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Ing. Ion MOREGA
adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini

Creșterea eficienței comerțului exterior — sarcină de mare importanță economică, subliniată de Congresul 
al IX-lea al P.C.R. și accentuată în mod deosebit la Conferința Națională 
din decembrie 1967 — este condiționată, în bună măsură, de lărgirea sistematică a exporturilor românești de mașini, utilaje și instalații complete. Exportînd în cantități sporite 
produse de înaltă tehnicitate și complexitate, care includ multă inteligență și manoperă de calificare ridicată, țara noastră își creează mijloacele de plată necesare importului de utilaje, instalații, materiale și materii prime pe care le reclamă procesul de industrializare, de dezvoltare a economiei în ansamblu. Participînd la circuitul mondial de valori materiale, economia națională beneficiază de marile avantaje ale diviziunii internaționale contemporane a muncii, își poate accelera, cu alte cuvinte, ritmul de creștere.Aflată în plin proces de dezvoltare 
șl diversificare a producției, indus
tria noastră constructoare de mașini 
a dovedit, mai ales in ultimii ani, 
receptivitate crescîndă față de ce
rința imperioasă de a-și spori con
tribuția la amplificarea exporturilor. România este tot mai cunoscută peste hotare ca exportatoare de utilaj petrolier, echipament feroviar, tractoare șl mașini agricole, autocamioane, motoare și transformatoare electrice, instalații complexe pentru industria chimică și rafinării, utilaje și instalații complete pentru construcții și pentru industria materialelor de construcții, centrale electrice, rulmenți, mașini-unelte și altele. A- nul acesta, produsele industriei construcțiilor de mașini reprezintă 23 la sută din volumul total al exporturilor românești, valoarea lor fiind mai mare cu 19 la sută decît în 1967. Pentru 1969 se prevede o creștere a exportului de mașini și utilaje de 
17 la sută față de realizările anului 
în curs. Este deosebit de semnifica
tiv faptul că ritmul de creștere a 
exporturilor acestei ramuri este su
perior ritmului de sporire a produc
ției el totale.Sarcinile de export imediate și de perspectivă apropiată ce stau în fața constructorilor de și mobilizatoare, derile inițiale ale trivit concluziilor lizelor întreprinse întreprinderile furnizoare de duse destinate exportului, prin luarea unor măsuri tehnico-organiza- torice corespunzătoare și urmărirea atentă a realizării lor, aceste sarcini pot fi în întregime îndeplinite. Ce anume cerințe se pun, în perioada actuală. în domeniul creșterii și diversificării exportului de mașini, utilaje și instalații ?O primă cerință care se impune este, desigur, ca volumul producției unor sortimente de export — mașini-unelte, produse de mecanică fină, ale industriei electrotehnice și electronice etc. — să sporească simțitor, corespunzător cerințelor, și, în funcție de ultimele cuceriri • ale științei și tehnicii contemporane, de sesizările sau exigentele beneficiarilor externi, acestor produse să li

se aducă, în mod sistematic, bunătăți?! care să le asigure o calitate și performanțe superioare, comportări ireproșabile în exploatare. Din experiența de pînă acum ne-am convins că utilajele și instalațiile 
românești se vor exporta în condiții 
cu atit mai avantajoase, cu cit vor 
fi mai diversificate și mai bine do
tate cu echipament electric, clectro-
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Deschiderea Adunării
generale a compozitorilor

și muzicologilor
Muzicieni din întreaga țară s-au 

întrunit miercuri dimineața în 
Sala mică a Palatului Republicii 
pentru a lua parte la lucrările 
Adunării generale a compozitori
lor și muzicologilor.

For suprem al creatorilor, cer
cetătorilor și criticilor din acest 
domeniu al culturii românești, A- 
dunarea își propune să dezbată 
problemele muzicii noastre în pe
rioada care a trecut de la ultima 
Conferință pe țară a Uniunii com
pozitorilor și să definească per
spectivele dezvoltării ei, în strînsa 
și indisolubila legătură cu rea
litatea socialistă, cu cerințele spiri
tuale ale omului nou, reliefînd con
tribuția pe care muzicienii o aduc, 
alături de întregul nostru popor, 
sub conducerea partidului, la ope
ra de edificare a României noi.

In întîmpinarea Adunării gene-

rale a compozitorilor, în paginile 
presei, în emisiunile de radio și 
televiziune, în cenacluri au fost 
dezbătute trăsăturile fundamen
tale ale muzicii românești con
temporane, mesajul ei umanist, pa
triotic, raportul dintre caracterul 
național și cel universal, aborda
rea unei diversități de stiluri și 
procedee înnoitoare, relația dintre 
compozitor, interpret și public, pre
cum și unele probleme ale vieții 
Uniunii compozitorilor.

La consfătuire iau parte, de ase
menea, ca invitați, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organi
zații obștești, oameni de cultură? și 
artă.

A.dunarea generală a fost deschi
să de Ion Dumitrescu, președintele 
Uniunii compozitorilor.

In continuare a fost adoptată ur
mătoarea ordine de zi: Darea de

seamă a Comitetului de conducere 
al Uniunii compozitorilor ; Rapor
tul Comisiei de revizie ; Proiectul 
de statut al Uniunii; Alegerea co
mitetului de conducere al Uniunii 
și a Comisiei de revizie.

Farticipanții la Adunarea gene
rală au adus un pios omagiu com
pozitorilor și muzicologilor dece
dați în perioada care a trecut de

ala ultima Conferință pe țară 
Uniunii.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Darea de seama a Comi
tetului de conducere al 
Uniunii compozitorilor

Conf. dr. Mihai FĂTU

mașini sînt mari depășind preve- cincinalului. Po- studiilor și ana- în minister și în pro-

iwmiNSM
însușire de interes

«caf
de acad. N. TEODORESCU

încrederea în pu- revelatoare și con- terile iscoditoare ale structive. Fiindcă în- minții colectivității o- crederea în sine este 
o condiție sine qua 
non pentru acțiunea 
constructivă, lipsa de încredere fiind o frî- nă dezolantă și un îndemn spre pesimismul demobilizator.Mi-aș lua îngăduința să susțin că po-

menești, care își făurește istoria năzuind mereu spre o viată mai înaltă și mai îmbelșugată. este o virtute care dă o tărie uimitoare și o solidaritate permanentă generațiilor succesive. Această încredere colectivă capătă și forma individuală stimula- 1 toare de încredere în 
sine, care apare voioasă chiar și la copilul ce se ridică în picioare și face șovăitor, refuzînd sprijinul mamei, primii săi pași. Toate sistemele de e- ducatie și de învăță- mînt cultivă și stimulează acest sentiment tonic, omenesc, al încrederii în sine.Filozofia marxistă, concepția materialist- dialectică despre lume și societate sînt bazate în mod esențial pe încrederea omului în sine, în capacitatea sa nu numai de a înțelege lumea, ci și de a o transforma — și ca atare sînt optimiste,

vestea celor două broscuțe care, sărind zburdalnice, căzuseră în oala cu smîntînă, este sugestivă nu numai pentru ascultătorii emisiunii „Noapte bună copii!"; aspectul fabulei copilărești cuprinde sensuri care îndeamnă la reflecții indiscutabile. Una din cele două broscuțe, după ce a înotat, zbă- tîndu-se îndelungat ca și cealaltă, s-a simțit sfîrșită și s-a lăsat să cadă la fund.

Cealaltă însă, și-a insuflat curaj și încredere, spunîndu-și că nu se poate să piară și a continuat să dea din picioare, deși simțea și ea că nu mai are puteri. Rezultatul a fost că în ultimul moment a simțit că... smîntînă se întărește, transformîndu-se în unt. Și s-a salvat — așa cum se întîmplă a- deseori în viață cu cei ce nu se demoralizează în situații din cele mai critice, ci luptă cu îndîrjire și încredere...De fapt, măsura majorității aptitudinilor și capacităților o- menești nu este încă suficient de bine definită. Convențional, pe baza unei experiențe ereditare și a evaluării calitative sau uneori cantitative a rezultatelor obținute, societatea, prin instituțiile și indivizii ei. estimează aptitudini și capacități, le clasifică și le folosește, promo-
(Continuare 
in pag. a V-a)

senatelor universitare

Convorbire cu prof. dr. George CIUCU,
director general în Ministerul învâțâmîntului

De la apariția sa pe arena vieții sociale românești în urmă cu mai bine de un veac, și de-a lungul întregii el istorii, clasa noastră muncitoare s-a afirmat drept forța socială cea mai avansată, purtătoare consecventă a idealurilor de progres, de eliberare socială și națională ale poporului român. în această luptă, ea și-a făurit bogate tradiții revoluționare, a înscris în analele istoriei patriei nepieritoare pagini de eroism, de abnegație și spirit de jertfă pentru interesele poporului. O asemenea pagină, ce va rămîne pentru totdeauna încrustată în conștiința generațiilor, reprezintă luptele din 1918, care au culminat cu evenimentele din 13 decembrie.Aceste lupte au constituit o impresionantă manifestare a hotărîrii clasei muncitoare de a-și cuceri dreptul la o viață mai bună, de a imprima întregii dezvoltări a societății românești un curs ascendent, progresist. Ele au scos în e- vidență înalta combativitate a proletariatului român, capacitatea sa de a se situa în avangarda forțelor democratice șl progresiste din țara noastră.Luptele muncitorești din decembrie 1918 au avut loc în condițiile ascuțirii puternice a contradicțiilor sociale și politice, ca rezultat al primului război mondial. Pretutindeni în Europa se desfășurau mari mișcări revoluționare pentru eliberare națională și socială, mișcări care au dus la dezintegrarea ‘imperiului habsburgic și la formarea de noi state naționale de sine stătătoare. Un puternic imbold pentru lupta celor ce muncesc, a popoarelor asuprite de pretutindeni a constituit victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care, răs- turnînd domnia claselor exploatatoare și făurind primul stat socialist din lume, a inaugurat o nouă epocă în istoria omenirii..Deosebit de puternic a fost ecoul Revoluției din Octombrie în țara noastră, unde războiul cu tot cortegiul de nenorociri abătute asupra țării — ocupația străină și jefuirea masivă a bogățiilor țării de către ocupanți, imensele distrugeri de bunuri materiale și pierderile de vieți omenești, etc., — determinase a- gravarea tuturor contradicțiilor economice, sociale, politice care mă- cipau. regimul.,burghe?p-moșieresc., La sfîrșitul războiului, atît la sate, cît și la orașe exista o cumplită sărăcie, agravată de rapacitatea claselor dominante. Inflația șl specula făceau ravagii. Concomitent, se intensifica exploatarea muncitorimii. Ziua de lucru ajungea la 10—16 ore, salariile coborau, preturile creșteau vertiginos, șomajul lua proporții. „Situația noastră chiar 
în trecut a fost grea din cauza sa
lariilor mici, acum a devenit insu
portabilă cu totul" — scriau muncitorii ceferiști într-un memoriu a- dresat Corpurilor legiuitoare și publicat în ziarul „Socialismul" la 19 noiembrie 1918.Deosebit de grele erau și condi

țiile de viață ale țărănimii. Dezvă- luindu-le, ziarul burghez „Adevărul", sub titlul „Ne mor satele de 
foame", avertiza : „Un strigăt de 
disperare ne vine din satele noastre 
în care, pe lîngă lipsurile de tot 
felul, spectrul foamei a început să 
apară hid și amenințător". Imens era și calvarul suferințelor intelectualilor. funcționarilor și altor categorii de cetățeni.în timp ce masele populare îndurau lipsuri dintre cele mai mari, clasele dominante adunau avide profituri peste profituri. Ziarul burghez „România industrială", din 4 ianuarie 1919, referindu-se Ia anul 1918, aprecia că fusese un an „foarte 
rentabil pentru bursă".Sfîrșitul anului 1918 adusese, prin lupta întregului popor. împlinirea aspirației seculare, devenită în procesul dezvoltării istorice o necesitate obiectivă — unirea Transilvaniei cu România, făurirea statului național român unitar. Unirea crease cadrul propice pentru unificarea forțelor clasei muncitoare de pe întreg teritoriul patriei și pentru intensificarea activității ei revoluționare.în concepția maselor muncitoare dezideratul unității statale și revendicările sociale se îmbinau strîns. formau o unitate indisolubilă. Mun
citorii capitalei, care în urmă cu 
mai puțin de două săptămîni, salu
taseră cu entuziasm actul unirii, își 
exprimaseră, la fel ca și mulțimea 
adunată la 1 decembrie 1918 pe 
Cîmpul lui Horea de lîngă Alba Tulia. nădejdea că unirea va fi în
soțită de prefaceri democratice și 
progresiste în viața socială. Devenea însă tot mai evident că clasele exploatatoare nu intenționau să satisfacă revendicările celor ce muncesc, ci căutau să-și întărească și mai mult dominația, să arunce greutățile perioadei de după război pe umerii maselor muncitoare.în asemenea condiții au căpătat o forță și o vigoare nemaiîntîlnite acțiunile revoluționare. în ciuda stării de asediu și a ordonanțelor de tot felul, în întreaga tară s-a dezlănțuit un lanț de greve. întruniri și demonstrații. Acestea s-au intensificat cu deosebire după retragerea trupelor de ocupație. Au a- vut Ioc puternice greve la București, în Valea Prahovei, la C.F.R. La 27 \ noiembrie au intrat în grevă peste - 5 000 de- muncitori de la „Regia monopolurilor statului", iar la 1 decembrie 6 000 de ceferiști din Capitală au declarat grevă și au ieșit în stradă la demonstrație, în aceeași zi, cîteva mii de me- talurgiști de la „Vulcan". „Le- maître". „Chirlac", „Ornstein" și din alte fabrici, au ocupat curtea prefecturii de poliție. Valul de acțiuni ale maselor muncitoare devenea tot mai amenințător pentru rîn- duielile regimului burghezo-moșie- resc. El cuprindea nu numai muncitorimea. ci și țărănimea, intelectualitatea. funcționărimea, chiar ar-După cum se știe, începînd cu acest an universitar conducerea instituțiilor de învățămînt superior și a facultăților a fost încredințată consiliilor profesorale și senatelor care reunesc în componența lor, pe o bază democratică largă, cadrele didactice cele mai valoroase, reprezentantul organizației P.C.R., reprezentanți ai sindicatului, ai U.T.C. și ai asociației studențești, precum și un număr de profesori consultanți. Recent, a fost adoptat Regulamentul 

de funcționare a consiliilor profe
sorale din învățămîntul superior. Despre semnificațiile și rolul acestui regulament în viața universitară l-am rugat să ne vorbească pe tovarășul prof. dr. George Ciucu, director general în Ministerul Invăță- mîntului.

