale și mondiale.Universitatea populară de vară „Nicolae Iorga” de la Văleni și-a redeschis la începutul acestei luni porțile. In atmosfera de studiu, creată și intensificată aici de activitatea bătrînei instituții, întemeiată cu șase decenii în urmă, a fost reluat dialogul fertil dintre cărturari și auditoriul însetat de cultură. In acest an, la cursuri au fost invitați, printre alții, oameni de artă și cultură care sprijină munca de răspîndire a cunoștințelor în rîndurile celui mai larg public, activiști din domeniul culturii de masă, din toate județele țării.Probleme capitale ale civilizației mondiale și naționale au fost dezbătute din nou într-un bogat program de prelegeri expus între 2 și 11 septembrie. Temele primelor expuneri au trasat un întreg program menit să pună în lumină preocupările majore ale științei și culturii contemporane. Este semnificativă abordarea acestor teme cu dorința de a răspunde întrebărilor societății românești, dar în același timp de a situa răspunsurile și soluțiile în cadrul larg al civilizației universale. Prelegeri ca „Național și universal în construirea socialismului”, „Consecințe sociologice ale revoluției teh- nico-științifice contemporane”, au deschis dialogul dintre dascăli șl auditoriu la un nivel superior de la care eforturile constructive ale unul popor sînt rezolvate asociind valențele naționale cu experiența și cîștigu- rile întregii omeniri. Pornind de la vechi aspirații românești („Ideea de unitate națională la Români”) firul coerent al expunerilor a condus către întrebări de relevanță universală : „Societate, e- thos, cultură”, „Antropologie și cultură”, „Revoluția tehnico-științifică contemporană și dezvoltarea societății”. De la „Valorile românești în cultura universală” dezbaterile s-au îndreptat către teme de ordin general, dar de o mare actualitate teoretică și practică.Universității de la Văleni dragostea de lumină a poporului nostru îi dă acum dimensiunile ample ale culturii și societății românești socialiste. Redeschiderea cursurilor de vară a reprezentat un eveniment al vieții noastre culturale.

idealului unității românești.Tot ce a avut mai bun învățămîntul și cultura românească și-a dat concursul cestei dintîi sitățiiGheorghe Munteanu-Mur- goci și Vasile Bogrea. în anii următori, învățați de prestigiu ca Vasile Pârvan, A. D. Xenopol, dr. I. Can- tacuzino, Gh. Bogdan- Duică, Virgil Madgearu, Constantin Moisil, Barbu Șteiănescu - Delavrancea, Dimitrie Guști, Ion Marin Sadoveanu, Silviu Drago- mir, dr. Iuliu Hațieganu, pentru a cita numai pe cîțiva dintre ei, au ținui prelegeri cu teme înnoitoare față de programele oficiale ale universităților vremii.Auditorii, recrutați din toate unghiurile țării, numărau mulți români ardeleni, precum și, mai ales după Unirea din 1918, tineri din rîndurile naționalităților conlocuitoare, dornici să descopere, în profunzimile lor, valorile culturii patriei noastre Dascăli din aceleași naționalități, ca maghiarii Bitay Arpăd, Csăky Richard, Pâlffi Andrăs, sau sași ca Victor Roth, Friedrich M&ller sau Heinz Brandsch țineau, de asemenea, cursuri urmărite cu interes de studenți, alături de savanți de faimă mondială ca Em. de Martonne, Marcel Emeric, M. Gaster, Mariano Baffi, Mihail Lascaris, Mario Ruffini și atîția alții.Flacăra aprinsă la leni în 1908 a fost luată cu mijloacele ale culturii României cialiste și răspîndită toate unghiurile țării, niversitatea populară, în structuri didactice supe-

la înfăptuirea a- opere. Intre cei dascăli ai Univer- din Văleni erau

a setoșilor de cunoaștere mai multă și mai adevărată decît cea drămuită în școala oficială de a- tunci, „școală abstractă, standardizată, aceeași pentru orice loc, pentru orice neam, pentru orice fire”, cum mărturisea mîh- nit marele cărturar.
Operă umanistă odată : „A trezi din forțele comprimate, xiate, strivite subtdre și manuale,... a le restitui farmecul suprimat prin atîtea impuneri de frunți încrețite și vociferări de muieri ascuțite în glas, a li se reda încrederea, a li se reface bucuria de a trăi, a le deschide, ■peste rămînerea în urmă a zidurilor și grilelor orizonturile de lumină, a- ceasta am vrut-o”, declara Nicolae Iorga cîteva decenii după înființarea Universității.
Operă națională însă, pentru că, arăta același, era necesară „...o școală care să pună toate constatările nouă, toate curentele zilei, toate descoperirile cercetării, toate inovațiile științii, în funcție de suflet național”.Sentimentul unei ctitorii culturale de gravă semnificație l-au avut din plin înaintașii. Pentru o școală populară deschisă tuturor fiilor neamului luptaseră Gh. Asachi, Pe- trache Poienaru, Ioan E- liade Rădulescu, Ion Io- nescu de la Brad. Un învățămînt adecvat nevoilor României, răspunzînd problemelor țării noastre, ceruse Alexandru Odo- bescu. Umanism, căldură, autenticitate reclamase școlii blîndul dascăl moldovean Ion Creangă. Un izvor de lumină comun tuturor românilor, pe a- tunci sub apăsare străină.

e Gloconda fără suri» S UNIREA — 15,30 ; 18, la grădină 
— 20.
• Piramida zeului Soare : LIRA — 15,30 ; 18, la grădină 
— 20, MUNCA — 16 : 18 ; 20.
• Șapte oameni de aur : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 
20, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Viva Maria : GIULEȘTI — 10 ; 16,30 ; 18 ; 20,30, FLO- 
REASCA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MOȘILOR — 15,30 ; 
18 ; 20,30, la grădină — 19,30.
• Intllnire tn munți s VOLGA — 10—16 !n continuare ; 
18,15 ; 20,30.
• Falsa liră de aur : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Roata vieții : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 
20,30.
• Duelul lung : POPULAR — 15,30 ; 18 : 20,30, GRĂDINA 
PROGRESUL-PARC — 19,30.
• Premiere strict secrete : TOMIS — 9—15,45 în conti
nuare ; 18.15 ; 20,30.
• O fată ciudată : FLACARA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Dosarul XII : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Vicontele plătește polița : RAHOVA — 15,30 ; 18, la 
grădină - 20.
n Studiu despre femei ! PROGRESUL — 15,30 ; 18 ;
20.15.
• HatarI : FLAMURA — 9 : 12,15 ; 15,45 ; 19,45.
ft Haiducii — Răpirea fecioarelor : FERENTARI — 15,30 ; 
19.
• Loana : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Cu toată viteza, Înainte 1: CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ;
20.15.
• Valurile Dunării : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Prietenele : GRADINA EXPOZIȚIA — 19,30.
e Cimaron : GRADINA VITAN — 19.30.
• Minunata Angelica s GRADINA TOMIS — 19,30.

ft10,00—10,30 T. V. pentru 
specialiști. Ciclul „Medi
cină" — „Anorexia" — Pre
zintă dr. Iullana tlrlea (re
luare). 17,30 Pentru copil. 
Povestiri pe degete : „Peri
pețiile lui Pîș-Pîș" — Inter
pretează Zaița Brîndușa- 
Silvestru. 18,00 Drumuri șl 
popasuri — emisiune turis
tică : Munții Apuseni. 18,20 
Buletinul circulației rutiere. 
18,30 _ - - -
niolă 
8-a). 
vistă 
ret.
românesc". 19,30 Telejurna
lul de seară. 19,50 Buletinul 
meteorologic — Publicitate. 
20,00 Studioul de poezie : 
„Te laud șl te apăr și te 
cînt" — Versuri în ' 
autorilor Nicolae 
Eugen Frunză, 
ța Albu, Mihal 
lescu, Constantin 
reanu, Gabriela Melinescu, 
Victor Tulbure. 20,15 Actua
litatea în agricultură. 20,30 
Studioul muzical. Cultura 
muzicală de-a lungul tim
pului : Wagner-Verdi (I). 
își dau concursul : Arta 
Florescu, Ellsabeta Cartiș, 
Magda Ianculescu, Marcela 
de Osma, Elena Ccrnei, Ni
colae Herlea, Ludovic 
Spiess. Prezintă : Petre
Codreanu. 21,00 Reflector. 
21,15 Filmul artistic : „Am 
întîlnit țigani fericiți" — o 
producție a studiourilor Iu
goslave. 22,45 Telejurnalul 
de noapte.

Curs de limba spa- 
(reluarea lecției a 

19,00 Albatros — re- 
literară pentru tlne- 

„Cîntare pămîntulul

lectura 
Tăutu, 

Floren- 
Negu- 
Săbă-

V

la18.

11.30 ;
15.30 ;
15,30 ; teatre

enescu** (1„GEORGE

• Trei copil „minune" : MELODIA — 9,45 ; 11 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
18,30 ; 20,45, ARENELE LIBERTĂȚII — 19.30.
O Tarzan, omul maimuță : EXCELSIOR — 9,15 ;

25 ; 16 ; 16,36 ; 2u,45, AURORA — 3,30 ; 10,45 *, 13 ;
; 20,30, la grădină - 20, ARTA — 9 ; 11 ; 13,15 ;
; 20,30, la grădină — 19,30.
Tom Jones : GRIVIȚA — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30. 
Un dolar găurit: ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE - 
; 15,30 : 17,45 ; 20, COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Balul de simbătă scara : BUZEȘTI — 15,30 ;

k 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, AURORA — 8,30
* 18 - .......................... " -------
► 13
► •
► •
► 10
► a
k grădină — 20.
► O Rebus miraculos : DACIA — 8,15—21 în continuare.
, ft Taffy șl vînătorul t BUCEGI — 9 ț 11,15 { 13,30 ; 16 ;
k 18,15 ; 20,30, la grădină — 20.

« Teatrul „C. Tănase" (la Grădina Boema) : Boema 
Palace — 20, (la Sala Savoy) : Comici vestiți ai revistei : 
N. Stroe - 19,30.
• Ansamblul „Perlnița" (la Muzeul „Dr. M. Mlnovlci") : 
Spectacol de sunet și lumină „La vila cu clopoței" — 
19,30 și 20,15.

Vă- pre- nol so- în U-

(Urmare din pag. I)

honoris causa etc. Prin ase
menea atribuții, membrilor 
consiliilor profesorale (sena
telor universitare) li se con
feră răspunderi cu adinei 
implicații în bunul mers al 
școlii noastre superioare”. 
Relevînd un alt aspect al a- 
celeiași probleme, conf. univ. 
dr. loan Puia, prorector al 
Institutului agronomic „Dr. 
Petru Groza” din Cluj, pre
ciza : „Față de anii prece
dent, cînd contribuția noas
tră la elaborarea planurilor 
și programelor de învățămînt 
se limita la discuții în cadrul 
comisiilor de specialiști din 
minister — care elaborau 
planuri și programe „unita
re”, dar în realitate ele ex
primau în cel mai bun caz 
un echilibru al dorințelor 
diferitelor institute — acum, 
prin lărgirea sferei de com
petență a noilor consilii pro
fesorale, vom putea ca, ple- 
cînd
să-l perfecționăm, să-l adap
tăm
care dispunem și cerințelor 
concrete cărora vor trebui să 
le facă față absolvenții’

Consiliile instituțiilor de In-

de ia un plan unitar.

condifiilor de cadre de

vățămînt superior șl, respectiv 
ale facultăților, aleg prin vot 
uninominal cele trei per
soane considerate mai indica
te pentru a fi rectori sau de
cani. Dintre aceștia, Ministe
rul lnvățămîntului va numi 
pe termen de 4 ani rectorii 
și decanii. „Această proce
dură evidenjiază pregnant 
caracterul profund democratic 
ale vieții universitare, concep
ția profund progresistă pe 
care partidul și statul nostru 
o promovează în sistemul in
strucției publice 
conf. univ.
loan, prorector 
tufului de medicină și
farmacie din Tg. Mureș. In
plus, prin introducerea siste
mului de periodxitate, se 
favorizează folosirea perma
nentă, în activitatea de con
ducere, a energiilor creatoa
re, promovarea acelor cadre 
didactice care știu să îmbi
ne organic munca de pregă
tire și educare multilaterală 
a studenților cu o mai plină 
folosire a timpului în exer
citarea profesiunii de bază”.

Interlocutorii noștri au ți
nut să sublinieze că perfec
ționările ce vor surveni în 
desemnarea noilor organisme

aprecia
Pop D. Popa 

al Insti-

de conducere ale instituțiilor 
de învățămint superior se 
vor răsfrînge în. egală măsură 
și asupra participării organi
zațiilor de tineret la viața 
universitară. „Prin organizarea 
consiliilor profesorale și, în- 
tr-un sens mai larg, prin 
participarea la ședințe a de
legațiilor U.T.C. și de aso
ciație, cu drept de vot — 
releva tov. Gheorghe Oprea, 
secretarul comitetului U.T.C. 
ai Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu’ — se creează 
premisa conlucrării mai strîn- 
se între corpul profesoral și 
reprezentanții studențimii, a- 
nimafi de același țel al pre
gătirii temeinice pentru mun
că și viață a tineretului stu
dios. Lărgirea democrației u- 
niversitare va crea o și mai 
puternică emulație în rîndurile 
studențimii, va spori simțul 
răspunderii sale pentru pro
pria activitate".

Organizarea consiliilor pro
fesorale, alegerea rectori
lor și decanilor este un eve
niment cu profunde rezonanțe 
în viața universitară. Aceasta 
e concluzia adeseori exprima
tă, în aceste zile, în rîndu
rile corpului profesoral din 
întreaga țară.

O monografie dedicată primei 
noastre instituții simfonice și prilejui
tă de Centenarul acestui așezămînt 
nu se poate defini, pentru viața 
noastră muzicală, decît ca un eve
niment cultural de o importanță deo
sebită. Viorel Cosma prezintă, în acest 
recent volum, rezultatele unei cerce
tări științifice laborioase, cercetare 
în egală măsură aplicată asupra vie
ții noastre muzicale, studiată timp 
de un secol, cît și asupra formației 
instrumentale însăși. Întreprinderea 
se dovedește a fi temerară, întrucît 
o monografie a Filarmonicii, o alta 
a Operei Române, a Uniunii compo
zitorilor și a Conservatorului din 
București formează, sub numai aces
te 4 titluri, temele fundamentale de 
studiu ale istoriei muzicii noastre. 
Astfel, cu monografia Filarmonicii 
(pentru că monografia Conservato
rului, apărută acum cîtva timp, nu 
răspunde decît parțial unor exigențe 
reale) muzicologia noastră atacă di
rect marile teme ale culturii noastre 
muzicale, făcînd un pas hotărîtor 
spre realizarea, istoriei muzicii ro
mânești contemporane. Cu mo
nografia Filarmonicii din Bucu
rești ne aflăm astfel în fața unui 
capitol al acestei Istorii, capitol 
căruia Viorel Cosma i-a încredințat 
timp și strădanii, pasiune științifică, 
analiză muzicologică.

Monografia prezintă nu numai un 
secol de muzică, în care faptele con-

știincios consemnate și înserate în- 
tr-un impunător aparat științific (în
tre altele, publicarea integrală a tu
turor programelor concertelor sim
fonice, săptămînă de săptămînă, cu 
indicarea pieselor, dirijorilor și soliș
tilor) se impune cu acea putere de 
convingere pe care numai analiza

Note de lector

și redarea loială a faptelor pot s-o 
hotărască.

Pentru că monografia Filarmonicii 
de stat „George Enescu' din Bucu
rești, publicarea acestei monografii, 
este un gest însemnat: a scrie și a 
publica date despre o activitate și 
un crez al căror promotori au fost, 
timp de un secol, un Dimitrie Di- 
nicu, un Wachmann, un George 
Enescu, un George Georgescu, un 
Mihail Jora, nu poate să nu ne păs
treze atenția în acele zone ale con
științei naționale pe care le numim 
cultură și implicit civilizație.

Stilul monografiei propriu-zise este 
sobru. Autorul se limitează să în
scrie evenimentele, iar comentariul 
este încredințat de multe ori unor 
scurte, dar extrem de sugestive ex
trase din presa vremii; am spune,

orchestra Filarmonicii bucureștene 
comentată de timpul său. Asistăm, în 
acest fel, la o evocare în care patina 
timpului cît și stilul reținut al expu
nerii oferă cititorilor o lectură plă
cută, lucru mai puțin obișnuit pentru 
o lucrare științifică. La această carac
teristică contribuie și cele 112 foto
grafii, între care unele, și nu de mică 
importanță, inedite. Dar ceea ce re
prezintă într-adevăr evenimentul 
este, și trebuie să repetăm, deja a- 
mintita publicare a programelor de 
concert și a listelor cu membri ai 
formației, material ce dovedește, fără 
putere de tăgăduire, că Filarmonica 
din București, în ciuda diferitelor ti
tulaturi pe care și le-a atribuit de-a 
lungul deceniilor, a rămas unul și 
același colectiv, a rămas aceeași or
chestră, care, cu girul marelui Enes
cu și cu sprijinul întregii noastre 
vieți muzicale, (și dincolo de toate 
greutățile) a reprezentat și reprezintă 
cel mai înalt for românesc de cultură 
muzicală. Studiind aceste programe, 
cititorul și cercetătorul vor avea în 
față imaginea limpede a unui secol 
de muzică. Și cu acest prilej vom 
înțelege, o dată mai mult, că stră
duințele de artă ale Filarmonicii din 
București, și ale muzicii românești 
o dată cu aceasta, oricîtă modestie 
am investi in aprecierile noastre, pot 
fi privite cu mîndrie.

tulaturi pe care ș 
lungul deceniilor, 

da '

Mircea N. ȘTEFANESCU
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ADEZIUNE DEPLINĂ ÎNTÎLNIRE LA COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN > fMF SOCIALISTE

A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI

Tovarășul Mihai Dalea, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit joi cu tovarășii Takeshi Hama, membru supleant al Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia, redactor șef al ziarului „Akahata", și Matsutaro Matsushima, membru supleant al

C.C. aî P.C. din Japonia, care sela invitațiaNicu Bujor, al P.C.R.
află în țara noastrăC.C. al P.C.R.A participat tov. șef de sectoT la C.C.Cu acest prilej a avut loc o discuție care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