— Firesc, regulamentul își 
propune să precizeze cadrul și 
direcțiile de acțiune ale noilor 
organisme de conducere univer
sitară. Cum este definit în do
cument rolul lor în ansamblul 
vieții universitare ?— întregul regulament e inspirat de ideea lărgirii democratismului socialist în viața universitară, corespunzător măsurilor stabilite de Directivele C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea învățămîntului. Elaborat în urma consultării largi a corpului profesoral, noul act normativ creează cadrul necesar pentru lărgirea atribuțiilor consiliilor profeso-Travaliul diurn al unuidirector comercial

pa- di- co- am nu
Treburile reportericești ne-au îndreptat adesea șii spre birourile unor rectori de întreprinderi merciale. Nu o dată fost în situația de aputea discuta cu conducătorii întreprinderiloi- respective nici măcar cinci minute fără a fi întrerupți. In birou era un du-te-vino neîncetat, funcționarii veneau cu fel de fel de hîr- tii și hîrtiuțe, puneau numeroase întrebări directorului, .telefoanele sunau întruna. Iar directorul se plîngea de o lipsă cronică de timp...Iată cum s-a născut ideea de a sonda munca și problemele directorilor de organizații comerciale. Am întreprins acest sondaj, stînd cîteva zile alături de directorul coordonator al întreprinderii comerciale de stat pentru textile-în-

călțămihte (I.C.S.T.I.) —Constanța, tovarășul A. Stoica....Abia au apucat acele ceasornicului să treacă cu cîteva diviziuni peste ora de începere a lucrului, și telefoanele au început să zbîrnîie, funcționarii să i- nunde biroul cu fel de fel de probleme, secretara să prezinte la semnat mapa de corespondență, doldora de hîrtii. Și tot așa, pînă spre sfîrșitul zilei : sau e- rau subalterni care veneau pentru vreo trebușoară, sau suna telefonul, sau se citeau și se semnau diferite acte. Acestea sînt cele trei mari activități care domină ziua de muncă a u- nui director comercial. Bilanțul folosirii timpului a fost, în medie : 60 de minute pentru telefoane. 200 de minute pentru citit, semnat corespondența și

.■ diverse situații, 150 de minute pentru discuții cu subalternii, iar în rest— diverse. Total general— în 480 de minute, 60 de telefoane și circa 250 de semnături. Foarte bine, înseamnă că a fost o zi plină, că orele de muncă s-au folosit integral.O sumară analiză a celor 480 de minute arată însă că ziua a trecut cu preocupări de cele mai multe ori minore, cu probleme pe care ar fi putut să le rezolve fie adjuncții săi, fie șefii de servicii sau alți funcționari. La I.C.S.T.I. Constanța (și nu este un caz singular), este, nu este nevoie, toate hîrtiile trec pe la director. Iată exemplu : „X, careși-a plătit ratele,află în comuna Y" — scria pe una din hîrtii. Apostila: „La contabilitate". Bilete
un nu se

de voie, decizii de delegare, note de concediu etc. toate trec mai întîi pe la director.La acestea se mai adaugă și solicitările dese ale subalternilor, de cele mai multe ori în legătură cu probleme mărunte. Intră, bunăoară, la un moment dat, în cabinet un funcționar cu un vînzător... de mină : „Ce facem cu tovarășul ? 11 mutăm în locul lui Y la unitatea Z ?“ Și directorul trebuie să hotărască... Așa se explică de ce din cele 150 de minute cheltuite cu subalternii, numai 60—70 sînt afectate unor probleme mai importante pentru întreprindere, ca de exemplu discutarea unui plan de măsuri sau a unor aspecte ale organizării muncii.Dar directorul unei întreprinderi comerciale mai

este sustras de la munca sa și de „cunoștințe", de o- bligații personale. La directorul I.C.S.T.I.-ului vine, într-una din zile, un amic de la I.L.F. : „Am auzit că ai în depozit o stofă a-n- tîia I Mergem s-o vedem ?“ Și ne-am dus. S-a răscolit depozitul, s-a pierdut timp, pentru ca, în cele din urmă, să fie cumpărați niște pantofi. Pentru stofă ne-am dus a doua zi la magazin !Abia ne-am întors, și se înfățișează un alt prieten. Tot în aceeași... „problemă". A fost însă amînat. Abia a doua zi directorul l-a condus la magazin. Ce să-i faci, întreruperi „amicale" !Și iată cum directorul —
George POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

rale în conducerea întregii vieți universitare. a procesului instructiv- educațiv. Astfel se pun în valoare experiența și competența valorosului nostru corp didactic universitar și , se stabilesc mai precis jaloanele unui stil de muncă, pe măsura cerințelor unui proces continuu de dezvoltare. Acest imperativ, îndeosebi, îl are în vedere regulamentul în fiecare dintre capitolele sale.
— Vă rugăm să concretizați 

aceste idei prin specificarea a- 
tribuțiilor pe care prezentul re
gulament le conferă consiliilor 
profesorale și senatelor univer
sitare, în conducerea procesului 
de învățămînt.— Pornind de. Ia prevederile actualei Legi a învățămîntului, referitoare la rolul noilor organisme universitare de conducere, regulamentul stabilește, precis atribuțiile și modul în care aceste organe își vor desfășura activitatea, Se precizează, de 1 asemenea, activitatea birourilor consiliilor profesorale, ca organisme noi în operative siliilor.regulamentului, consiliile profesorale hotărăsc asupra desfășurării procesului instructiv-educativ și științific, urmăresc îndeplinirea obligațiilor didactice, științifice și educative ale corpului profesoral, controlează activitatea serviciilor tehnico-adminis- trative și gospodărești ; se preocupă de modernizarea continuă a planurilor și programelor de învățămînt,. urmărind orientarea lor spre cerințele economiei, științei și culturii, eliminarea paralelismelor, cultivarea factorilor care contribuie la formarea și perfecționarea gîndirii creatoare a viitorilor specialiști. De asemenea, lor le revin răspunderi importante în elaborarea planurilor de editare a cursurilor si manualelor, în întocmirea planurilor de cercetare științifică, precum și în valorificarea rezultatelor obținute. Atribuții largi au consiliile profesorale și în perfecționarea formelor de studiu, în organizarea unor dezbateri fructuoase cu studenții, pentru introducerea celor mai noi metode de transmitere a cunoștințelor, pentru îmbogățirea conținutului și diversificarea metodicii de seminar și laborator, eliminîndu-se practicile școlărești de reluare mecanică a materiei de la curs. Ele sînt deopotrivă răspunzătoare de activitatea educativă în rîndul studenților, de condițiile de învățătură și viață ale acestora — și stabilesc, totodată, relații de colaborare cu instituții de învățămînt superior și de cercetare științifică din țară și străinătate, organizează schimburi de publicații științifice, desemnează personalul didactic care urmează să fie trimis la specializare.Pe lîngă aceste atribuții, senatele universitare, constituite, după cum se știe, pe lîngă cele mai mari instituții de învățămînt superior din țară, stabilesc componentă comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, confirmă hotărîrile cu privire la ocuparea posturilor de de lucrări (lectori) prin avansare

exercitarea conducerii între ședințele con- De pildă, potrivit

(Continuare în pag. a IV-a)

șefi sau

(Continuare în pag. a II-a)

UN RĂSPUNS PENTRU TOȚI CEI CARE NE-AU ADRE
SAT ÎN ULTIMUL TIMP ACEEAȘI ÎNTREBARE, PENTRU 
TOTI CITITORII :

Și în acest an apare

tare analizează LUMEA ANULUI 1968 : democrația și 
omul; universul trepidant al invențiilor și descoperiri
lor ; misterele în curs de dezlegare și influențare ale 
caracterului uman; controversatele raporturi dintre 
știință și arta contemporană și perspectiva înrîuririi lor 
asupra vieții spirituale a omenirii; problematica socială 
și morală a femeii de azi, concepțiile conservatoare și 
avansate care se înfruntă pe acest tărîm ; gama meto
delor moderne de conducere, în diferitele organisme 
sociale, și noile diorame ale virtuților cerute de funcțiile 
pe care Ie avem de îndeplinit.

• în Almanah veți putea găsi ultimele date privind 
situația economică, politică și socială a țărilor de pe 
globul pămîntesc.

• Vi se pun, de asemenea, Ia dispoziție ghiduri des
pre : legile în vigoare; monumentele celebre ale lumii; 
biografii (cu foto) ale actorilor văzuți pe ecranele anu
lui 1968 ; întrebări și răspunsuri exacte pentru obține
rea carnetului de șofer; medal tații Olimpiadei din Me
xic ; calendare de vînătoare și pescuit; enciclopedia 
căminului cu sfaturi practice privind variatele aspecte 
ale existenței familiare.

• Toate marile evenimente culturale șl științifice 
petrecute în 1968 vă sînt prezentate în cronici speciale. 
Totodată, Almanahul „Scînteia" vă pune Ia dispoziție 
informații privind aniversările celebre ale anului viitor.

• Pagini inedite de satiră și umor din literatura uni
versală, teste și focuri distractive pentru verificarea cu
noștințelor și aptitudinilor, 
luptei dintre fals și autentic

informații

episoade palpitante ale 
în arta plastică etc., etc.

432 pagini
și fotografii inedite

ALMANAHUL „SCINTEIA" 1969 este ghidul omului 
instruit, bine informat, Ia curent cu marile preocu
pări ale lumii contemporane.
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Idealul nu a

Reprezentanți ai oamenilor muncii, care i-au ales și i-au investit cu mandatul de a vorbi și acționa în numele lor, deputății în consiliile populare județene, municipale, orășenești sau comunale participă nemijlocit la înfăptuirea unor sarcini importante privind dezvoltarea economică și socială a orașelor și satelor. Muncitor sau țăran cooperator, inginer, medic sau activist, deputatul are o mare răspundere. Succesul activității sale depinde în mare măsură de legătura sa cu alegătorii, de efortul său perseverent pentru atragerea maselor de oameni ai muncii la rezolvarea treburilor obștești.Acestor aspecte le-a fost dedicată masa rotundă pe care redacția noastră a organizat-o la Tîrgoviște cu deputati ai Consiliului popular municipal și al Consiliului popular județean Dîmbovița.„Nu e ușor să fii deputat — spunea, în cuvîntul său. mecanicul Constan
tin Sima. Odată ales în această funcție de mare cinste, trebui» să-ți onorezi în mod exemplar mandatul. 
Depinde foarte mult de felul cum 
te ocupi de problemele ridica
te de alegători ca să cîștigi în
crederea și, totodată, sprijinul lor. In circumscripția mea. nr. 85. sînt. firește, multe de înfăptuit. Cine nu vrea ca strada pe care locuiește să fie mai bine îngrijită, ca numeroasele atribute ale civilizației să-și facă loc pretutindeni? Desigur, nu totul se poate înfăptui bătînd din palme. De aceea, în activitatea mea de deputat m-am fixat, de la bun început, la cîteva obiective care porneau de la nevoile cele mai stringente ale locuitorilor din circumscripție. Anul acesta, de pildă, s-a introdus rețeaua electrică de joasă tensiune, s-au făcut lucrări de canalizare, s-au schimbat împrejmuirile vechi șl dărăpănate, străzile luînd un alt aspect. Aceste transformări sînt rodul unei activități patriotice, la care au luat parte toti cetățenii..."— Chiar toți ? — exclamă cineva.— Da. toți. Nu este nici o exagerare. Experiența proprie a dovedit cu prisosință că succesul activității de deputat depinde în cea mal largă măsură de legătura lui cu masele, de modul cum reușește să le atragă la multiplele activități obștești. Este a- devărat că acțiunile menționate au fost puternic sprijinite de comitetul executiv al consiliului popular municipal. Am primit în acest scop fonduri și îndrumarea tehnică necesară. Dar este bine să subliniem că șl la 
comitetul executiv găsești mal multă 
solicitudine pentru obținerea unor 
fonduri ori materiale atunci cînd 
există garanția că acțiunile întreprin
se de deputat nu se înpotmolcsc în 
indiferentă sau în lipsa de sprijin din partea alegătorilor, că ele vor ajunge să se finalizeze. Iată de ce, înainte de a porni vreo acțiune obștească, convocăm o adunare a alegătorilor. Cu acest prilej, studiem împreună cu reprezentanții consiliului popular ce este posibil să realizăm în funcție și de mijloacele materiale care ne sînt oferite. Acțiunile obștești astfel pregătite dau rezultate din cele mai bune.Participanțli la masa rotundă au dezvăluit însă și alte „secrete", care contribuie la succesul activității de- putaților — și anume inițiativa și perseverența.Cele povestite de deputatul Dumi
tru Ciornei sînt revelatoare în acest sens. „în circumscripția mea — spunea el — se află șanțul vechii cetăți. Datorită neglijenței, acesta ajunsese loc de depunere a resturilor menajere. Am propus atunci comitetului executiv să prevadă în plan curățirea șanțului și ne-am angajat să contribuim cu munca noastră la realizarea lucrării. Din păcate, ne-am izbit de un zid de indiferență. Am bătut la toate ușile. Lumea începuse să mă cunoască: „E deputatul Ciornei, cel cu șanțul...". După insistențe îndelungate, consiliul popular municipal a inclus între lucrările cu caracter edilitar și amenajarea cerută de noi. Lucrările, în sfîrșit, au început". S-ar părea că totul s-a a- ranjat. Dar consiliul popular municipal a prevăzut numai taluzarea și curățirea șanțului, nu șl acoperirea lui. în consecință, deputatul Ciornei continuă să insiste. Și nu face rău ; așa trebuie să acționeze un adevărat deputat.

Perfecționarea stilului de muncă 
al deputatului, adincirea legăturilor

sale cu alegătorii Impun alegerea 
unor căi cit mai variate și eficace 
de soluționare a problemelor pe care 
le ridică viata. Evitarea soluțiilor șa
blon, adoptarea unor metode de 
muncă diferențiate de la caz la caz, 
dau un conținut nou și bogat activi
tății deputatului. Tovarășul V. A- lexe, secretar al comisiei permanente pentru comerț a consiliului popular municipal, s-a referit, printre altele, la modul cum au fost soluționate unele probleme de larg interes cetățenesc. De exemplu, alegătorii au sesizat adeseori lipsa unor articole de larg consum din magazine; de asemenea, comportamentul unor lucrători din comerț lăsa de dorit. Ce era de făcut ? Desigur, se putea alege o cale bătătorită : semnalarea acestor neajunsuri direcției comerciale județene. Așa s-a procedat de multe ori în trecut, dar rezultatele au fost slabe. Nu există
MASĂ ROTUNDĂ
CU DEPUTAȚI AI 
CONSILIILOR
POPULARE DIN
JUDEȚUL 
DÎMBOVIȚA

oare șl alte posibilități de a influența mai eficient activitatea comercială ? — s-a întrebat deputatul Alexe. El a propus — și consiliul popular municipal a aprobat și organizat — o adunare cetățenească, cu prilejul căreia s-au întîlnit fată în fată cumpărători, vînzători și directori ai unor organizații comerciale din localitate. A urmat o dezbatere plină de învățăminte. S-au spus lucrurile pe șleau. Au fost arătați cu degetul vînzătorii care dosesc marfa și-o dau pe sprinceană, cei care manifestă lipsă de respect față de cumpărători, etc. etc. Nu putini au roșit la această adunare. Conducătorii organizațiilor comerciale — multi din ei deputati — au fost obligati să răspundă de ce tolerează asemenea fapte în unitățile din subordinea lor. în magazinele din Tîrgoviște s-a produs de atunci o evidentă schimbare.Un exemplu concludent ne-a relatat și medicul deputat V. Gaznaș care. împreună cu medicii spitalului de pediatrie din Tîrgoviște, a initiat o largă acțiune educativă în rîndul mamelor în scopul unei mai rationale îngrijiri a copiilor de vîrstă preșcolară. S-au organizat cursuri de asistentă sanitară, insistîndu-se asupra igienei copiilor debili. Lecțiile au fost completate cu filme, diafilme, grafice etc. Rezultatele obținute s-au concretizat în scăderea mortalității infantile șl îmbunătățirea stării de sănătate a copiilor din oraș.în afara acestor exemple de acțiuni valoroase, ale căror rezultate practice sînt privite cu satisfacție de alegători. participants la masa rotundă au scos la iveală și o serie de deficiente care se manifestă în activitatea deputaților municipali și județeni și care fac ca multe din doleanțele și nevoile alegătorilor să rămînă uitate, deși ele ar putea fi ușor rezolvate cu ceva mai multă inițiativă și efort. De cîțiva ani, în cartierul Suseni cetățenii nu primesc o cantitate suficientă de curent electric. Aceasta datorită unui generator vechi, care dă curent foarte slab. Este oare chiar atît de greu să se procure un alt generator ? Primarul municipiului, tov. C. Motoroiu, intervine :— A fost pur și simplu o delăsare. în cele din urmă, am găsit un generator care nu costă prea mult, în prezent îl reboblnăm. Locuitorii din Suseni vor avea în curînd lumină electrică atîta cît le este necesar.De ce au trebuit oare să treacă anii pentru a se găși această soluție ?
Unii deputati nu cunosc ce sferă 

largă de atribuții le conferă manda
tul încredințat de alegători. Conform legii (atribuțiile sînt subliniate și în noul proiect de lege privind organi-

zarea și functionarea consiliilor populare), deputatul are dreptul de a con
trola realizarea unor măsuri preco
nizate de comitetul executiv. La masa rotundă s-a relatat printre altele că cetățenii tîrgovișteni au sesizat în repetate rînduri anomalii în organizarea transportului în comun: autobuzele nu au grafic, circulă neregulat etc. Deputății au ridicat problema în sesiune, s-au luat și hotărîri corespunzătoare, dar nici unul din el n-a controlat cum se înfăptuiesc măsurile preconizate. Rezultatul: neajunsurile menționate continuă.In discuțiile la masa rotundă au fost prezentate și alte cazuri, care ilustrează activitatea slabă, ineficientă a unor deputati. Sînt deputați ca Mircea Ciuciulete, Pavel Stoian. care au uitat cu totul mandatul pe care l-au primit, iar alegătorii aproape că i-au uitat și ei. Unii, e drept, au avut o apariție, dar... meteorică : s-au întîlnit cîndva cu alegătorii și apoi au dispărut fără urmă. Alții n-au avut nici măcar prilejul de a fi făcut cunoștință cu alegătorii : n-au ținut nici o consfătuire de cînd au fost aleși. Prin ce se justifică oare mandatul de încredere ce le-a fost acordat ? Multi dintre alegătorii pre- zenți la masa rotundă au formulat propunerea ca, pe viitor, să existe 
și posibilitatea de a se retrage man
datul acelor deputați care nu îndrep
tățesc, prin activitatea lor concretă, 
încrederea maselor.Din discuții s-a desprins faptul că multe din nevoile cetățenilor din județ sînt ignorate sau tratate superficial pentru că deputății nu reușesc să le introducă pe agenda de lucru a comitetului executiv județean. . „In multe cazuri — a spus deputata Stela 
Zamfir, președinta comitetului sindical de la fabrica textilă „Bucegi" din Pucioasa — sesizările locuitorilor din circumscripție ajung, cel mult, pînă în pragul unor direcții ale consiliului popular județean..." Vorbitoarea a relatat apoi că la fabrica în care lucrează se pierd zilnic sute de ore. pentru că graficul autobuzelor care circulă pe ruta Tîrgoviște-Brănești- Pucioasa nu este corelat cu intrările și ieșirile din schimburile de muncă. De asemenea, în cuprinsul județului, mai ales în comunele de munte, sînt cooperative slab aprovizionate cu mărfuri de larg consum. Locuitorii din Pucioasa reclamă de multă vreme lucrări de canalizare etc. Din păcate, aceste doleanțe nu sînt sa
tisfăcute și pentru motivul că depu
tății nu le dau glas în sesiunile comi
tetului executiv județean, nu impun 
luarea în studiu și rezolvarea lor. Chiar deputata Stela Zamfir, care cunoaște bine aceste aspecte si care a participat la ultimele sesiuni ale consiliului județean, nu a luat .cuvîn- tul spre a le aduce în dezbatere. Astfel doleanțele continuă să rămînă în afara preocupărilor organelor locale și. bineînțeles, să persiste.

Sînt însă și cazuri cînd unele ne
voi stringente ale alegătorilor sînt 

.aduse Ia cunoștința direcțiilor de spe
cialitate ale consiliului popular, dar 
sînt tratate cu indiferență. O astfel de atitudine stăvilește avîntul și inițiativa deputatului. La masa rotundă, tovarășa Niculina Costescu, profesoară la liceul din Pucioasa și deputată județeană, ne-a relatat că la această instituție de învățămînt se impune un studiu privind folosirea rațională a spațiului actual. Propunerea a fost adusă în repetate rînduri la cunoștința inspectoratului școlar județean, dar n-a fost luată în seamă.In concluzie la masa noastră rotundă, desprindem un fapt subliniat de toți participants : deputății nu au 
o funcție onorifică. A fi deputat înseamnă să-ți dăruiești întreaga putere de muncă, pricepere și inițiativă spre binele colectiv, insis- tînd și perseverînd pentru realizarea oricărei propuneri judicioase, bine chibzuite și de larg interes. Mandatul de deputat obligă. Dar, firește, obligațiile sînt de ambele părți. Aceasta înseamnă că și comitetele executive sînt chemate să acționeze în așa fel încît să dovedească că deputății le sînt un sprijin de mare preț în cunoașterea problemelor, a realității din circumscripții, ca și în elaborarea unor hotărîri bine fundamentate, menite să satisfacă nevoile reale ale cetățenilor.

Anul acesta, în stațiunea Sîngeorz-Băi au început lucrările de construcție a două complexe sanatoriale, pentru început cu 1500 de locuri, capacitate care, ulterior, urmează a fi dublată. Stațiunea dispune de mari rezerve de ape minerale nefolosite încă sau irosite. De aceea, începînd din anul 1963 s-au făcut cercetări hidrogeologice pentru punerea în valoare a rezervelor de ape minerale. A fost executată, tot atunci, de către I.S.E.M.-București, o sondă (sonda 4 111), care a costat 1 809 000 lei. Bani cheltuiți de pomană, deoarece, cu toate intervențiile conducerii stațiunii, sonda nu funcționează nici astăzi ca lumea. In speranța că ea va fi dată, totuși, producției, în 1966 s-au investit 461 000 lei pentru construirea unui pavilion de cură internă și externă, care să fie racordat la sonda 4111. Acțiune nereușită, deoarece sonda tot n-a funcționat cum trebuie, fiind, în cele din urmă, abandonată. S-au montat, ulterior, alte două sonde, care au mai costat încă 1 000 000 lei. dar nici acestea nu sînt corespunzătoare. în concluzie, s-au consumat pînă în prezent peste 3 000 000 lei, dar absolut în zadar. Pavilionul de cură, nu de mult construit, a început să se degradeze ; prin cele trei sonde executate necorespunzător (prima, de către I.S.E.M., iar celelalte două de către I.S.P.I.F. din cadrul Comitetului de Stat al Apelor) se pierd mari cantități de ape minerale.In trimestrul al IV-lea a.c. Consiliul popular județean Bistrița-
RECLAMAȚI!
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Năsăud a alocat încă 159 000 lei pentru punerea în valoare a sondei abandonate (4 111), refacerea pavilionului de cură și racordarea Iui la una din sondele executate. Cine știe ce surprize ne rezervă viitorul !
Ioan ILOVAN
directorul sucursalei județene 
Bistrita-Năsăud a Băncii de Investiții

SĂRMANUL DUH ĂL BLÂNDEȚII!în urma unui control amănunțit, efectuat de organele Direcției teritoriale de control și revizie Constanța asupra modului de gospodărire și utilizare a valorilor materiale și bănești la I.E.B.C. — Eforie Nord, s-au constatat o seamă de nereguli : lipsa unei evidențe clare a persoanelor și a duratei de cazare în unele vile ; înstrăinarea a o seamă de bunuri din inventarul vilelor ; vînzarea, către persoane particulare, direct din depozitele întreprinderii, a unor alimente și băuturi destinate cantinelor și unităților de alimentație publică ; vînzarea, la prețuri mai mici decît cele din magazine, a unor materiale de construcții destinate executării lucrărilor de reparații Ia vile ș.a.m.d. De toate aceste abateri, care au adus statului prejudicii serioase, se fac răspunzători — după cum ne informează Comitetul județean Constanța al P.C.R. — Vasile Barna, directorul I.E.B.C,, Remus Dărîngă director adjunct ș.a. Ei au fost scoși din funcție și obligați să plătească unele mici daune. De asemenea, directorul Vasile Barna a fost criticat aspru într-o ședință. Numai atît? Sărmanul duh al blîn- dețn ! Comitetul județean de partid ne mai informează că Vasile Barna a fost, nu de mult, pensionat medical, măsură contestată de către cei care-1 cunosc. Pentru clarificarea situației, dosarul său de pensionare a fost „înaintat Institutului central de expertiză și recuperare a capacității de muncă, spre a fi reexpertizat.
JUMULIȚI PĂSĂRILE INe aflăm~ ^a magazinul alimentar al cooperativei de consum din Babadag. înăuntru, lume multă, venită după cumpărături. — „Sare de lămne aveți ?“ — se interesează mai multe gospodine. — „Avem, dar nu dam_ ?e banl“ — răspunde scurt gestionarul Ivan Florea. — „Cum, a?.1.ea ~ „Foarte bine. Vindem numai pe ouă. Avem plan de achiziții . Cazul nu este unic. Dacă, doamne ferește, ți s-a spart un geam, riști să stai fără el mult timp, deoarece nu-1 poți procura pînă ? cantitate de fulgi jumuliți de la păsări. Și cum nu toți avem păsări, smtem nevoiți ori să desfacem pernele de acasă și să ducem - magazin’ ori să ac°Perim geamul spart cu ele. Din această dilema nu putem ieși. Sau, poate, cine știe, ar trebui altcineva jumulit!