(Urmare din pag. I)mai calificat întreprinderilor pentru folosirea cu rezultate maxime a fondurilor materiale și bănești, prin descoperirea și valorificarea tuturor rezervelor interne. Ne vom mobiliza toate forțele pentru a îndeplini cu cinste aceste sarcini, înțelegînd în acest mod să ne exprimăm deplinul nostru acord față de principiile politicii interne și externe a partidului și statului nostru, relevate cu deplină claritate în recenta Declarație adoptată de Marea Adunare Națională".„Veteranii din Alba lulla își exprimă deplinul lor acord cu politica partidului și guvernului nostru, bine gîndită și clădită pe baza ideilor luminoase ale marxism-leninismului, ale internaționalismului proletar, în slujba idealurilor comune ale țărilor socialiste, în slujba întăririi a- lianțel forțelor care luptă împotriva imperialismului, pentru apărarea păcii în lume" — ne scrie veteranul Rusu Dănilă, din comuna Oarda de Jos, județul Alba.„De ani de zile, cu toată vîrsta noastră înaintată, urmărim cu interes politica partidului și guvernului călăuzită de grija permanentă de a

asigura bunăstarea tuturor cetățenilor patriei noastre ; iar pe plan extern de promovare a celor mai bune raporturi de prietenie frățească cu toate țările socialiste, cu toate țările lumii — ne scriu soții Valentina și Simion Titus Ganea, pensionari din Ploiești. Secretarul general al partidului nostru comunist a vorbit în aceste săptămîni poporului cu atîta căldură, cu atîta dragoste față de noi toți, îneît i-am înțeles gîndurile și vorbele și-1 vom urma cu drag și noi. care nu sîntem membri de partid, întrucît ne-a chemat la o luptă dîrză pentru înflorirea țării, pentru înfrățirea tuturor țărilor socialiste, pentru independența popoarelor, pentru dezarmare, pentru pace, deci la o luptă dreaptă, pentru omenie, pentru om ! Sîntem mîndri că mulți din foștii noștri elevi, pe care i-am pregătit timp de 40 de ani la catedră, sînt azi comuniști neînfri- cați. sînt muncitori și ingineri harnici și pricepuți, sînt gospodari vrednici în C.A.P., sînt învățători și profesori, medici, sînt gospodine șl mame care subscriu în unanimitate la politica partidului și guvernului".„Doresc să-mi exprim prin aceste rînduri atașamentul profund, încrederea șl deplina mea adeziune față

de politica înțeleaptă a partidului nostru, a Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne scrie din comuna Vlă- doia, județul Mehedinți, elevul 
Sergiu Lacrețiunu. Voi fi întotdeauna cu inima și gîndul alături de partidul nostru comunist în lupta pentru libertate, pentru menținerea păcii și prieteniei între toate țările lumii, pentru înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România".„întreaga politică Internă șl externă a statului nostru demonstrează înțelepciunea cu care este tradusă în viață dorința poporului român de a păși neabătut pe calea progresului — arată în scrisoarea sa Blaga 
Alexandru, economist la Uzina de mașini grele-București. Salut din toată inima politica partidului nostru pe calea dezvoltării prieteniei frățești dintre toate țările socialiste, a încetățenirii unor relații de încredere și de respect reciproc între ele. Siguri de justețea politicii noastre, uniți în jurul P.C.R., ne exprimăm convingerea că relațiile dintre țările socialiste vor deveni tot mai trainice în interesul tuturor popoarelor socialiste, al cauzei socialismului în lume".

Sosirea unei delegații 
a Partidului

Popular Socialist MexicanJoi după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Partidului Popular Socialist Mexican, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, face o vizită în țara noastră.Delegația este formată din tovarășii Alejandro Gascon Mercado, Manuel Stephens Garcia și Alberto Lumbreras, membri ai Di-

recțiunii Naționale a Partidului Popular Socialist Mexican.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Ivanovici, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
Adunare festivă cu prilejul

„Zilei pompierilor/✓

pe colina artifi- 
din Parcul pala- 
de vară vezi Pe- 

întinzîndu-se

Profund patriotism 
si internationalism 

•>

Ne vom 
face datoria,

in avîntul construcției socialiste a- par noi uzine și complexe industriale, noi așezăminte de sănătate și cultură, răsar mii. zeci de mii de locuințe, se înfrumusețează orașele »i satele patriei.Cîte nu s-au schimbat față de trecut ! îmi aduc aminte de perioada cînd a început alfabetizarea, ne- înscrisă în legi, dar generată de dragostea de popor a partidului. Astăzi, fiecare copil urmează școala medie de opt ani ; școala și cărțile sînt gratuite. Si avem un întreg popor de știutori și iubitori de carte.în domeniul meu de activitate, în chimioterapie, în trecut nu mi s-a putut oferi decît o singură cameră, care noaptea servea și de loc de odihnă pentru laborant și familia lui. Astăzi, colectivul Centrului de, chimioterapie al Academiei, eliberat de dificultățile de altădată, abordează complicate probleme științifice, avînd la dispoziție tot ce e necesar. Da pildă, pentru cercetările privind acțiunea unor biostimulatori realizați de noi și care duc la mărirea recoltelor, am avut, în acest an. la dispoziție nu mai puțin de 23 000 hectare.Toate marile schimbări din anii construcției socialiste au devenit po-

sibile datorită politicii profund patriotice duse de partid, politică urmată cu încredere deplină de întregul popor. în același timp, politica P.C.R. este profund internaționalistă, partidul ca și statul nostru militînd neobosit pentru dezvoltarea solidarității, prieteniei și alianței cu toate țările socialiste, în spiritul marxism- leninismului, pentru întărirea unității statelor socialiste și a tuturor forțelor iubitoare de pace și progres. Iar principiile așezate la baza relațiilor externe ale României sînt principii de profundă echitate și umanism, care țin seama de interesele fundamentale ale poporului nostru și ale tuturor popoarelor, de interesele generale ale socialismului și păcii.în acest sens privesc, ca om de știință și vechi membru al mișcării muncitorești, documentele care, definesc țiolitica noastră externă; Declarația Marii Adunări Naționale, cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu șl ale celorlalți tovarăși din conducerea noastră de partid și de stat, documente față de al căror conținut îmi exprim, alături de întregul popor, adeziunea deplină.
prof. dr. docent Simion OERIU 
membru corespondent al Academiei

fiecare 
la locul
de muncă

Ca cetățean român de naționalitate maghiară, care lucrez împreună cu oameni de cultură români, ca artist plastic am reflectat mult pe marginea ultimelor documente ale partidului și statului privind politica internațională a țării noastre. Nu pot să nu fiu de acord întru totul cu politica partidului și statului, care are la bază interesele fundamentale ale întregului nostru popor, care manifestă o mare grijă, un înalt simț de responsabilitate față de cauza socialismului și păcii. In Declarația Marii Adunări Naționale, în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost reafirmată cu vigoare hotărîrea partidului și statului nostru de a depune în continuare eforturi neslăbite pentru întărirea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste frățești. înaltele principii ale respectării independentei, suveranității, e- galității în drepturi, neamestecului în treburile interne — pentru care au militat întotdeauna forțele progresiste de pretutindeni și care stau la baza politicii externe a României

— corespund întru totul internaționalismului proletar.România militează consecvent pentru înlăturarea neînțelegerilor dintre state, prin tratative, cu răbdare, ut- mărindu-se găsirea de soluții reciproc acceptabile. Este fără îndoială o modalitate eficientă de a stimula destinderea, dezvoltarea încrederii și colaborării între țări și popoare.Eu, ca și ceilalți intelectuali maghiari din Cluj, umăr la umăr cu colegii noștri români, ne străduim să dăm viață hotărîrilor Congresului al IX-lea. Politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, care a- sigură o deplină manifestare a egalității în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, indiferent de naționalitate, mă obligă la o activitate și mai intensă, socotind că în acest chip îmi slujesc patria — România socialistă— interesele sistemului socialist și ale mișcării muncitorești.
Kovâcs ZOLTAN 
maestru emerit al artei

Ca muncitoare textilistă într-o fabrică nouă, modernă, rod al politicii de industrializare a țării, privesc cu bucurie la întruparea cuvintelor partidului în fapte. în _timp relativ scurt, industria noastră a devenit puternică, agricultura se dezvoltă rapid, cultura și știința progresează continuu. Socialismul face viața noastră tot mai îmbelșugată și mai înfloritoare.Politica partidului este oglinda propriilor noastre năzuințe. Dorim să trăim în bună prietenie cu toate popoarele lumii și în primul rînd vremr să întărim sistemul țărilor socialiste. Căci numai așa vom putea făuri scut de nădejde păcii, care aduce liniștea Și fericirea căminelor și copiilor noștri, bucuria de a munci liber, pentru tine însuți și a-ti face astfel viața și gîndurile mai frumoase, mai limpezi.Toate aceste idei le-am regăsit citind si ascultînd recenta Declarație a Marii Adunări Naționale, cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu. Iată de ce noi, oamenii muncii din România socialistă — bărbați și femei, tineri și vîrstnicl — sîntem alături de înțeleptul nostru partid, hotărîți să-l urmăm neabătut. cu dragoste și încredere.întregul colectiv în rîndul căruia lucrez își afirmă adeziunea deplină, voința fermă de a sprijini din toate puterile politica partidului nostru. Fiecare, la locul de muncă, ne vom face datoria și vom munci cu însuflețire să realizăm exemplar toate sarcinile de plan, dînd oamenilor muncii pînzeturi tot mal multe și de bună calitate. în felul acesta înțelegem noi să strîngem rîndurile în jurul partidului și Comitetului său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, luptînd neobosit pentru înflorirea țării, pentru pace și socialism, pentru bună înțelegere între toate popoarele lumii, ne călăuzesc spre o viață liberă și fericită.