C. DOLNICEANU
Babadag, județul Tulcea
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căzut sub gloanțe...
(Urmare din pag. I) tot din pînză roșie, pe care sta scris 

cu litere de o palmă : „Trăiască re
publica socialistă !"...Discutarea memoriului muncitorilor a fost amînată, în virtutea tacticii obișnuite a autorităților. Drept urmare s-a hotărît ca în aceeași zi să fie organizată o nouă manifestație a tipografilor sprijinită puternic de către muncitorimea Capitalei. Au răspuns chemării muncitorii fabricilor și uzinelor bucureștene, „Vulcan", „Arsenal", „Lemaître", „Wolf", „Regie" etc. „Printr-un gest măreț de 
disciplină conștientă — consemna una dintre publicațiile vremii — 
muncitorii au lăsat toți lucrul și, cu strigătul „Trăiască greva!“ for
mând un cortegiu impunător, au 
pornit spre club" (n.n. sediul mișcării muncitorești din str. Sf. Ionică). In fruntea coloanelor pășeau copii, bătrîni și femei. „Era grandios spec
tacolul ! — scria ziarul „Chemarea" din 27 decembrie 1918. Bărbații cu 
fețele înnegrite de fum și păcură, 
cu ochii strălucind, cu piepții um- 
flati de zbuciumul „Internaționalei", 
înaintau cite patru...".Autoritățile au intrat în panică. Guvernul liberal, sub îndrumarea regelui Ferdinand, a pregătit și a scos în stradă armata. In fața Teatrului Național și împrejurimi, coloanele de muncitori s-au aflat fată în față cu forțele represive. Dar nici primul și nici cel de-al doilea cordon de ostași n-au răspuns ordinului de a trage „în plin". Atunci maiorul Tătăreanu. unul dintre subalternii generalului Mărgineanu, care conducea operațiunea de reprimare, și-a scos pistolul și a țintit. L-au urmat și alți militari. Au căzut, rînd pe rînd, cazangiul Iosif Săndulescu, lăcătușul Ion Tomescu. tîmplarul Costică Iviceanu, strungarul Tane Prafcet, lucrătorul Ion Spătaru, ucenicul Florică M. Io- nescu și alții — în total peste 100 de morți și alte cîteva sute de răniți. Numeroși muncitori și militant! socialiști au fost arestați și maltratați cu sălbăticie — printre a- ceștia și I. C. Frimu, care a murit în scurt timp la spital. A fost apoi devastat sediul partidului socialist, situat în str. Sf. Ionică. A urmat suspendarea ziarului „Socialismul" și închiderea sediilor organizațiilor muncitorești din numeroase orașe. Călăii își elogiau isprava. Generalul călău Mărgineanu mărturisea cu emfază : „...marea mea satisfac
ție e că am fost felicitat și săru
tat pe ambii obraji de regele Fer
dinand".Represiunea sîngeroasă s-a dovedit incapabilă să înfrîngă hotărî- rea de luptă a muncitorilor. Chiar în prima zi după masacru a fost tipărit și lăspîndit un manifest semnat „Frații celor uciși", în care se spunea printre altele: „Crima a- 
ceasta nu trebuie să rămînă neis
pășită. Sîngele tovarășilor noștri tre
buie răzbunatPretutindeni în țară, la Ploiești, Galați, Timișoara, .Cluj.- Brăila și în numeroase alte locuri, s-au organizat mitinguri și demonstrații de solidaritate cu muncitorimea bucu- reșteană. Așa cum conchidea ceva mai tîrziu publicația „Socialismul", 
„Rezultatul (luptelor din 13 decembrie — n. a.) a fost că burghezia . 
a semănat și mai multă ură în ini
mile muncitorilor, ură care este pi
votul răsturnării domniei ei de 
clasă". înțelegînd foarte bine acest lucru, patronatul, guvernanții s-au grăbit, pentru a liniști spiritele, t să satisfacă unele dintre revendicările muncitorimii. Tipografilor le-au fost majorate salariile, ziua de lucru le-a fost stabilită la 8 ore.Creșterea valului revoluționar care culminase cu evenimentele dramatice de la 13 decembrie a constituit un semnal de alarmă pentru clasele stăpînitoare, a întețit teama lor de a nu se realiza acel proces social care le-ar fi pecetluit soarta — unirea luptelor muncitorilor și țăranilor într-un singur șuvoi. Tocmai pentru a zădărnici făurirea unei a- semenea ’alianțe, a unei asemenea forțe sociale de nebiruit, a fost decretată în grabă „exproprierea proprietăților rurale pentru cauză de utilitate națională", urmărindu-se ca prin reforma agrară, așa limitată cum era, să fie îmbunătățită parțial situația țăranilor, și astfel nemulțumirile lor să nu se unească într-un singur șuvoi cu cele ale muncitorilor.Din evenimentele de la sfîrșitul anului 1918, clasa muncitoare din țara noastră a desprins prețioase învățăminte, privitoare, mai cu seamă, la necesitatea intensificării luptei ei. a asigurării unei conduceri politice, a unei forțe politice consecvent revoluționare, care să o organizeze și să o conducă în luptă. A reieșit de asemenea necesitatea unirii și a consolidării unității clasei muncitoare, a alierii ei cu celelalte forțe democratice, progresiste. Drept urmare, luptele proletariatului român s-au amplificat într-o măsură tot mai mare, culminînd cu greva generală din octombrie 1920. In focul luptelor de clasă din acei ani s-a plămădit partidul marxist-leninist al clasei noastre muncitoare — Partidul Comunist Român — a cărui creare, în mai 1921, a constituit un moment de cea mai mare importanță în istoria proletariatului din România, in viața întregului popor, a marcat o creștere calitativă, trecerea pe o treaptă superioară a întregii mișcări muncitorești din țara noastră.Preluînd și dezvoltînd cele mai valoroase tradiții ale luptei revoluționare, P.C.R. a mobilizat în jurul său masele largi populare pentru răsturnarea regimului burghezo- moșieresc. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, în recenta sa expunere cu prilejul sărbătorii semicentenarului unirii Transilvaniei cu România : „în perioada dintre 
cele două războaie mondiale, scena 
politică a țării a fost puternic do
minată de mișcarea revoluționară a 
proletariatului, care, în frunte cu 
partidul său comunist, a luptat 
neînfricat pentru drepturi și liber
tăți democratice, împotriva regimu
lui burghezo-moșieresc, pentru rea
lizarea aspirațiilor celor 
cesc".Visul pentru care s-au 13 decembrie, neînfricații porului realizat cialiste. turor oamenilor noastră. Cel mai sfînt omagiu care îl aducem înaintașilor lupta pentru libertate și îl constituie ridicarea noastre patrii pe culmile . ____înalte ale progresului și civilizației. Va străluci. în acest chip, de-a pururi și nepieritoare, amintirea eroilor.

mata. Datorită hotărîrii lor intransigente, de nezdruncinat, muncitorii obțineau adesea recunoașterea revendicărilor lor. Astfel, cei de la R.M.S. au impus Ministerului Finanțelor a- cordarea unor revendicări economice, printre care creșterea salariilor, ziua de muncă de 8 ore, alocații pentru chirie și scumpete etc., cît și a unor drepturi politice privind recunoașterea consiliului muncitoresc și a sindicatelor.în fruntea forțelor revoluționare din țara noastră se afla, în acest timp. Partidul Socialist din România. Trecînd la desfășurarea legală a activității, partidul și-a întărit rîn- durile cu noi muncitori, intelectuali, funcționari ș.a. La jumătatea lunii noiembrie a început să apară ziarul „Socialismul", organ central al mișcării muncitorești din România. Ca o reflectare a adîncirii procesului de clarificare ideologică și a creșterii avîntului mișcării muncitorești din țara noastră, în „Declarația de prin
cipii" adoptată la 9 decembrie 1918, Partidul Socialist înscria ca țel final al luptei : „cucerirea prin orice 
mijloace a puterii politice din mâi
nile burgheziei române și întrona
rea dictaturii proletare în vederea 
realizării idealului comunist". Credincios principiului internaționalismului proletar — principiu existent dintotdeauna la baza activității mișcării muncitorești din țara_noastră— Partidul Socialist din proclama solidaritatea cu Comunist Rus și cu toate revoluționare din lume.Creșterea activității partidului și-a găsit expresie și în dezvoltarea mișcării sindicale. In întreprinderi se alegeau delegați, se formau comitete de fabrică. Numai în Capitală, după cum informa publicația „Socialismul" ■' " ' ' 'tuiseră mărind 
„Sediul Scria Ziarul «ti 
aproape zilnic asaltat de muncito
rimea din fabrici, ateliere și bi
rouri. O puternică mișcare pentru 
îmbunătățirea soartei materiale s-a 
pornit din toate straturile de mun
citori". Relevînd fermitatea ce caracteriza starea de spirit a clasei noastre muncitoare în acele momente. ziarul arăta mai departe : „E 
duhul vremii, care lucrează asupra 
muncitorimii, e preludiul care ves
tește o nouă viață, mai bună și 
mai frumoasă pentru clasa munci
toare".In bătăliile de clasă. purtate la sfîrșitul anului 1918, un loc de frunte ocupau tipografii, care prin dîrzenia și hotărîrea lor se situau în rîndul celor mai active detașamente muncitorești, încă la 2 decembrie, presa muncitorească a- nunța că „lucrătorii zețari de la 
tipografia „Sfetea" au declarat gre
vă din cauză că patronul a refuzat 
să acorde 8 ore de lucru și spo
rirea salariilor cu 50 la sută". Cîteva zile mai tîrziu, personalul u- nor alte tipografii bucureștene. „Minerva". „Adevărul". Imprimeriile Statului, a trecut la desfășurarea u- nor impunătoare manifestări, la care s-au alăturat și alte categorii de muncitori — ceferiști, metalurgiști, tîmplari.în după-amiaza zilei de 12 decembrie, delegații muncitorilor tipografi și ai altor organizații sindicale s-au întrunit la sediul socialist, stabilind pentru a doua zi organizarea unei greve generale a tipografilor din Capitală. In cazul în care revendicările tipografilor nu ar fi fost satisfăcute s-a hotărît declanșarea unei greve generale, lupta tipografilor urmînd transforme astfel în lupta muncitorimi aîn dimineața cembrie, pe la să se adune în dului socialist Din toate colturile Capitalei se îndreptau către același loc — la un impunător miting — sute și mii de alți muncitori. Către orele 11. muncitorii au străbătut Calea Victoriei pînă la Ministerul Industriei și Comerțului, cerînd cu energie satisfacerea revendicărilor lor. Consem- nînd momentul, fostul ministru și deputat conservator Vasile Th. Can- cicov relata : „...am văzut Ministe
rul de Industrie — casa Vernescu
— complet înconjurat, curtea și 
strada, de o imensă mulțime... Erau 
greviștii capitalei. Nici urmă de -au
toritate. Pe poarta mare a intrării 
era înfipt un steag roșu. Pe ușa 
de intrare în minister era fixată o 
placardă de cîțiva metri lungime.

România Partidul partidele

din 26 noiembrie, se consti- aproape 40 de sindicate, nu- peste 10 000 de membri. 
sindicatelor din Capitală — ziarul „Socialismul" — este

Noi lucrări de istorieIn Editura politică a apărut lucrarea „13 Decembrie 1918“ de Gh. Unc și C, Mocanu, editată în colecția „Mica bibliotecă de istorie" sub egida Institutului de științe istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.Bazîndu-se pe cele mai recente date ale cercetării istorice, autorii înfățișează cauzele și țelurile ridicării la luptă a maselor muncitoare în anul 1918, realizează o evocare impresio- nantă_ a momentului de culme din șirul luptelor revoluționare din cursul acelui an, pe care l-au reprezentat greva generală a tipografilor din București și manifestația de solidaritate a muncitorimii din capitala țării de la 13 decembrie. Lucrarea este însoțită de facsimile după ziare și documente ale vremii.

cu. Ștefan Pascu, L. Bânyai, V. Curticăpeanu, I. Gheorghiu, C. Gbllner, I. Kovâcs, C. Nuțu, I. Oprea, V. Popeangă și Al. Porțeanu), sub redacția prof, univ. Miron Constantinescu și prof. univ. Ștefan Pascu.Apărînd cu prilejul sărbătoririi semicentenarului unirii Transilvaniei cu România, lucrarea înfățișează procesul legic al evoluției societății românești în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele două decenii ale secolului al XX-lea, lupta poporului român pentru făurirea statului național unitar.Pe prim plan apar forțele sociale și grupările politice din Transilvania și din vechea Românie în mișcarea pentru unire, aportul mișcării muncitorești și țărănești la eliberarea socială și națională.Lucrarea prezintă amplu, cu fapte și informații inedite, Marea Adunare de la Alba Iu- lia a celor peste 100 000 de reprezentanți ai poporulpi român care au hotărît unirea Transilvaniei cu România, precum și perspectivele pe care le-a deschis României acest măreț eveniment din istoria patriei.A. MUNTEANU 
C. CAPRARU z%AAAAAAAAAAA/î

In Editura Academiei Republicii Socialiste România, colecția „Bibliotheca Historica Ro- maniae", a apărut lucrarea : „Desăvîrșirea unificării statului național român — Unirea Transilvaniei cu vechea Românie", elaborată de un colectiv de autori (Miron Constantines-
(Urmare din pag. I)om cu pregătire de specialitate, superioară, cu o bună cunoaștere a sarcinilor sale și o mare putere de muncă — se erijează cînd în secretară, reparti- zînd corespondența, cînd în șef al serviciului personal, cînd în contabil, merceolog, planificator sau... distribuitor de mărfuri. Se irosește astfel o bună parte din ziua sa de muncă. Un fantastic consum de nervi, de energie și timp, efectuat însă cu o eficacitate minimă pentru problemele reale ale sectorului respectiv al comerțului.Care sînt consecințele unui asemenea mod de lucru ? Ocupîndu-se de treburi lipsite de însemnătate, de întreaga „bucătărie" a întreprinderii, luînd în mod deliberat decizii în locul subordonaților săi, directorul le reduce competenta și le scade, în același timp, încrederea în propria lor capacitate; ceea ce echivalează cu o descalificare treptată, cu instaurarea unui anume automatism, a unei munci lipsite de suportul gîndirii creatoare, al inițiativei. Deci, pe plan personal, directorul își îngustează în mod sistematic, orizontul, transformîndu-se, treptat, din conducător în executant. Dar ținînd seama de faptul că este vorba de însuși conducătorul întreprinderii, de primul ei conducător, sistemul are implicații mult mai largi, legate de activitatea întreprinderii însăși : munca de concepție, de previziune,

lacu
organizare și control — adică exercitarea funcțiunilor de bază ale conducerii — este redusă aproape zero.Ca să putem apreciaadevărat consecințele, trebuie să pornim de la rolul și funcția ce revin unei întreprinderi cum este I.C.S.T.I. — Constanta. Este vorba de o așa numită întreprindere comercială integrată, care concentrează activitatea cu ridicata și cu amănuntul, pe întregul județ, la mărfuri de primă necesitate cum sînt confecțiile, tricotajele, textilele și încălțămintea, vehiculînd anual produse a căror valoare se ridică la circa 1 miliard lei. In raport cu aceste sarcini, întreprinderea a si fost încadrată corespunzător. Ea are, pe lîngă directorul coordonator, doi directori comerciali, șefi contabili, șefi de servicii și depozit, numeroși economiști — în total 700 de lucrători. Se înțelege că o asemenea unitate economică nu se poate limita, în nici un caz, la rolul de intermediar birocratic între industrie, magazine și cumpărător, ea trebuind să fie, înainte de toate, o unitate de concepție și previziune, care folosește metode moderne de investigare a pieței și a producției, . formulînd cerințele de mărfuri în deplină cunoștință de cauză.Ce se face, din toate a- cestea, la Constanța ? Greu de spus. In tot cursul acestui an, conducerea întreprinderii n-a întreprins nici cea mai elementară a- naliză economică a factori-

lor care influențează stocurile, desfacerea, cheltuielile de circulație ori rentabilitatea. întreaga activitate de analiză — dacă se poate numi astfel — se reduce la simpla contemplare a rezultatelor; studiul cererii de măr-

detrimentul bunei aprovizionări. încît la ora actuală depozitele sînt pline cu mărfuri de vară, în timp ce din magazine lipsesc sortimentele pentru sezonul rece, între care pînă și banalele mănuși. Această
o mare răspundere materială și morală — trebuie să cunoască tot ce se întîmplă în fiecare compartiment al instituției pe care o conduce. Dorința „de a ști totul" este firească ; ea răspunde cerințelor stilului de lucru „în cunoștință de

rie la practică e o cale atît de lungă...Totuși, ce ar trebui întreprins ca munca de conducere să fie eliberată de balastul activităților parazitare. ca să se realizeze o delimitare strictă a sarcinilor ce revin directorilor,

să se întregiiCapitalei.zilei de joi, orele 10 aufața sediului parti- tipografii greviști.13 de- început

Traval

furl — la simpla înregistrare a lipsurilor din magazine, pentru remedierea cărora se intervine anevoie, constatările fiind îndeobște tardive. Această activitate nerațională a dus la blocarea depozitelor cu mărfuri care nu se caută. Pentru diminuarea stocurilor s-au luat numeroase măsuri. Efortul I.C.S.T.I. se încadrează, în acest sens, în atribuțiile ce i-au fost acordate. Dar tocmai lipsa unei fundamentări e- conomice a unei analize eficiente i-a împins pe comerciant! în cealaltă extremă, specialiștii I.C.S.T.I.- ului pierzînd controlul acțiunii : stocurile au scăzut, e drept (cu circa 14 milioane față de plan), dar în

3SS

diurn al unui

activitate, dusă cu mijloace empirice, declanșează, ca o reacție firească, tutela măruntă din partea forurilor ierarhic superioare, iar tutela măruntă omoară inițiativă și fărîmițează timpul. Un adevărat cerc vicios...Toate acestea aduc în actualitate aspecte din cele mai importante : cum, în ce mod. trebuie exercitată funcția de director al unei întreprinderi comerciale spre a se obține rezultatele cele mai eficiente ? Care sînt structurile organizato- rico-administrative ce influențează negativ asemenea rezultate ?Desigur, directorulmul pe umerii căruia apasăo-

cauză", care conferă întregii activități autoritate și eficientă sporită. Ceea ce rămîne însă de stabilit este : prin ce modalitate se poate cunoaște într-adevăr totul, fără a te înfunda în nimicuri și a avea mereu în față esențialul ?în general, cei mai mulți dintre conducătorii întreprinderilor comerciale ar putea vorbi ceasuri întregi, cu cea mai deplină competentă, despre faptul că activitatea comercială presupune mobilitate, elasticitate, rapiditate în luarea unor decizii, folosirea unoi metode moderne de analiză și prognoză, fiind primii care să se ridice împotriva fărîmițării timpului și a sarcinilor. Dar de la teo-

de cele ale subordonaților? Aceasta este, în primul rînd, o problemă de organizare internă a fiecărei întreprinderi, ținînd de capacitatea. de concepția și stilul de muncă al conducătorului respectiv. Credem însă că analiza activității cadrelor de conducere ar trebui făcută mai în profunzime, pe toate laturile ei. pentru că este rot atît de neîndoielnic că ceea ce se petrece este consecința unor structuri organiza- torico-administrative învechite. a unui sistem practicat pe filiera organelor comerciale centrale și locale de timp îndelungat, și care dă impresia că a fi „coordonator" înseamnă a coordona... hîrtii și tele-r>

foane. Că este așa; o dovedește exercitarea în continuare, de către organele comerciale superioare (locale și centrale), a tutelei mărunte asupra întreprinderilor....Sună telefonul. La celălalt capăt al firului, direcția de plan din Ministerul Comerțului Interior. Se solicită directorului coordonator (lui și nu altcuiva !) situația exactă a... slipurilor, jachetelor, pantalonilor, rochiilor contractate. Ce a urmat? Timp de aproape o jumătate de oră, însuși șeful întreprinderii a fost obligat să dicteze, la telefon, o nesfîrșită coloană de cifre. „Ce mă făceam dacă nu cunoșteam și nu aveam această situație?" — se scuză directorul. Abia își termină vorba și telefonul sună din nou. Direcția generală de resort din minister îi cere situația realizărilor la... costume de baie, pe categorii!Fel de fel de situații, care mai de care mai năstrușnice, sînt cerute întreprinderilor și organizațiilor comerciale. Lucrătorii nu mai prididesc cu colectarea și calcularea unui imens volum de date care, de multe ori. nu vor fi citite de nimeni. Din păcate, în pofida măsurilor de raționalizare luate în ultimul timp, în sectorul comercial au mai rămas încă numeroase reguli, practici ce a- parțin unui sistem perimat, birocratic.Carențele amintite au însă și un alt izvor. Datorită pregătirii necorespun-

zătoare, lipsei de instruire, faptului că nu există o modalitate de a-i ține la curent cu ceea ce este nou în domeniul muncii de conducere în comerț, multi conducători de întreprinderi comerciale sînt pur și simplu depășiți. Este surprinzător că, deși numeroase cadre cu studii superioare au fost pregătite în ultimii zece ani, sînt menținuți ca directori ai unor mari întreprinderi comerciale (ceea ce nu este cazul la I.C.S.T.I.-Constanța) oameni care au dovedit că le lipsesc cunoștințele despre organizarea științifică, modernă, a activității. (Este un aspect care, credem, a- duce în actualitate și problema folosirii mai judicioase. mai eficiente, a economiștilor din comerț).O asemenea stare de lucruri pune cu toată seriozitatea problema unei reevaluări de principiu, în primul rînd de către Ministerul Comerțului Interior, a conținutului și eficientei funcției de director, de șef în sistemul comercial. Pentru că anomaliile de felul celor relatate — chiar dacă aspectele semnalate diferă întrucîtva de la un județ la altul — reprezintă un fenomen mai larg, care grevează asupra procesului de organizare științifică a muncii într-un important sector al economiei, fiind în contradicție flagrantă cu progresul și dezvoltarea generală economică și socială a țării.

ce mun-jertfit, la fii ai pope '■'l-plinromân, a fostprin făurirea orînduirii so- care asigură împlinirea tu- aspiratiilor și năzuințelor muncii din patria pe căzuti în socialism scumpei tot mai