La Casa de cultură a Ministerului Afacerilor Interne a avut loc joi după-amiază o adunare festivă, cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la luptele eroice ale pompierilor din Dealul Spirii și al zilei de 13 septembrie — „Ziua pompierilor".în prezidiu au luat loc tovarășii Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne, Constantin Stoica, vicepreședinte al Consiliului Securității Statului, generali și ofițeri superiori, pompieri voluntari fruntași.Cuvîntul de deschidere a adunării 
a fost rostit de Alexandru Dănescu, adjunct al ministrului afacerilor interne. Despre semnificația zilei de 13 septembrie — „Ziua pompierilor" — a vorbit general-locotenent Pamfil Tatu.Au mai luat cuvîntul Ion Gălă- țoiu, director adjunct la uzinele „Electromagnetica", și Dumitru Dinu, muncitor la Atelierele de re- vizie-vagoane București-Grivița.într-o atmosferă de puternică însuflețire, participanții la adunare au adoptat prin vii și îndelungate : aplauze textul unei telegrame adro-

sate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.
★Cu același prilej, a avut loc solemnitatea înmînării de ordine și medalii unor cadre din unitățile de Pompieri și ale formațiilor P.C.I. naltele distincții au fost înmînate de general de armată Iacob Teclu, membru al Consiliului de Stat.Pentru merite deosebite în muncă, a fost conferit ordinul „Pentru servicii deosebite în apărarea orîn- duirii socialiste și de stat, clasa a II-a, generalului locotenent Pamfil Tatu, iar cu același ordin, clasa a III-a, au fost distinși colonel George Sever Socaciu, colonel în rezervă Andrei Vintilă, locotenent colonel Vasile Ciubotaru, locotenent colonel Alexandru Rus, căpitan Nicolae Candin și plutonier adjutant în rezervă Nicolae Mitroi.Au mai primit Ordinul Muncii clasa a III-a, Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a IV-a și a V-a și medalia „Pentru paza contra incendiilor" un număr de ofițeri și angajați civili din cadrul unităților de pompieri, precum și numeroși activiști voluntari ai formațiilor P.C.I.
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De 
dală 
tului 
kinul 
circular, pînă departe
spre orizont. Conturul 
lui se pierde în zare. 
Din loc în loc ochiul 
întâlnește coșurile fa
bricilor, activitatea in
dustrială a capitalei 
desfășurîndu-se neîn
cetat, zi și noapte.

Pekinul a devenit 
un oraș industrial a- 
bia în anii puterii 
populare. înainte de 
eliberare, el adăpostea 
doar cîteva întreprin
deri ale industriei u- 
șoare și alimentare, 
slab utilate, precum și 
o puzderie de atelie
re de reparații. A- 
cum, locul acestora a 
fost luat de între
prinderi mari, dotate 
cu tehnică modernă, 
în cuprinsul orașului 
au luat amploare in
dustriile metalurgică, 
electrotehnică, con
structoare de mașini, 
a materialelor de con
strucții, chimică, tex
tilă.

Uzina Sițingshan, 
extinzîndu-se, s-a 
transformat într-un 
combinat metalurgic 
— cea mai mare în
treprindere a acestei 
ramuri din capitală. 
Au cunoscut o puter
nică dezvoltare mine
le carbonifere din 
împrejurimile orașu
lui, uzina de material 
rulant, uzina electri
că. într-un ritm rapid 
a crescut producția la 
noile întreprinderi: 
fabrici de produse 
chimice, de tuburi e- 
lectronice, de aparate 
de radio, de țesături 
din lină și bumbac etc.

într-o dimineață ce
țoasă, cînd străzile și casele păreau învălui
te într-o mantie albă, 
am pornit sa vizităm 
combinatul metalurgic 
Sițingshan, 
locuitorilor Pekinului. 
In incinta combinatu
lui, drumurile și a- 
leile flancate de co
paci, printre care pre
domină bambusul, se 
întretaie cu linii de

mîndria

■ as

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

tiunea de a crea, și mai ales 
tinerețea, energia, sufletul des
chis și privirile limpezi ale a- 
cestui popor, dragostea lui pen
tru tot ce e progresist în* lume, 
internaționalismul său, sînt ai
doma unor litere ale unui singur cuvînt: socialismul.

Sîntem ai acestui Partid Co
munist Român pentru că ne-a 
dat socialismul, această alcătu
ire a dreptății, libertății și 
demnității umane după care a 
jinduit întreaga noastră istorie.

Sîntem ai lui pentru că vede 
socialismul ca o realitate de aur 
ți de oțel și pentru că, respec
tând socialismul la el, îl respectă 
pretutindeni, și acest respect 
nu înseamnă altceva decît liber
tate, dreptate, demnitate pentru 
toți și pretutindeni, și acest res
pect, în primul rînd, îndeamnă 
proletarii lumii la unire.

Sîntem ai acestui Partid 
munist Român pentru că, 
bogățind țara și poporul
ideile și realitățile socialismu
lui, a îmbogățit în același timp 
socialismul cu țara și poporul 
român, cu un drapel sacru,

Co- 
îm- 

cu

care va fi păstrat astfel, cu 
simțăminte curate, care vor ră- 
mîne astfel.

Sîntem ai acestui Partid. Co
munist Român și acest Par
tid Comunist Român este al 
nostru 
vățat 
nic in 
tre de 
învățat _ 
zilele și în clipele noastre de 
odihnă, și mai ales pentru că 
ne-a învățat să putem apăra 
zilele și clipele noastre de mun
că și de vis.

Sîntem ai acestui partid pen
tru că îl alcătuim noi: oamenii 
acestui pămînt românesc, mun
citori, intelectuali, țărani, ro
mâni, maghiari, germani, pen
tru că toți știm, și astăzi știm 
mai bine, pentru că toți simțim, 
și astăzi simțim mai intens, că 
este un partid al dreptății, al libertății, al și al onoarei.

Sîntem ai nist Român 
mîinile noastre ale tuturor, îl 
înalță drapelul sincer și curat.

pentru că ne-a în
să construim temei- 
zilele și nopțile noas- 
lucru, pentru că ne-a 
să visăm frumos în

demnității umane

Partidului Comu- și mîinile tuturor,

Cronica zilei
SOSIREA 

NOULUI AMBASADOR 
AL AUSTRIEIJoi seara a sosit în Capitală Eduard Tschop, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Austriei în Republica Socialistă România.

★comerțului exterior,

Ecaterina PINTILIE
filatoare la Uzinele textile 
„Moldova"-Botoșani

TURUL CICLIST
AL ROMÂNIEIBÂILE HERCULANE (prin tele

fon). Etapa de ieri n-a perturbat 
clasamentul general atît cît se pre
supunea. Dinamovistul W. Ziegler 
continuă să dețină tricoul galben, 
dar emoțiile sale au crescut con
siderabil. Adversarul său, C. Gri- 
gore, a reușit ieri să reducă handi
capul la numai 18 secunde. V. Se- 
lejan, aflat pe poziția a treia, s-a 
apropiat și el de lider la 1'29”.

Cei trei cunoscuți alergători, pro
tagoniști în actualul tUr al Româ
niei, au fost primiți cu aplauze în
suflețite în centrul stațiunii și fe
licitați pentru ocuparea primelor 
locuri în etapa Timișoara — Caran
sebeș — Băile Herculane. Câștigăto
rul sprintului final (și al premiu
lui special oferit de Loto Prono
sport) a fost V. Selejan. Al doilea 
sosit — C. Grigore, iar al treilea — W. Ziegler.

Lupta dintre acești alergători a 
ținut, de altfel, trează atenția tu
turor de-a lungul întregului traseu 
(175 kilometri). Comportarea de ieri 
a lui W. Ziegler a impresionat cu 
atît mai mult cu cît în etapele an
terioare nu fusese cîtuși de puțin 
un om de pluton, ci principal ini
țiator al celor mai interesante faze, 
iar „duelul" lui cu C. Grigore a 
fost mai mult decit pasionant.

în plin centrul stațiunii Herculane, 
numeroșilor alergători li s-au oferit 
șanse la victorie, dată fiind lățimea 
străzii. Dar sprintul a revenit lui V. 
Selejan.W. Ziegler va porni astăzi în e- 
tapa spre Craiova pentru a 7-a oară 
cu tricoul galben. Șansele de a-l 
mai păstra s-au micșorat vizibil. în 
schimb au crescut serios speranțele 
de a ajunge lider ale lui C. Grigore 
(acum la 18 secunde) și V. Selejan 
(1’29").

Ion DUMITRIU

I IIIL

Ministrul ______ ._____ _________ ,Gheorghe Cioară, a plecat joi seara în Republica Socialistă Cehoslovacă, pentru a participa la deschiderea celei de a zecea ediții a Tîrgului internațional de la Brno. La această ediție, economia românească va fi prezentă cu produse ale industriei constructoare de mașini.
★Joi seara a părăsit Capitala delegația de specialiști din agricultura R. D. Vietnam condusă de Nguyen Chuong, adjunct al ministrului agriculturii, care a făcut o vizită de documentare în tara noastră. Timp de două săptămîni, oaspeții vietnamezi au vizitat unități agricole de stat și cooperatiste, institute de cercetări și stațiuni experimentale. diferite obiective social-culturale. Ei s-au întîlnit cu membri ai conducerii Consiliului Superior al Agriculturii și Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.

★Joi dimineața a plecat în Elveția tovarășul Octavian Groza, ministrul energiei electrice, care va participa la festivitățile ce vor avea loc cu prilejul zilei oficiale a Republicii Socialiste România — 13 septembrie 1968 — organizată în cadrul celei de a 49-a ediții a Tîrgului național de la Lausanne, la care țara este invitată ca oaspete de
★Delegația guvernamentală _____ publica Africa Centrală, condusă da Louis Alazoula, ministrul economiei naționale, care se află în țara noas-

tră la invitația guvernului Republicii Socialiste România, a vizitat miercuri Combinatul chimic de la Craiova, Exploatarea minieră Rovinari și Fabrica de ciment de la Bîrseșți. Joi dimineața, delegația a făcut o vizită la Ministerul Industriei Construcțiilor, unde a avut o convorbire cu ministrul Dumitru Mosora.După-amiază, la Ministerul Minelor, oaspeții au continuat convorbirile oficiale.
★Joi a avut loc în sălile Muzeului de artă modernă și din Galați vernisajul expoziției pictură a fraților Georgeta cu-Anderson și Constantin ramescu, artiști plastici de română, stabiliți cu mulți urmă în S.U.A. Expoziția lucrări care, prin mijloacele de exprimare, colorit, forme și conținut, arată că cei doi artiști au simțit tot timpul influența culturii naționale, a tradițiilor artei românești. Sculpturile „Domnița" și „Coloana românească", picturile întitulate „Moldova" și „Fratele și sora", donate cu această ocazie Muzeului de artă din Galați, „Biserică din Maramureș", „Viziune folclorică". „Coloana dacică", „Amintiri", „Fantezie românească" și altele au o puternică forță de sugestie. La vernisaj, la care a luat parte pictorița Georgeta Aramescu-Anderson, a vorbit despre personalitatea celor doi artiști prof. Nicolae Itu. directorul muzeului.

contemporană de Arames- Ticu A- origine ani în cuprinde

noastră onoare.
din Re-

★Orchestra simfonică a Radlotele- viziunii române s-a înapoiat în Capitală, după un turneu întreprins în R.D. Germană. Concertele au fost susținute la Berlin, Halle, Frankfurt pe Oder, Potsdam. Gera șl Jena. Publicul numeros, prezent la toate concertele, a făcut artiștilor români o primire călduroasă.(Agerpres)

cale ferată ; dispoziti
ve automate dirijează 
garniturile transpor
tând minereu, cărbu
ne, metal topit. Vu
ietul furnalelor, coc- 
seriei, laminorului se 
aude pînă departe, iar 
pămîntul, acoperit de 
un strat subțire de 
funingine, trepidează 
ușor.

în camera de co
mandă, tehnicienii de 
serviciu urmăresc a- 
tent evoluția unei 
șarje. Vacarmul de a- 
fară nu pătrunde prin 
zidurile groase. Tăce
rea este întreruptă 
din cînd în cînd doar 
de soneria telefonului. 
Răspunsurile se dau 
lapidar și limpede.

CORESPONDENȚA 
DE LA 

I. GALAȚEANU

Zeci de butoane și sute de becuri colora
te marchează fiecare 
etapă a procesului de 
producție, indică fră- 
mîntările din interio
rul furnalului. în 
sfîrșit — șarja. Șuvo
iul de foc al metalu
lui topit se îndreaptă 
spre cuve și este 
transportat spre oțelă- 
rie.

Cele trei furnale ale 
combinatului, cu o capacitate între 500— 
1 300 metri cubi, dau 
cîte 12 șarje în 24 de 
ore. în cadrul revolu
ției tehnice, care se 
desfășoară în întrea
ga țară, în scopul 
sporirii producției și 
îmbunătățirii calității 
ei, la combinat au fost 
date în exploatare în 
ultimii ani converti- 
zoare care elaborează 
șarje în 30 de minu
te. Paralel cu acestea 
continuă să funcțione
ze și vechile cuptoa
re, în care se obțin 
diferite calități de 
oțel.

Aprovizionarea com
binatului cu materii 
prime este bine or
ganizată : minereul se 
aduce de la o distan-

ță de 200 km, (ar cărbunele se găsește 
din abundență în ju
rul Pekinului. înnobi
larea lui se face în 
cocseria combinatului 
care are o capacitate 
de 1 200 tone pe zi.

Muncitori, tehnicieni, 
membri ai conducerii 
combinatului mi-au 
vorbit cu mîndrie 
despre succesele lor, 
punînd accentul pe e- 
forturile depuse pen
tru sporirea capacită
ții de producție a în
treprinderii în perioa
da de după eliberare. 
Ei țineau să sublinie
ze cît de mult s-au 
schimbat lucrurile în anii construcției socia
liste. Am aflat că, 
deși construcția uzi
nei a început încă în 
1919, cu capital străin, 
abia în 1938, după a- 
proape 20 de ani, a 
intrat în funcțiune 
primul furnal. Ulte
rior, ea și-a încetat 
complet activitatea, 
pentru a o relua în 
1949. De atunci și pînă 
în prezent în istoria 
combinatului se dis
ting două perioade : 
1949—1957, cînd sarci
na principală era spo
rirea producției cu a- 
jutorul vechilor insta
lații și agregate, și pe
rioada de după 1958, 
cînd s-au elaborat pla
nuri pentru extinde
rea considerabilă a în
treprinderii. Vechea u- 
zină cu utilaj înve
chit și cu o produc
ție redusă s-a trans
format astfel într-un 
modern combinat me
talurgic, în care lu
crează 20 000 de mun
citori, ingineri, tehni
cieni și funcționari.

O dată cu dezvolta
rea combinatului, în 
apropierea lui s-a ri
dicat un cartier de 
locuințe. Gazdele 
ne-au condus pe stră
zile 
blocuri 
gazine, 
școlile, 
și alte 
dilitare. în școlile 
tehnice sînt pregătiți 
muncitori calificați — 
schimbul de mîine al 
combinatului.

străjuite de 
moderne, ma- 
ne-au arătat 

cinematograful 
construcții e- 

. în

sofia Proiectul unor mari
lucrări hidrotehnice

SOFIA (de la corespondentul 
nostru Gh. leva). — De multă 
vreme unele regiuni din nord- 
estul Bulgariei duc lipsă de 
apă potabilă. Insuficiența aces
teia s-a făcut cu deosebire simțită 
mai ales în ultimul timp, o dată 
cu dezvoltarea accentuată a forțe
lor de producție și creșterea numerică a populației rtrbane. în ve
derea ameliorării situației exis
tente, la întreprinderea „Vodoca- 
nalproiect" din Sofia, după o acti
vitate susținută desfășurată timp de 
peste un an, a fost întocmit proiec
tul privind construirea unui sistem 
de alimentare cu apă a acestei zone

geografice. Sistemul respectiv, cart 
va folosi utilaj hidrotehnic modern, 
va fi cel mai mare de acest gen din 
Bulgaria. El va permite utilizarea 
apelor subterane de pe terasele 
de-a lungul Dunării, ca și a acelora 
de la viitoarele baraje „Stevrek" 
și „Ticea".

Specialiști ai întreprinderii „Vo- 
docanalproiect — cu care am stat 
de vorbă — mi-au relatat că prin 
înfăptuirea acestei lucrări vor fi 
aprovizionate cu apă 
lități, dintre care 15 
populație reprezentând 
sută din cea a întregii 
unul din apeducte va avea o lun
gime de 160 kilometri.

677 loca- 
orașe cu o 
circa 12 la 
țări. Numai

Berlin Reafcări in industria
navală a R. D. Germane

BERLIN (de la corespondentul 
nostru Șt. Deju). — Zilele 
acestea a fost predat cel 
de-al 100-lea cargou construit pe 
șantierele navale Warnow din Ros
tock (R. D. Germană). Nava de 
12 300 tone a fost construită în nu
mai șase luni, în timp ce pentru 
primul cargou, de 10 000 tone rea
lizat în 1957, au fost necesare 32 
de luni. Majoritatea navelor cons
truite pe șantierele Warnow au 
fost livrate Uniunii Sovietice, iar 
altele Franței, Norvegiei, Elveției, Cubei și R. P. Chineze.

Cu un mare număr de nave a 
fost înzestrată totodată flota co
mercială a R.D. Germane, care în
sumează în prezent peste 160 de 
vase cu un deplasament total de 
aproape un milion de tone.

R.D. Germană dispune în pre
zent de o industrie navală mo
dernă. Numai în prima jumătate 
a anului 1968 șantierele ei navale

au livrat vase maritime cu un to
naj total de peste 142 000 tone, cu 
20 000 mai mult decît in prima ju
mătate a anului trecut. Vase de pescuit. cargouri oceanice, nave pentru 
transportul de mărfuri, nave pen
tru cercetări științifice și nave-u- 
zină — toate acestea se construiesc 
pe „salba" de șantiere ce se în
tinde de-a lungul litoralului Bal
ticii. Instalațiile acestora cuprind 
circa 3 000 metri de cală, 3 000 me
tri de chei și 200 000 m.p. de ateli
ere în care lucrează circa 40 000 de 
muncitori și specialiști. Dar mo
dernele vase care iau drumul o- 
ceanelor sînt creații nu numai ale 
constructorilor navali. La realiza
rea lor participă uzinele mecanice. 
Printr-o strînsă cooperare cu șan
tierele navale, industria electro
tehnică, cea metalurgică șl chimică fși aduc de asemenea contribuția la 
realizarea lor.