SCINTEIA — joi 12 decembrie 1968 PAGINA 3

IN CA UT A REA
SOLUȚIEI
OPTIME PENTRU

IRIGA Tll

ECONOMII DE METAL

LA TUB AREA SONDELOR

Cure este cel mai bun sistem de Irigații ? Care este, din punct de vedere tehnic și economic, cea mai corespunzătoare metodă de amenajare și de udare 1 Iată întrebări la care, acum cînd se întreprind măsuri vaste în vederea extinderii a- menaj arilor pentru irigații institutul nostru este solicitat să răspundă.Ce se înțelege, în accepțiunea actuală, prin sistem de irigație modern ? S-ar putea spune că este sistemul care îmbină în modul cel mai rațional, sub aspect tehnic și economic, un complex de cerințe: asigurarea plantelor cu apă în ritmul și volumul necesar, corespunzător producției optime economice. Se cer realizate, totodată și alte deziderate : o productivitate ridicată a muncii, reducerea pierderilor neproductive de apă, restrîngerea terenului ocupat de construcțiile hidrotehnice ale sistemului și prevenirea fenomenelor negative de degradare a solului prin înmlăștmare sau sără- turare. Toate aceste cerințe se materializează în procesul de proiectare a sistemului de irigație. Cu această ocazie se precizează mărimea sistemului, tipul de amenajare și metoda de udare aleasă.Mulțimea factorilor luați în considerare, ca și experiența relativ redusă, chiar la nivel mondial, cu privire la caracterizarea certă a unora din factorii amintiți, în diferite condiții specifice, fac din alegerea soluției optime o problemă complexă.Acum, cînd se trece la proiectarea unor sisteme noi de irigații, situate îndeosebi în Cîmpia Dunării și Do- brogea este cazul să se pună întrebarea care este mărimea optimă a sistemului de irigație, care sînt avantajele și dezavantajele 7 în regimul agriculturii socialiste, cu unități a- gricole cu suprafețe de mii de hectare, avantajele sînt prevalente în cadrul sistemelor mari atît sub aspectul investițiilor specifice, cît mai ales al exploatării. Sistemele de irigație cu alimentare centralizată pot avea zeci de mii de hectare sau chiar . peste o sută de mii . de hectare,- — așa cum se construiește acum sistemul Carasu în Dobrogea sau cum se proiectează sistemul Giurgiu-Răz- mirești, în sudul Munteniei.în cazul surselor de apă locale mici, amenajările corespunzătoare pot avea costuri de investiție relativ reduse. Cheltuielile de exploatare sînt de regulă, în acest caz, mai mari. Asemenea amenajări au însă efecte economice favorabile, dat fiind că se. practică în zone lipsite de surse importante de apă și întrucît se realizează repede și ușor, uneori cu mijloacele proprii ale unităților a- gricole.Aceeași problemă se ridică și în legătură cu metodele de amenajare. Cu cîteva decenii în urmă, aspersiu- nea din canale căptușite sau jgheaburi de beton prefabricate, folosind agregate mobile ce alimentează aripi transportabile, purtătoare de asper- soare, reprezenta o amenajare foarte modernă. în prezent, tendința este către aspersiune cu aripi transportabile, alimentate la hidrant, dintr-o rețea subterană sub presiune. Evident, din experiența Institutului de proiectări pentru îmbunătățiri funciare din București reiese că investiția specifică este cu aproximativ 2 000 lei la hectar mai mare în cazul ultimului tip de amenajare, care pe lîngă o mai mare capacitate de investire, cere și o industrie corespunzătoare, capabilă de a produce o diversitate de elemente de rețea (conducte de beton cu dia- metre mari, conducte de asbociment și — în fine — de oțel și materiale plastice sau aluminiu, pentru rețeaua transportabilă), pe lîngă unele armături și dispozitive pentru reglat, protecție și automatizare.Irigarea prin scurgere la suprafață, pe brazde și fîșii, nu mai folosește, în marile amenajări moderne de azi, rețele pe pămînt. Toată rețeaua de aducțiune este etanșă — (canale căptușite, jgheaburi prefabricate, conducte subterane de joasă presiune), iar distribuția apei în teren tlnzîndu-se a se face prin conducte mobile rigide (de aluminiu) sau flexibile (din polietilenă, unele țesături sintetice impermeabilizate sau din cauciuc). în această situație, investiția specifică este destul de ridicată, cu puțin mai scăzută față de amenajarea pentru aspersiune din canale căptușite, jgheaburi prefabricate sau conducte de joasă presiune.Dacă se ia în considerare și procentul suprafețelor de teren scoase din circuitul productiv precum și pierderile de apă suplimentare, legate de metoda de amenajare și u- dare respectivă, după investiția specifică rezultă următoarea seriere în ordine descrescîndă: aspersiune cu conducte subterane sub presiune, brazde sau fîșii cu alimentare din ■ canale căptușite (sau jgheaburi), aspersiune cu agregate mobile cu alimentare din canale căptușite (sau jgheaburi). însă sub aspectul cheltuielilor anuale de exploatare, costul apei atrage o altă ordine. Cele mai mari cheltuieli se fac în cazul aspersiunii cu agregate mobile, apoi al aspersiunii din conducte subterane, iar cel mai puțin costă irigarea pe brazde sau fîșii, diferența de la un tip la altul fiind de cîteva sute de lei la hectar pe an.Sub aspect tehnic, udarea prin scurgere pe brazde sau fîșii este preferată, în prezent, pentru unele legume mai sensibile la picăturile de apă căzute pe plante prin aspersiune (deși noul tip de aspersor românesc A.S.J.-l, de mică intensitate, elimină acest inconvenient). Este, de asemenea, indicată pe soluri profunde, în stepa uscată unde se cer norme mari de udare și unde vînturile puternice atrag neuniformități în repartizarea apei de irigație. Este adevărat. în prezent persistă unele dificultăți 

obiective la irigarea prin brazde sau fîșii. Este vorba de experiența redusă și echiparea necorespunzătoare pentru realizarea nivelării terenurilor irigabile, lipsa unui tip de conducte mobile pentru debitarea apei în elementele de udare (brazde sau fîșii) perfect puse la punct. De asemenea, la irigarea prin brazde sau fîșii se cere o calificare mult mai pretențioasă a muncitorilor udători.Trebuie menționată totuși preocuparea Departamentului îmbunătățirilor funciare pentru extinderea irigației prin scurgere la suprafață a- colo unde se întrunesc cele mai favorabile condiții pentru aceasta. Dacă în cincinalul actual, în cadrul marilor sisteme de irigație, amenajările pentru irigarea prin scurgere la suprafață reprezintă circa 20 la sută din totalul suprafeței ce se va amenaja, în cincinalul viitor se prevede o creștere a acestui procent cu 3—5 la sută, pe măsura rezolvării dificultăților menționate.Un caracter specific, comun tuturor tipurilor moderne de amenajare, care merită subliniat, este investiția specifică apreciabilă, ce depășește 15 000 lei la hectar apropiindu-se de 20 000 de lei la hectar, cu cît gradul de dificultate al amenajării crește. Această investiție este de 3—4 ori mai mare decît aceea pe care o practicam cu numai cîțiva ani mai înainte, în cazul amenajărilor cu rețele din pămînt, ce antrenau însă mari pierderi de teren și apă, și expuneau solul agricol unor degradări cu efecte incalculabile.în planul de cercetare pe anul 1909 al Institutului de cercetări pentru îmbunătățiri funciare și pedologie au fost incluse lucrări experimentale pentru precizarea tehnicii udărilor pe brazde însămînțate și pe fîșii, lucrările noastre mai vechi în acest domeniu fiind insuficiente față de noile cerințe de productivitate. în acest scop, încă din această toamnă, s-au organizat cîteva poligoane experimentale la stațiunile de cercetări agricole (Brăila, Valul lui Traian- Dobrogea și Mărculești-Bărăgah).în 1969 vom relua studiul conductelor flexibile pentru distribuția apei de irigație în brazde și fîșii, folosind noi materiale (de exemplu cauciucul butyl), mai corespunzătoare sub aspectul duratei în exploatare decît cele experimentate pînă în prezent (polietilenă, țesătură de relon cau- ciucat etc).Datorită progresului rapid și înnoirilor continui în tehnica irigației, este absolut necesar un strîns și permanent contact între cele trei sectoare de activitate : cercetare, proiectare și producție. Experiența noastră ne-a dovedit, totodată, utilitatea colaborării și cu industria producătoare a noilor materiale folosite în irigații, în scopul găsirii celor mai adecvate soluții tehnico-economice ale proiectării, amenajării și exploatării sistemelor de irigație.
Ing. Marco BOTZAN
directorul Institutului de cercetări 
pentru îmbunătățiri funciare și 
pedologie

B B B ®
(Urmare din pag. X)nic și hidraulic de acționare și automatizare. Procesul de modernizare a produselor, de adaptare a producției la exigențele sporite ale beneficiarilor externi trebuie să continue, deci, cu intensitate crescîndă.Specialiștii din uzinele constructoare de mașini, din întreprinderile de comerț exterior, ca și din cele două ministere de resort consideră în unanimitate că o condiție principală a sporirii volumului exporturilor românești de mașini și utilaje constă în stabilirea după criterii riguros științifice a programului de fabricație pentru export al construcției de mașini, în îmbunătățirea substanțială a structurii nomenclatorului de produse oferite spre vîn- zare beneficiarilor externi. în acest scop apare necesar, firește, ca prospectarea pieței extern'» să fie mai bine organizată, să aibă un caracter permanent și operativ, ca reprezentanții uzinelor să participe direct și activ, dînd dovadă de inițiativă și receptivitate la această importantă activitate. Dar lucrurile nu se rezumă nici pe departe doar la atît.Există la unii constructori de mașini, de altfel bine intenționați, părerea că atingerea obiectivului Ia care ne referim ar depinde, în mod direct, de lărgirea absolută a varietății produselor destinate exportului. Lucrurile nu stau chiar așa. Nu este nicidecum avantajos să exportăm orice, oricînd. în orice cantităti. pentru simplul motiv că un utilaj sau altul „se cere“. Esențial este, pe de o parte, ca sortimentele de mai mică tehnicitate, mai puțin eficiente, solicitate adesea în cantități res- strînse, să cedeze treptat si sistematic locul — pe lista ofertelor pentru export — unor mașini și instalații complexe, de mare valoare, caracterizate de un înalt grad de prelucrare. Pe de altă parte, a devenit necesar ca sortimentele pentru care Ia export se obțin prețuri ridicate să se diversifice, în schimb, mult mai intens, în funcție de cantitățile solicitate, de perspectivele dezvoltării ulterioare a tranzacțiilor externe. Este oportun, cu alte cuvinte, ca nomenclatorul de export al construcției de mașini să se specializeze.

LANSAT

Printre produsele care se fabrică la Uzina de vagoane din Arad se numără și vagonul dozator-autodescărcător, 
destinat lucrărilor de construcții de linii ferate. El are o capacitate de 60 de tone

Foto : Agerpres

CARGOUL

navigație de mile marine.
APĂ

„CU GIR"

La Șantierul naval din Galați a primit botezul apei cel de-al treilea cargou-minera- lier — „Cugir" — de 10—12 500 tone din seria navelor maritime de capacități mijlocii care se construiesc în țara noastră. Motorul principal de 7 200 C.P., cu care este echipată nava, ca și celelalte instalații de navigație și exploatare sînt comandate de la un pupitru centralizat ultramodern. Cargoul „Cugir" are o viteză de 15 noduri și o auto-

I AMENAJĂRI PISCICOLE
în această toam

nă, din inițiativa U- 
niunii Naționale a 
Cooperativelor Agri
cole de Producție, se 
desfășoară o largă 
acțiune de ame
najare a iazurilor și 
eleșteelor și popu- 
larea lor cu pește. 
Pe baza identificări
lor făcute de specia
liști, numeroase co
operative, în al că
ror perimetru se gă
sesc bălți naturale, 
eleștee șt alte acu
mulări de apă, au 
hotărît să le amena
jeze. Cu sprijinul 
U.N.C.A.P., numeroa

nomie de 10 000Pentru sporirea manevrabilității în porturile aglomerate și pe coridoare înguste de navigație, mineralierul este înzestrat cu o micro- cîrmă activă care înlătură necesitatea remor- cării navei.Pentru construcția a- cestui cargou șantierul a recurs la un regim îmbunătățit de croire a tablei și la înlocuitori de metale, reducînd consumul de tablă și de profile în medie cu 5 la sută față de consu-

se cooperative agri
cole din județele Il
fov, Ialomița, Brăila, 
Constanța, Tulcea, 
Prahova și Dîmbovița 
au deversat în lacu
rile pe care le dețin 
aproape 100 tone de 
puiet de crap. Pentru 
hrana peștelui au fost 
rezervate cantitățile 
trebuitoare de ma
zăre, orz, gozuri de 
grîu și alte furaje. 
Iazurile cu vegetație 
abundentă, cum sînt 
cele ale cooperative
lor agricole din co
munele Valea Ciorii, 
Traian, sînt populate 
cu specii de crap 
chinezesc, a cărui

axîndu-se tot mal mult pe fabricația acelor sortimente și subsortimente de înaltă eficiență care prezintă, pe plan mondial, anumite „locuri înguste", pentru care există sau se prevede o cerere potențială. Aceasta ar permite o mai bună organizare, în fabrici și secții aparte, a producției pentru export, ar crea premise pentru executarea ei cu cheltuieli reduse.Ni se pare că. în acest sens, cîteva exemple sînt concludente. Este cît se poate de clar că economia națională ar fi extrem de avantajată dacă exportul de cazane pentru apă caldă.

PRODUCȚIA PENT EXPORT
băi și radiatoare din fontă, mala- xoare, betoniere, biciclete, pluguri — al căror preț mediu pe tonă este de cîteva ori mai mic decît prețul mediu mondial la exportul total de mașini și utilaje — ar fi înlocuit cu exportul lărgit de mașini-unelte, produse de mecanică fină, aparataj electric, locomotive, autocamioane, fabrici de îngrășăminte chimice, instalații siderurgice și de aglomerare a minereurilor, fabrici de mașini și utilaje și linii de montaj, echipamente pentru industria alimentară, utilaje pentru industria lemnului, a prelucrării petrolului și a gazelor, aparatură de automatizare și control, produse electronice de uz casnic etc. Aceasta depinde, desigur, atît de evoluția corespunzătoare a producției, cît și de îmbunătățirea propagandei și a reclamei comerciale externe, a întregii activități de comerț exterior în acest domeniu.De mare actualitate este și sporirea receptivității fată de diferitele aspecte ale competitivității, de preferințele sau pretențiile suplimentare de natură tehnică ale beneficiarilor externi, care condiționează uneori perfectarea unor tranzacții. Deși, în 

mul înregistrat la primele două nave similare. De asemenea, timpul de staționare pe cală a fost redus cu 8 la sută față de plan.Următoarele două nave, din familia mineralierelor de 10— 12 500 tone, urmează să fie lansate în fabricație la începutul a- nului viitor, iar pe planșeta proiectanților ICEPRONAV se string laolaltă datele proiectului pentru o nouă serie de cargouri de capacități mai mari.

hrană preferată sînt 
vegetalele. Unele 
cooperative au în 
vedere și amenaja
rea de pepiniere pis
cicole. Prima dintre 
ele se organizează în 
comuna Dridu-Ialo- 
mița.