Exact cu o lună înainte de ziua în care va avea loc ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară, Comitetul Olimpic Român a dat publicității lista sportivilor ce ne vor reprezenta la marea confruntare de forțe din Mexic.Iată lotul sportivilor și antrenorilor care vor face deplasarea la Jocurile Olimpice de vară din Mexic : 
ATLETISM; Viorica Viscopoleanu, Mihaela Peneș, Ileana Silai, Valeria Bufanu, Lia Manoliu, Șerban Ciochină, Virginia Bonei, Leonida Ca- raiosifoglu, Olimpia Cataramă. ANTRENORI : Gheorghe Zîmbreșteanu, Gheorghe Biro. BOX: Constantin Ciucă, Nicolae Gîju, Ion Covaci, I. Zilberman, Calistrat Cuțov, Vasile Antonio, Ion Monea, Ion Alexe, Constantin Stanef. ANTRENOR : Ion Popa. CANOTAJ : Reinhold Batschi, Petre Ceapura, Stefan Tudor, Francisc Papp. Stefan Tarasov, Gheorghe Moldoveanu, Anton Chirlacopschi, Pavel Cichi, Emanoil Stratan, Dumitru Ivanov, Ladislau Lavrenschi, Alexandru Aposteanu, Octavian Pa- velescu, Eugen Petrache. ANTRENOR : Dumitru Popa. CAIAC- 
CANOE: Andrei Conțolenco, Aurel Vernescu, Afanasie Sciot- nic, Mihai Turcaș, Anton Cale- nic, Dimitrie Ivanov, Ion Irimia, Valentina Serghei, Viorica Dumitru,

Lotul olimpic român

a fost definitivat
I. Patzaichin, Serghei Covaliov, Marian Ionescu. (Se vor mai stabili 4 
sportivi dintre : Chindin Covaliov, Haralambie Ivanov, Nicolae Terente, Ghizela Sipoș, Elena Lipalit, Petre Năstase). ANTRENORI : Radu Hu- țan. Cornel Bîrsănescu. MARAN- GOZ : Nicolae Ștefan. Vasile Costa. LUPTE 
ROMANE: GheorgheIon Baciu (Ion Alionescu), Simion Popescu, Ion Țăranu, Nicolae Neguț, Nicolae Martinescu, Ion Enache (va concura și la lupte libere), Constantin Bușoiu. ANTRENOR : Ion Cor- neanu. LUPTE LIBERE: Cristea, Petre Coman,Bolla, Andrei Maindt, Ștefan Stîngu (va concura si la lupte clasice). ANTRENOR : Ion Crîsnic. TIR t Virgil

ÎNOT: 
GRECO- Berceanu,

Nicolae Francisc

Atanasiu. Ion Tripșa, Marcel Roșea, Neagu Bratu, Marin Ferecatu, Nicolae Rotaru, Ion Olărescu, Ștefan Caban, Petre Sandor, Gheorghe Senco- vici, Ion Dumitrescu, Gheorghe Flo- reseu, Ion Giușcă. ANTRENORI : Petre Cișmigiu, Mihai Toader. SCRI
MA : Olga Szabo, Ileana Drîmbă, Ecaterina Iencic, Ana Ene, Maria Vied, Tănase Mureșanu, Ionel Drîmbă, Iuliu Falb, Mihai Tiu, Ștefan Hau- kler. ANTRENORI : Vasile Chelaru, Andrei Vîlcea. CICLISM : Emil Rusu.După cum se vede, sportul românesc va fi reprezentat la Jocurile Olimpice din Mexic de un lot numeros, în care sînt incluși cei mal buni dintre sportivii noștri. Știm că fiecare dintre sportivii aflați astăzi în lotul olimpic și-au cucerit drep-

tul tr-o prin Dar, ales muncă, aceste cheiat o dată cu selecționarea definitivă pentru Jocurile Olimpice. Dimpotrivă, perioada care a mai rămas, cea mai strictă, cea mai măsurată, trebuie să fie caracterizată printr-o și mai netă sobrietate în activitate, printr-o și mai adîncă seriozitate.Faptul de a fi confirmați ca participant! sigur} la întrecerile J.O. nu înseamnă nicidecum realizarea țelului propus, slăbirea disciplinei în pregătire, relaxare. Din contră, acum mai mult ca oricînd, preocupările pentru atingerea celui mai ridicat plafon al formei sportive, pentru desăvîrșirea măiestriei tehnice, pentru căutarea și găsirea celor mai fericite soluții în ceea ce privește acumularea de energie și mai ales dozarea acestei energii în funcție de condițiile de concurs date de altitudine, trebuie să fie sporite spre limita maximă. Viață sportivă, pregătire minuțioasă, disciplină fermă, intoleranță absolută față de orice fel de abateri — iată comandamentele ultimei luni preolimpice.

de a face parte din el prin- stăruitoare muncă de pregătire, eforturi de mare intensitate, tot atît de adevărat — și mai important — este că această eforturi nu s-au în-

Valentin PAUNESCU



CUVINTAREA

SVOBODA
DIN PLZEN

m MexicLA NIVEL

ÎNALT

în
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CONFERINȚA

AFRICANA

REZOLUȚII ADOP
TATE LÂ SESIUNEA 
CONSILIULUI 
MINISTERIALALGER 12 (Agerpres). — seara au luat sfîrșit lucrările lei de-a 11-a sesiuni a Consiliului ministerial al Organizației Unității Africane. Sesiunea a adoptat mai multe rezoluții ale căror proiecte au fost elaborate de comisiile conferinței în probleme politice, administrativ-financiare. Principalul organism al conferinței — comisia politică — a propus măsuri privind teritoriile aflate încă sub dominația colonială. Proiectul propus de comisie condamnă N.A.T.O., care sprijină atît pe plan militar cît și financiar Portugalia. Este denunțată, de asemenea, a- lianța existentă între Portugalia și regimurile rasiste din R.S.A. și Rhodesia. Se subliniază, totodată, succesele obținute de forțele patriotice în lupta pentru independența acestor teritorii, recoman- dîndu-se ca O.U.A. să acorde pe viitor un sprijin și mai mare organizațiilor și mișcărilor patriotice care acționează în aceste teritorii.Aceste proiecte de rezoluție vor fi supuse reuniunii la nivel înalt a țărilor africane care urmează să-și înceapă lucrările la Alger. La această reuniune și-au anunțat participarea șefi de state și de guverne din 39 de state africane. Pe ordinea de zi a reuniunii figurează în primul rînd ratificarea rezoluțiilor adoptate de Consiliul ministerial al O.U.A.

Joi ce-

Lucrările 
conferinței 
statelor ne-
posesoare 

de arme 
nucleareGENEVA 12. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : Participants la dezbaterile generale ale conferinței statelor neposesoa- re de arme nucleare au continuat să se pronunțe pentru dezarmarea atomică, pentru noi măsuri de dezarmare și folosire pașnică a energiei nucleare, pentru crearea de zone denuclearizate.în ședința de joi au luat cuvîntul reprezentanții Etiopiei, Poloniei, Ecuadorului, statului Trinidad-Tobago, Ja- maicăi, Afganistanului, statului Chile, Camerunului.

VIETNAMUL DE SUD

Cohvorbirile delegației 
guvernamentale române

CIUDAD DE MEXICO 12. — Trimisul special Agerpres, Vasile Oros, transmite : Delegația guvernamentală română condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a continuat miercuri convorbirile cu reprezentanți ai guvernului mexican. Conducătorul delegației, însoțit de Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, și Grigore Bărgăoanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, s-a întîlnit cu Antonio Ortiz Mena, ministrul finanțelor și creditului public, și cu

Octaviano Campos Salas, ministrul industriei și comerțului. De asemenea, delegația a avut convorbiri cu conducători ai societății petroliere de stat „Pemex" și ai altor organisme economice. La aceste întîl- niri s-au examinat căile și modalitățile de promovare a schimburilor comerciale și a colaborării economice și tehnice între România și Mexic.Miercuri seara, dr. Gabino Fraga, ministrul de externe ad-interim al Mexicului, a oferit o recepție în onoarea delegației guvernamentale române.

PRAGA 12 (Agerpres). — Agenția CTK anunță că președintele R. S. Cehoslovace, Ludvik Svoboda, a luat cuvîntul în cadrul u- nui miting care a avut loc la u- zinele constructoare de mașini „Skoda" din Plzen. Vorbitorul a subliniat că, prin înalta sa organizare și disciplină, clasa muncitoare cehoslovacă a demonstrat

NEW YORK

Cooperarea internațională
cerință obiectivă
a progresului contemporan
• INTERVENȚIA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANENEW YORK 12 (Agerpres). — în cadrul primei Conferințe internaționale a miniștrilor pentru problemele protecției sociale, care își desfășoară lucrările la sediul Națiunilor Unite din New York, au început dezbaterile asupra rapoartelor prezentate de comisiile tehnice.Luînd cuvîntul în cadrul discuțiilor pe marginea raportului cu privire la cooperarea internațională în domeniul protecției sociale, Petre Blajovici, șeful delegației române, a apreciat că această conferință, care reunește reprezentanți din aproape toate țările lumii, constituie o acțiune utilă, o experiență pozitivă în direcția colaborării internaționale. Cooperarea internațională, a subliniat vorbitorul, este o cerință obiectivă a progresului contemporan ■ și joacă un rol tot mai important în viața economică și socială a tuturor țărilor.Petre Blajovici a subliniat poziția României în problemele cooperării internaționale și principiile care trebuie să stea la baza acestei cooperări, reafirmate și în recenta Declarație a Marii Adunări Naționale. Vorbitorul s-a referit în continuare la realizările obținute de țara noastră în domeniul cooperării Internationale și la numeroasele initiative în diverse organisme internaționale. El a arătat că delegația română este de acord cu direcțiile și formele cooperării internaționale în domeniul protecției sociale, așa cum au fost expuse în raportul comisiei nr. 4. în numele delegației române el a propus să se adauge și alte forme de cooperare ca : realizarea unui schimb de informații și documentații între state, în toate problemele care se referă la domeniul protecției sociale ; c țanizarea de simpozioane, cicluri de studii, seminarii' și consultații de specialitate, sub e- gida O.N.U. sau a instituțiilor sale

specializate; organizarea unui sistem eficient de asistență tehnică O.N.U. pentru țările în curs de dezvoltare în diferite compartimente ale bunăstării sociale ; editarea unui buletin informativ anual de către Secretariatul O.N.U. cu privire la cooperarea internațională în problemele bunăstării sociale și altele.

Patrioții își consolidează pozițiile

SAIGON 12 țiile de presă țile patriotice fensiva în regiunea orașului Tay Ninh. Agenția France Presse precizează că patrioții își consolidează pozițiile în toate punctele strategice din jurul orașului. Aproape fără întrerupere, începînd de miercuri seara s-au desfășurat lupte în perimetrul localităților din regiunea respectivă, care este

(Agerpres). — Agen- transmit că unită- au continuat joi o-
<?

mare parte controlată de forțele patriotice. în același timp, comandamentul forțelor americano-saigo- neze de la Tay Ninh a cerut urgent întăriri.Au mai fost semnalate lupte și în alte regiuni ale Vietnamului de sud. Unități ale celei de-a 5-a divizii mecanizate americane au fost atacate la aproximativ 2 km de baza de la Con Thien de puternice detașamente ale F.N.E.

PREȘEDINTELUI

LA UZINELE

din nou că este forța principală și cea mai progresistă a societății. „Nimeni nu se îndoiește de faptul că în prezent clasa muncitoare a Cehoslovaciei va contribui în același fel la consolidarea economiei și a vieții politice, că ea va sta în fruntea acestui proces, avînd în vedere locul său societatea cehoslovacă".
AL Dubcek a primit

o delegație de reprezentanți 
ai organizațiilor de tineretPRAGA 12 (Agerpres). — Agenția CTK anunță că Al. Dubcek, prim-secretar al C.G. al P.O. din Cehoslovacia, a primit la 11 septembrie o delegație de reprezentanți ai organizațiilor de tineret și copii din R. S. Cehoslovacă. La întîlnire a fost de față Zdenek Mlynar, secretar al G.C. al P.C.G.Tovarășul Alexander dat o înaltă apreciere sentimentelor socialiste tice ale tinerei generații, țumit tineretului pentru

Dubcek a activității, și patrio- E1 a mul- maturita-

tea și dovadă Viitorul patriei noastre, al tineretului nostru se află în mîinile noastre, în munca și acțiunile noastre — a spus Al. Dubcek.în continuare, subliniat multiple, consacra pentru a tinerilor, nurile și tineretul

disciplina de care a dat în condiții excepționale.
Al. Dubcek a că, în ciuda sarcinilor partidul comunist va timp și forțe suficiente duce munca în rîndurile pentru a le explica pla- țelurile sale și a atrage la înfăptuirea lor,

Ședința guvernului
cehoslovacPRAGA 12 (Agerpres). — Agenția CTK anunță că la Praga a avut loc o ședință a guvernului cehoslovac, prezidată de O. Cer- nik, președintele guvernului.

Guvernul a aprobat rezultatele convorbirilor dintre șefii guvernelor R. S. Cehoslovace și U.R.S.S., care au avut loc la Moscova la 10 septembrie.
■ ■ ■ ■ Si E3

Tîrgui international
1

de h Zagreb
CORESPONDENTA DE LA N. PLOPEANU

Ieri s-a deschis tra
diționalul Tîrg interna
țional de la Zagreb, La 
festivitatea de deschi
dere au participat I. B. 
Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Mika Șpi- 
liak, președintele Ve- 
cei Executive Federale, 
Vladimir Bakarici, pre
ședintele C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din 
Croația, și alți condu
cători de partid și de 
stat. La cea de-a 75-a 
ediție a sa, tîrgul re
unește 7 250 întreprin
deri și firme din pes
te 50 de țări din Eu
ropa, Asia, Africa și 
America.

Luînd cuvîntul la 
festivitatea de deschi
dere, Kiro 
membru 
xecutive 
leva. între 
în prezent 
nifestă tot 
ternic ideea 
și intensificării relații
lor economice bazate 
pe egalitate în drep
turi și avantaj re
ciproc, între țările din 
răsărit și apus. El a ex
primat hotărîrea R.S.F. 
Iugoslavia de a conti
nua politica de lărgire 
și dezvoltare a relații
lor economice și a co
laborării tehnico-știin-

Gligorov, 
al Vecei E- 

Federale, re- 
altele, că 

se ma- 
mai pu- 

dezvoltării

țifice cu toate țările. 
In prezent în Iugosla
via se găsesc delega
ții economice din O- 
landa și Sudan care 
poartă convorbiri pri
vind dezvoltarea rela
țiilor economice bilate
rale.

Actuala ediție a tîr
gului relevă pregnant 
progresele realizate de 
economia iugoslavă în 
ultimii ani. La tîrg este 
prezentată o largă gamă 
de produse ale indus
triei grele și ușoare.

Vizitatorii tîrgului 
remarcă, de asemenea, 
succesele obținute în 
diferite ramuri ale e- 
conomiei de celelalte 
țări socialiste partici
pante : Uniunea Sovie
tică, România, Bulga
ria, Cehoslovacia, Po
lonia, R.D.G., Ungaria.

La puțin timp după 
festivitatea de deschi
dere a Tîrgului, con
ducătorii de partid și 
de stat ai 
au vizitat 
Republicii 
România. In
vilionului, președintele 
Tito și ceilalți conducă
tori de partid și de stat 
iugoslavi au fost întîm- 
pinați de ambasadorul 
României la Belgrad,

Aurel Mălnășan. Inal- 
ții oaspeți au manifes
tat interes față de nu
meroase exponate.

întreprinderile de co
merț exterior din țara 
noastră expun mașini- 
unelte, mașini pentru 
prelucrarea lemnului, 
mașini pentru industria 
textilă și alimentară, 
utilaje de construcție, 
utilaj 
strunguri, 
șini de
lectromotoare, transfor
matori, mașini pen
tru industria forestie
ră, tractoare universale 
și pe șenile etc. Bo
gat reprezentată este 
producția industriei 
noastre chimice: pro
duse sodice, negru de 
fum, intermediari pen
tru industria
teză, coloranți, 
venți, mase 
îngrășăminte 
dăunători, 
medicamente
tice. Sînt expuse, 
asemenea, produse pe
trolifere. materiale de 
construcție, rulmenți, 
profile de oțel etc. Su
prafața de expunere a 
produselor românești 
este de 2 300 mp.

electrotehnic, 
freze, 
găurit,

ma-
e-

Iugoslaviei 
pavilionul 
Socialiste. 

incinta pa-

de sin- 
sol- 

plastice, 
și anti- 
anvelope, 
și cosme- 

de

Vizita oficială în România a secretarului de stat pentru afacerile externe, Michael Stewart, a purtat amprenta bunelor relații dintre cele două țări. Multe corespondențe de presă au relevat că a fost prima vizită oficială a unui ministru de externe britanic în România. în a- celași timp s-a impus atenției elementul de continuitate — anume că ea a făcut parte dintr-un șir de întîlniri și contacte bilaterale, între care numai în acest an s-au remarcat, de pildă, ca momente importante, vizita prim-vicepre- ședintelui Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, în Anglia, prezența la București a ministrului tehnologiei din Marea Britanie, Anthony Wed- good Benn, precum și a unei delegații Lee, list.în noastră, ministrul de externe Angliei a fost primit de președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer. Aceste întîlniri, ca și discuțiile oaspetelui britanic cu omologul său, Corneliu Mănescu, au prilejuit un schimb de vederi cuprinzător și util cu privire la relațiile dintre cele două țări și la probleme actuale ale situației Internaționale. S-a remarcat, în primul rînd, cu satisfacție dezvoltarea favorabilă a legăturilor bilaterale în ultimii ani, concretizate atît prin contacte și vizite reciproce, cît și prin creșterea relațiilor reciproce pe tărîm economic.

laburiste, condusă de președintele Partiduluicursul vizitei sale în

Sărbătoarea
ziarului

„L ’Unită

Jenny Labu-țara ai

CORESPONDENTA DIN BOLOGNA DE LA NICOLAE PUICEA

Oraș cu vechi tradiții 
revoluționare, Bologna 
trăiește în aceste zile at
mosfera manifestărilor 
populare, de masă. Ince- 
pînd de joi seara, aici se 
desfășoară festivalul 
ziarului „L’Unitâ", săr
bătoare a întregii prese 
comuniste din Italia. Mii 
și mii de cetățeni au ți
nut să fie prezenți în 
parcul Montagnola, la 
deschiderea festivalului, 
fapt ce subliniază încă 
o dată prestigiul șl în
crederea de care se 
bucură presa comunistă 
în rîndul cititorilor, le
găturile sale trainice 
cu masele de oameni ai 
muncii. In aplauzele vii 
ale celor prezenți, Ar
turo Colombi, membru 
al Direcțiunii P.C.I., a 
tăiat panglica inaugura
lă. Se aflau de față Gui
do Fanți, primarul Bo- 
lognei, membru al Di
recțiunii P.C.I.; Galletti 
Vincenzo, secretarul Fe
derației din Bologna a 
P.C.I., membru al C.C. 
al P.C.I., Sergio Cavina, 
secretarul Comitetului 
regional al P.C.I., mem
bru al C.C. al P.C.I., de- 
putați și senatori. A 
urmat apoi vizitarea 
standurilor și expozi
țiilor pregătite pentru

tradiționala sărbătoare 
a ziarului „L’Unitâ".