în vederea dezvol
tării acestei ramuri 
de producție, coope
rativele agricole vor 
fi îndrumate de spe
cialiști, iar pregăti
rea cooperatorilor din 
zonele cu mai puțină 
experiență va fi asi
gurată prin cursuri 
de școlarizare.

(Agerpres)

general, sarcinile de export sînt privite cu simt de răspundere, mai sînt, din păcate, unele întreprinderi care nu numai că întîrzie oferirea de noi produse la export, dar nici nu acceptă comenzile care se referă la produse cu modificări față de variantele fabricate în mod curent. Ce-i drept, nu este vorba întotdeauna de cantităti prea mari. Dar se poate întîmpla prea bine ca după o comandă „de probă", de mai mică importantă, să survină una cu a- devărat avantajoasă. Și nu trebuie uitat că bunul renume — îndeosebi în comerțul exterior — se cîștigă 

încetul cu încetul, acceptînd și ono- rînd ireproșabil și comenzi aparent mai puțin avantajoase, dacă se referă, bineînțeles, la produse asimilate în fabricația de serie.O altă problemă pe care o considerăm deosebit de importantă. întrucît pe piața internațională prețurile se stabilesc în funcție de nivelul mediu al cheltuielilor de producție pe plan mondial și nu de cele interne ale fiecărei țări în parte, pentru a asigura competitivitatea produselor noastre pe plan extern, constructorii de mașini sînt chemați să-și intensifice eforturile de reducere continuă a cheltuielilor de producție prin micșorarea consumului de materiale și de manoperă directă sau indirectă, a regiilor de fabricație. Mari posibilități continuă să existe, bunăoară, în privința reducerii consumului de materiale și mai ales de metal, atît prin • re- proiectarea unor produse supradimensionate și utilizarea celor mai avantajoase soluții constructive, a materialelor cu caracteristici superioare, cît și prin realizarea lor cu ajutorul celor mai adecvate tehnologii de fabricație, O serie de mașini, instalații, linii tehnologice etc. tre-

LA FABRICA „ELECTROTEHNICA" DIN BUCUREȘTI
Balastul stocurilor

încetinește rotatia
9 9

mijloacelor circulante
Există o axiomă economică bine definită : cu cît mijloacele circulante de care dispune o întreprindere parcurg mai repede cele trei stadii ale ciclului economic — aprovizionare, producție și desfacere — cu atît, la un volum dat al producției, necesitățile de fonduri vor fi mai mici. La Conferința Națională a P.C.R. s-a subliniat că în ridicarea eficienței economice, un rol de prim ordin îl arc rotația mai rapidă a mijloacelor materiale și bănești. Creșterea vitezei de rotație a mijloacelor circulante în fiecare întreprindere contribuie la sporirea' acumulărilor bănești ale statului, face posibilă Eliberarea unor importante fonduri materiale și bănești care vor putea fi folosite pentru finanțarea altor nevoi ale economiei.De la aceste coordonate se abate însă activitatea economică a întreprinderii bucureștene „Electrotehnica". Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în nouă luni din acest an viteza de rotație a mijloacelor circulante s-a încetinit aici, în medie, cu 9,9 zile, ceea ce a determinat imobilizări de fonduri de peste 3,7 milioane lei. De fapt, situația cea mai necorespunzătoare a apărut în trimestrul III, în care cu 1 000 lei mijloace circulante s-a obținut o producție cu 12 la sută mai mică decît în trimestrul anterior. Efectul asupra eficienței economice este vizibil : reducerea cu 44,10 lei a acumulărilor bănești ce revin la 1 000 lei mijloace circulante în trimestrul III, în raport cu perioada corespunzătoare a anului precedent.Să descifrăm ce a determinat în trimestrul III rulajul mai lent, cu 7 zile față de plan, al fondurilor. Este adevărat că depășirea planului Ia producția-marfă vîndută și încasată
I ® gg ® u obuie să fie aduse neapărat la greutăți proprii mult mai mici, să nu depășească gabaritul produselor similare existente în prezent în lume, în felul acesta, pe lîngă economia de metal, se va obține și o creștere a prețului de vînzare (datorat cheltuielilor de instalare și exploatare mai mici, specifice utilajelor mai ușoare) făcînd să sporească și pe această cale interesul pentru produsele românești pe piețele externe.Uzinele constructoare de mașini au executat sau execută în prezent o serie de părți componente ale unor utilaje și in

stalații complexe contractate la import. venind, prin aceasta, în sprijinul ușurării eforturilor valutare ale statului. Industria constructoare de mașini are însă posibilitatea și trebuie să promoveze mult mai larg și alte forme eficiente de relații comerciale externe. Constructorii de mașini și organele comerțului exterior trebuie să militeze cu mai multă eficiență pentru ca industria noastră să devină treptat un puternic furnizor general, subfurni- zor sau cofurnizor de utilaje pentru extracția și prelucrarea țițeiului, industria metalurgică, minieră, chimică, a materialelor de construcție, domenii în care s-a acumulat o bogată experiență.Tot în această ordine de idei, se cuvine să adăugăm că mai buna folosire a capacităților noastre de producție și concepție, ca și stabilirea unor relații statornice cu anumite firme străine1 pledează — alături de alte avantaje — pentru extinderea substanțială a cooperării internaționale în producerea unor mașini și utilaje complexe, prin fabricarea unor părți componente pe bază de licențe proprii sau ale partenerilor externi.

Tn scopul reducerii 
continue a costului 
lucrărilor de cerce
tare geologică pentru 
petrol și gaze, specia
liștii din întreprinde
rea geologică de ex
plorări a Comitetului 
de Stat al Geologiei 
au conceput și reali
zat în cadrul între
prinderii o serie de 
dispozitive care au 
capacitatea de a sus
ține tronsoane de 
coloană ioarte grele, 
ceea ce a determi
nat schimbări impor

tante în construcția 
sondelor. Prin elimi
narea tronsonului su
perior al coloanelor 
tehnice, s-au obținut 
mari economii la con
sumul de oțel special 
adus din import și s-a 
extins posibilitatea 
întrebuințării pe o 
scară mai largă, la 
sondele de mare a- 
dîncime, a burlanelor 
de foraj fabricate în 
țară.

Pînă în prezent, 
prin aplicarea aces

a anihilat în parte influența soldului mediu al mijloacelor circulante, a cărui creștere în trimestrul III cu 12 la sută față de prevederi ar fi generat o încetinire și mai accentuată — cu circa 9 zile — a vitezei de rotație. Dar, din punct de vedere economic, interesează nu numai ca fiecare întreprindere să realizeze cantități sporite de produse, potrivit cerințelor economiei naționale, ci, în același timp, în ce condiții și cu ce eforturi financiare se desfășoară în ansamblu activitatea economică. Or, fluctuația ■ imobilizărilor de fonduri t la,-.-„Electrotehnica" demonstrează <că această^din urmă cerință nu a fost respectată : din iunie și pînă în septembrie, inclusiv, au fost lichidate imobilizări de 9 milioane lei, dar au apărut altele, noi, de peste 12 milioane și jumătate lei.Tocmai de aceea am încercat să desprindem cauzele cercetînd mai în- tîi structura stocurilor. Ponderea o dețin materiile prime, materialele și obiectele de inventar. La aceste elemente luate împreună, în trimestrul III, ca urmare a suprastocărilor, viteza de rotație s-a încetinit cu 10 zile. Justificarea uzinei este plauzibilă, dar nu explică în întregime fenomenul. Se afirmă că nesosirea în termen a unor piese a determinat neutilizarea altora, sau că schimbarea planului de producție în cursul anului a făcut ca unele materiale să ră- mînă în stoc. Dar nu este mai puțin adevărat că materii prime și materiale în valoare de peste o jumătate de milion lei, în cea mai mare parte din import, se găseau la sfîrși- tul trimestrului III în magaziile fabricii, fără să se întrevadă o posibilitate de utilizare a lor.S-au depus oare toate diligentele necesare, atît de întreprindere, cît și
Se poate spune că inventivitatea și talentul tehnicienilor și inginerilor români au fost și sînt tot mai mult apreciate atît în țară cît și peste hotare. De curînd, lucrări expuse de România la Salonul international de invenții și inovații de la Viena au fost distinse cu medalii de aur și de argint. Realizările creației tehnice românești nu se oglindesc însă suficient, cel puțin în construcția de mașini. în „exportul de inteligență" al țării noastre — adică în exportul de licențe, invenții, brevete, în acordarea de asistență tehnică, livrarea de proiecte și documentații tehnice sau studii. Și, din păcate, vindem puțin nu pentru că n-am avea ce vinde, ci pentru că oferim puțin, pentru că nu ne străduim suficient să ne impunem și în acest domeniu, deși la acest capitol posibilitatea de absorbție a piețelor externe este ridicată și prezintă chiar tendințe de evoluție favorabile. Este o datorie de onoare a colectivelor institutelor departamentale de cercetări și proiectări — a căror contribuție la dezvoltarea exporturilor de mașini și utilaje este, de altfel, tot mai substanțială — a tuturor cadrelor de cercetare și concepție din această ramură, să-și materializeze cunoștințele și în asemenea forme, exportabile, de inteligentă și idei creatoare.Participarea mai intensă a specialiștilor din uzine la prospectarea pieței externe, contactul nemijlocit al acestora cu colaboratorii și beneficiarii externi, înregistrarea și materializarea directă a eficientei exporturilor în rezultatele economice ale întreprinderilor — măsuri preconizate de Conferința Națională a partidului — vor influența, neîndoielnic. favorabil adaptarea producției de mașini și utilaje la cerințele și exigentele mereu crescînde ale pieței externe, vor stimula și mai mult uzinele să-și îmbunătățească și rentabilizeze la maximum activitatea de export. Conducerea ministerului, organele sale de resort le vor sprijini în mai mare măsură în acest domeniu. Este de prevăzut, de aceea, ca, în exportul de mașini și utilaje să se accentueze rolul factorilor calitativi, pentru ca ponderea la export a industriei construcțiilor de mașini să crească continuu, potrivit sarcinilor actuale ale dezvoltării economiei naționale. 

tui procedeu s-au e- 
conomisit circa 600 
tone oțel special în 
valoare de peste 
2 900 000 lei.

Folosirea acestor 
dispozitive a făcut, 
de asemenea, posi
bilă săparea sonde
lor la adîncimi mult 
mai mari și a redus 
substanțial timpul de 
foraj, prin utilizarea 
de garnituri de foraj 
telescopate, care per
mit aplicarea unui 
regim de foraj mult 
îmbunătățit.

de forul ei coordonator, pentru readucerea stocurilor fără mișcare în circuitul economiei ? La filiala Băncii Naționale care controlează întreprinderea, ni s-a spus că interesul celor care au datoria să vegheze în întreprindere asupra aprovizionărilor este uneori... invers proporțional cu volumul imobilizărilor. In sensul că efortul nu se depune pentru a preveni la timp formarea stocurilor, ci doar după ce ele au apărut; și nici atunci nu se întreprinde totul — inclusiv un apel insistent la sprijinul forului tutelar — pentru,,ca materialele contractate, dar care nu mai sînt necesare, să fie redirijate.O analiză atentă arată, de asemenea, că întreprinderea are tendința de a „umfla" unele stocuri de materiale, în procurarea cărora a în- tîmplnat anterior dificultăți. Desigur, orice gospodar își face uneori o astfel de socoteală, dar se ferește să o ridice la rangul de regulă. O planificare justă și o normare științifică a stocurilor, concomitent cu o urmărire consecventă a sosirii ritmice a materialelor de la furnizor, ar fi de natură să determine scurtarea duratei dintre două aprovizionări și reducerea volumului stocurilor curente și de siguranță. Chiar dacă pe parcurs apar greutăți neprevăzute, important ni se pare ca depășirea lor să se facă cu minimum de perturba- ții în activitatea financiară și, în a- ceastă privință, spiritul de inițiativă, oportunitatea măsurilor au un cu- vînt greu de spus.Am mers „pe fir", spre stadiul următor, în care mijloacele circulante se regăsesc sub forma producției neterminate. Datele sintetice care ne-au fost puse la dispoziție în întreprindere atestă că stocurile de producție neterminată se situează sub nivelul planificat. Structura lor ascunde însă comenzi cu ciclul depășit, nefinisate din lipsa unor piese care nu se fabrică în întreprindere. Două cazuri ni se par concludente. Forul tutelar, pe baza asigurării întreprinderii „Optica română“-Bucu- rești că va asimila în producția anului curent reductorii de turație, nu i-a mai comandat din import. în realitate, asimilarea nu s-a făcut în conformitate cu promisiunile, iar comandarea tardivă a reductorilor în străinătate a provocat nefinalizarea ciclului productiv la „Electrotehnica".Chiar dacă în acest caz ar exista o justificare, nu știm cum forul de resort își poate motiva lipsa de operativitate în problema tranzisto- rilor ASZ15. întrucît nu a primit la timp aceste piese, întreprinderea a fost nevoită să ceară amînarea termenului contractual de livrare a 665 de convertizori pentru iluminarea vagoanelor, în valoare de aproape o jumătate de milion lei.în evoluția firească a ciclului economic, creșterea ritmului desfacerii producției este de natură să reducă stocurile de produse finite. în acest sens s-au luat în general măsuri pentru impulsionarea expedierii, întreprinderea preluînd adesea rolul de cărăuș pentru unii beneficiari. ’ Nu e mai puțin adevărat însă că în magazii se mai află produse fără desfacere asigurată în valoare de a- proape 80 000 lei. Dacă adăugăm la acestea mărfurile refuzate de beneficiari pe primele nouă luni ale a- nului, în valoare de 1,5 milioane lei, apare evidentă necesitatea intensificării eforturilor pentru realizarea producției în conformitate cu termenele și condițiile de calitate prevăzute în contractele economice. De altfel, produsele expediate și refuzate de clienți și alte debite au făcut ca soldul creanțelor anormale să fie la sfîrșitul trimestrului III de 6 ori mai mare decît la începutul anului. Se înțelege că aceasta a influențat negativ viteza de rotație a mijloacelor circulante.Pentru intensificarea rulajului fondurilor se cer măsuri hotă- rîte și neîntîrziate atît din partea comitetului de direcție, cît și a forului de resort, astfel ca revirimentul așteptat la „Electrotehnica" să se producă cît mai rapid, ca și a- ceastă întreprindere să se alinieze efortului general pentru creșterea eficientei în gospodărirea mijloacelor materiale și bănești.
Corneliu CÂRLAN
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Darea de seamă a Comitetului de
conducere al Uniunii Compozitorilor

prezentată de Ion Dumitrescu, președintele Uniunii

SClNTElA-ioi 12 decembrie 1968

Moment marcant în viața cul
turală a țării noastre, Adunarea 
generală a compozitorilor și mu
zicologilor din România — se a- 
rată la începutul dării de seamă — 
se desfășoară în condițiile avîn- 
tului patriotic al poporului român, 
care, sub conducerea partidului, 
desăvîrșește nobila operă de con
struire a socialismului.