într-un cadru natural, 
pitoresc, înfrumusețat și 
mai mult de mîini pri
cepute, festivalul cu
prinde zeci de standuri 
și expoziții, consacrate 
celor mai importante 
teme ale actualității po
litice interne și interna
ționale, chioșcurile cu 
produse de artizanat din 
diferite regiuni ale Ita
liei, cinematografe în 
aer liber, zeci de pa
nouri luminoase.

„Democrație, socia
lism, pace" — sînt cu
vintele pe care le-am 
auzit cel mai frecvent 
rostite ferm de mii de 
comuniști în prima zi a 
festivalului. Le-au ros
tit muncitori bolo- 
gnezi, studenți, țărani și 
intelectuali — comu
niști vîrstnici și tineri 
— care au venit in par
cul Montagnola pentru 
a-și exprima cu și mai 
multă hotărîre adeziu
nea la politica promo
vată de Partidul Co
munist Italian. Împreu
nă cu ei au venit prie
teni, oameni care cred 
și luptă pentru unita
tea stîngii.

Un program dens și 
variat, eșalonat pe șap
te zile, cuprinde ma-

nifestări cu caracter 
politic, cultural, educa
tiv, sportiv și distrac
tiv. Principalul mo
ment politic al festiva
lului are loc dumini
că, zi în care pe stră
zile centrale ale Bolo- 
gnei zeci și zeci de mii 
de oameni ai muncii, 
studenți și intelectuali, 
democrați din Bologna 
și regiunile învecinate, 
din nordul și sudul ță
rii, vor străbate străzi
le centrale ale orașu
lui, manifestînd pentru 
pace, democrație și so
cialism.

Numeroasele stan
duri consacrate presei 
și literaturii comunis
te, întăririi unității cla
sei muncitoare, luptelor 
țăranilor pentru o via
ță mai bună, emanci
pării femeii, probleme
lor tineretului, luptei 
pentru dezvoltarea de
mocrației și progresu
lui în Italia, se comple
tează cu expoziții pri
vind lupta împotriva 
imperialismului, agre- . 
siunii americane în 
Vietnam. De asemenea, 
pe o întreagă alee, pa
nouri mari îndeamnă la 
întărirea unității și 
coeziunii mișcării co
muniste și muncito
rești internaționale.

lehnico-științific și cultural. Cooperarea economică, industrială și tehnică, al cărei punct de plecare se află în acordul încheiat anul trecut, s-a materializat deja în forme și acțiuni concrete ; s-au intensificat legăturile și schimburile de valori cultural-știinjifice.Consemnînd rezultatele pozitive de pînă acum, convorbirile au relevat, totodată, posibilitățile existente pentru extinderea și în viitor a relațiilor româno-britanice, în avantajul ambelor părți. în acest sens, în domeniul economic — așa cum. se menționează în comunicatul cu privire la vizită — părțile „au subliniat necesitatea continuării eforturilor lor pentru a dezvolta schimburile comerciale și cooperarea e- conomică, industrială și tehnică reciproc avantajoasă, potrivit posibilităților și necesităților celor două țări’. Ele și-au exprimat convingerea că încheierea unui nou aranjament comercial pe termen de 5 ani, ca și organizarea expoziției industriale britanice în luna viitoare la București, vor favoriza această dezvoltare. Se conturează, de asemenea, premise pentru dezvoltarea circulației valorilor culturale ale celor două țări, precum și pentru intensificarea schimburilor turistic", în interesul apropierii și cunoași reciproce. In timpul vizitei cei dt. miniștri de externe au semnat o Convenție consulară între cele două țări examinînd, de asemenea, și posibilitățile încheierii unor a- corduri în domeniul maritim și al transporturilor rutiere.Relațiile actuale dintre România și Marea Britanie, perspectivele lor de dezvoltare, dovedesc o dată mai mult că în zilele noastre depărtarea geografică sau deosebirea între sistemele social-politice nu constituie un impediment în calea bunei înțelegeri între state, a colaborării bine stră, sale rea frățească cu țările socialiste, militează totodată consecvent pentru dezvoltarea relațiilor cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Acționînd în acest sens, România pornește de la convingerea că asemenea relații sînt utile atît țărilor ce le promovează, cît șl intereselor destinderii, ale a- dîncirii înțelegerii dintre state șl întăririi păcii în lume.în cursul schimbului de vederi cu secretarul de stat britanic s-a subliniat necesitatea continuării eforturilor pentru destindere și colaborare internațională în spiritul Cartei O.N.U. Cauza îmbunătățirii climatului politic pe continentul european, ca și pe toate celelalte continente, are în România un adept convins, țara noastră fiind hotă- rîtă să facă totul pentru a continua eforturile îndreptate spre realizarea securității europene, spre asigurarea păcii pe planeta noastră. Lărgirea continuă a relațiilor bilaterale între state reprezintă un factor important în realizarea a- cestor obiective. Vizita în România a ministrului de externe britanic, rezultatele ei pozitive reprezintă o contribuție valoroasă la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, atît în interesul lor reciproc, cît și în interesul păcii și colaborării internaționale.

lor reciproc avantajoase. Este cunoscut că țara noa- așezînd la temelia politicii externe prietenia și colabora-

Radu BOGDAN

încheierea convorbirilor dintre
delegațiile de partid și guver

agențiile de presa transmit:

Pajetta a părăsit ca-

Patriofi sud-vietnamezi în ofensivă

Miniștri al R. D. Vietnam, care se află la Phenian în fruntea unei delegații guvernamentale.

secretar general Muncii din Co-
Canadei a fost20 772 000 locuitori,un deosebit Populațiala 1 iulie deanunță Biroul de statistică canadian într-un raport publicat la Ottawa.

Secretarul general al O.N.U., U Thant, a plecat spre 
Alger, un^e va asista vineri la reuniunea la nivel înalt a Organizației Unității Africane. El se va întoarce apoi la Paris. Se afirmă că U Thant se va întîlni aproape în mod cert cu reprezentanții americani și nord-vietnamezi la convorbirile de la Paris

Teatrul maghiar din Cluj și-a început joi seara reprezentațiile la Debrecen. Artiștii clujeni au prezentat pe scena teatrului din localitate „Viforul" de Barbu Delavrancea. Ca și în capitala ungară, artiștii din România au obținut succes.
Kim Ir Sen,al C.C. al Partiduluireea, președintele Cabinetului de Miniștri, a primit pe Nguyen Duy Trinh, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de

Senulul american a adop
tat un proiect de lege Prin care se acordă Ministerului Apărării suma de 21,6 miliarde de dolari pentru construirea de avioane, nave militare, rachete și echipament militar pe exercițiul financiar 1968/1969. Același proiect de lege acordă Pentagonului dreptul de a vinde surplusul de arme autorităților statelor din S.U.A. unde au loc tulburări rasiale.

Gian Carlo Pajetta, mem
bru al Biroului Politic al 
P.C. Italian, a făcut o vizită 
Ia Budapesta, la invitația C.C. al P.M.S.U., în cursul căreia a avut convorbiri cu Zoltan Komocsin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U. Joi, Gian Carlo pitala Ungariei.

Trimisul special al secre
tarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, a conferit miercuri la Ierusalim cu ministrul israelian al afacerilor externe, Abba Eban. Jarring a anunțat că aceasta a fost ultima sa vizită la Ierusalim înainte de deschiderea viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.

Prototipul britanic al a- 
vionului supersonic de pa
sageri anglo-francez „Con
corde 002" și-a făcut pentru prima oară apariția joi dimineața, pe pista de la Filton, din apropiere de Bristol. Acest avion, construit de „British Aircraft Corporation" a fost remorcat și dus la bancul de probe.

Japonia va urmări realizarea unor contacte mai 
strînse CU țările socialiste Pe baza respectării reciproce a pozițiilor și neamestecului în treburile interne — a declarat Takeo Miki, ministrul de externe japonez, la o întrunire a Consiliului pentru cercetări asiatice.

namentale ale R. D. Germane

Republicii Populare încheierea convorbi- semnat tratatul de colaborare dintre P. Mongolă, precum

ULAN BATOR 12 (Agerpres). — La Ulan Bator au luat sfîrșit convorbirile dintre delegațiile de partid și guvernamentale ale R. D. Germane și Mongole. La rilor a fost prietenie și R.D.G. și R.și comunicatul comun cu privire la vizita în R. P. Mongolă a delegației de partid și guvernamentale a R.D.G. Din partea mongolă documentele au fost semnate de J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri, iar din partea R.D.G. de Willi Stoph, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G.
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