Deschizînd larg drumul spre va
lorificarea potențialului constructiv 
al maselor în toate domeniile de ac
tivitate, Congresul al IX-lea al 
partidului a apreciat realizările și 
a subliniat perspectivele creației 
artistice, rolul important al aces
teia în acțiunea de continuă ridi
care spirituală a maselor largi din 
țara noastră. Forța conducătoare 
în întreaga viață a patriei socia
liste, Partidul Comunist Român 
acordă o grijă deosebită înfloririi 
culturii și artei, afirmării nestîn- 
jenite a tuturor talentelor.

Prin creația și atitudinea lor, 
prin prezența lor în actualitate, 
compozitorii și muzicologii își afir
mă adeziunea la programul de 
dezvoltare și perfecționare a vie
ții sociale, la întreaga politică a 
partidului.

în repetate rînduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat în
sușirea deosebită a muzicii de a 
exprima bogăția spirituală a 
poporului român, de a transmite 
în mod direct mesajul nostru de 
prietenie și pace tuturor po
poarelor. în virtutea acestui ade
văr, compozitorii militează pentru 
dezvoltarea prieteniei și colaboră
rii între toate țările socialiste, în
tre toate popoarele lumii, creația 
muzicală românească fiind din ce 
în ce mai prezentă în contextul 
artistic mondial. Compozitorii ro
mâni consideră ca o înaltă îndato
rire continuarea marilor tradiții 
ale muzicii naționale și universale, 
îmbogățirea acestora cu noi valori 
care să răspundă exigențelor vre
mii noastre.

Patriotismul a generat și gene
rează în muzica românească pa
gini luminoase, de o mare forță 
emoțională, menite să insufle ma
selor dragostea și mîndria pentru 
marile figuri și momente ale isto
riei naționale și să cultive în su
fletul tineretului eroismul muncii 
constructive, iubirea de țară. Res
ponsabilitatea patriotică a compo
zitorului se reflectă în înțelegerea 
misiunii sale de exponent al cul
turii naționale, în profunzimea 
tratării temelor istorice și de ac
tualitate, în conștiința rolului său 
militant pentru cultivarea dragos
tei nețărmurite față de România 
socialistă.

Este caracteristic activității de 
creație desfășurate în patria noa
stră faptul că, nutrind aspirații co
mune și bucurîndu-se de aceleași 
condiții de dezvoltare a talentului 
lor, compozitorii și muzicologii 
maghiari, germani și de alte na
ționalități conlocuitoare, împreună 
cu compozitorii români, își aduc 
întreaga lor contribuție la înflo
rirea artei și culturii patriei noa
stre socialiste. O grijă deosebită 
este acordată sprijinirii tinerelor 
talente.

în continuare darea de seamă 
s-a oprit asupra dezvoltării diferi
telor genuri ale muzicii noastre 
subliniind faptul că în ultimii ani 
creația simfonică românească s-a 
îmbogățit cu lucrări valoroase. 
Alături de maeștri cu îndelungată 
experiență și activitate în dome
niul muzicii simfonice și instru
mentale, noi generații de compozi
tori și-au adus în acest răstimp 
contribuția la dezvoltarea tuturor 
genurilor.

O anumită atitudine lirică și me
ditativă, un dramatism impregnat 
de un puternic suflu poetic, un 
anumit ethos ce pătrunde substan
ța sonoră, expresivitatea melosului 
plămădit din , esențele și ecourile 
improvizației de doină și baladă, 
varietatea ritmurilor, organizările 
modale complexe, predilecția pen
tru asocieri timbrale vii reprezintă 
unele din atributele muzicii simfo
nice românești.

Cele aproape 50 de simfonii noi 
marchează un spor binevenit în 
procesul de înflorire și diversifi
care stilistică a muzicii românești 
contemporane. îmbogățind în chip 
creator datele tradiționale, atît în 
privința conținutului, structurii 
și limbajului, compozitorii noștri 
au reușit adesea să înnoiască 
problematica specifică genului, 
integrînd mesajul și expresia mu
zicii lor în sfera culturii, proprie 
poporului nostru.

Genul concertant a cunoscut în 
acest timp o dezvoltare îmbucu
rătoare. Investigînd noi posibili
tăți de tehnică instrumentală, 
multe din aceste lucrări și-au 
cîștigat o binemeritată apreciere 
în țară, unele din ele obținînd 
peste hotare premii internaționale.

Analizînd apoi și evoluția altor 
forme simfonice, darea de seamă 
constată o varietate de genuri 
care merge de la divertismente 
pînă la meditații simfonice, in- 
cluzînd lucrări cu conținut pro
gramatic care s-au impus prin o- 
riginalitatea structurii materialu
lui sonor și sugestivitatea imagi
nilor muzicale. Un număr de lu
crări simfonice aparținînd diverse
lor genuri au fost dedicate unor e- 
venimente importante din istoria 
națională și din viața politică a 
patriei noastre.

în darea de seamă se arată în 
continuare că muzica programa
tică ar fi putut ocupa un loc mai 
important în preocupările compo
zitorilor. Marile teme oferite de 
Istoria și cultura românească își 

pot găsi oglindiri și împliniri pe 
măsura cerințelor epocii actuale, 
compozitorul trebuind să se situe
ze la înălțimea temei, să găsească 
echivalențele sonore corespunză
toare conținutului. Este, de ase
menea, necesar să se acorde mai 
multă înțelegere unor genuri pe 
nedrept neglijate, cum ar fi rap
sodia, suita de dansuri, suita sim
fonică programatică, divertismen
tul — în accepțiuni contemporane 
— genuri cu profunde semnificații 
sociale și artistice, imperios nece
sare unei efervescente culturi mu
zicale. Această necesitate se re
simte cu atît mai mult cu cit 
multe dintre orchestrele simfo
nice din țară solicită creații pe 
măsura posibilităților proprii, pre
cum și pe măsura nivelului de în
țelegere al publicului respectiv.

într-o serie de lucrări simfo
nice, compozitorii au demonstrat 
posibilitatea prelucrării creatoare 
a folclorului în forme, ce îmbină 
materialul autentic cu date struc
turale moderne. In altele au lăr
git limitele prospectărilor în dome
niul ritmurilor și modurilor, in
vestigînd, totodată, noi principii 
de structurare. în același timp, 
creația muzicală a continuat linia 
structurării variaționale a materia
lului, a manifestat ingeniozitate 
în găsirea unor nuanțe inedite 
timbrale șl a realizat o întrepă
trundere a genului simfonic cu 
sfera muzicii de cameră.

Nu toate strădaniile însă sînt 
încununate de aceleași rezultate. 
Uneori se constată o înțelegere în
gustă a rolului inovațiilor prin 
preluarea mecanică a unor pro
cedee de ultimă oră, fapt care 
prejudiciază definirii propriei per
sonalități. Alteori, folosirea ne
creatoare a unor soluții atenuează 
sau anihilează efortul artistic, 
propriile investigații.

Domeniul vocal-sîmfonic, gen 
important în ansamblul creației 
muzicale din România, prezintă 
realizări valoroase, bazate pe bo
gata tradiție națională și univer
sală, pe folosirea de noi mijloace 
creatoare. Se observă o mai mare 
varietate de preocupări, un mai 
larg orizont din punct de vedere 
al conținutului de idei și al mij
loacelor tehnice. Oratoriul, canta
ta, suita vocal-șimfonică, poemul, 
balada, ciclul de lieduri cu orches
tră au fost reprezentate cu lu
crări' variate ca tematică și ca 
modalități de întruchipare artisti
că. Raportul a enumerat — în con
tinuare — mai multe lucrări 
vocal-simfonice cu conținut social- 
patriotic, inspirate din tradițiile 
poporului nostru, din trecutul său 
de luptă sau din aspectele vieții 
sale noi, lucrări cu un caracter 
omagial. Ele se caracterizează prin 
explorarea folclorului, prin anco
rarea în muzica de masă, prin 
structurarea nouă a limbajului 
muzical.

în mod regretabil — se arată 
în darea de seamă — unele in
stituții muzicale adoptă linia co
modității în executarea unor 
creații de mare suflu și amploa
re, fapt care nu este de natură a 
încuraja pe compozitori să abor
deze asemenea lucrări. Alte lu
crări valoroase sînt omise din pro
grame în mod nejustificat.

Cu toate că pentru promovarea 
muzicii de operă și balet nu au 
fost găsite formele cele mai adec
vate și eficiente, compozitorii noș
tri au dat la iveală noi lucrări a 
căror valoare a fost subliniată de 
darea de seamă. Orizontul tema
tic al operelor noi îmbrățișează o 
gamă variată de preocupări, evo- 
cînd momente ale istoriei patri
ei, personalități ale culturii uni
versale, aflînd echivalențe muzi
cale unor cunoscute pagini lite
rare. în muzica de balet se ob
servă același fenomen al decala
jului dintre creație și momentul 
transpunerii scenice.

Raportul subliniază necesitatea 
sporirii eforturilor pentru a încu
raja creația de operă și balet și, 
îndeosebi, acele lucrări valoroase 
inspirate din trecutul glorios al 
poporului, din viața de astăzi a 
patriei.

în domeniul muzicii pentru an
sambluri camerale,, folosindu-se cu 
inventivitate și măiestrie compo
nistică virtualitățile tehnice și co- 
loristice ale diferitelor formații, 
au fost create o seamă de lucrări 
de cert interes artistic, bine pri
mite de public. Diversitatea aspec
telor stilistice, profilarea unor vi
ziuni și modalități personale ates
tă mersul înainte și în acest do
meniu.

în bogata creație de lieduri din 
ultimii ani se evidențiază preocu
pări noi pentru valorificarea re
surselor genului.

Gen cu tradiții deosebit de va
loroase în creația națională, repre
zentat prin valori de înaltă ținută 
artistică și educativ-patriotică, 
muzica corală și de mase cunoaște 
o dezvoltare continuă. Importan
tele evenimente, sărbătoriri ale 
unor momente hotărîtoare din is
toria poporului român- au avut 
ecou în rîndul compozitorilor, sti- 
mulînd scrierea unor lucrări co
rale, dintre care o parte au fost 
bine primite în măsele largi de 
iubitori ai genului. Muzica popu
lară a continuat să ofere în acest 
domeniu compozitorilor un cîmp 
larg deschis de investigație. Un 
fapt deosebit de caracteristic pen
tru perioada la care se referă ra
portul este dezvoltarea muzicii co
rale cu caracter concertant. Demnă 
de relevat este strădania multor 

compozitori pentru dezvoltarea 
muzicii destinate copiilor și tine
retului. în special repertoriul șco
lar, lăsat multă vreme la periferia 
preocupărilor, s-a bucurat în acești 
ani de o atenție sporită.

Darea de seamă a arătat că, față 
de alte genuri, cîntecul patriotic 
se află în urmă, mai ales din 
pricina situației nesatisfăcătoare 
care se menține în viața muzicală 
corală și a lipsei de interes a unor 
compozitori față de acest gen.

în zilele noastre, cînd întregul 
popor simte puternic dorința de 
a-și exprima, în mod unanim, 
sentimentele și voința de a lupta 
pînă la victoria deplină a cauzei 
socialismului, creația în domeniul 
cîntecului patriotic este chemată 
să răspundă cu și mai multă forță 
menirii sale. Pentru a putea de
veni într-adevăr „vocea” epocii 
noastre, cîntecul de masă actual 
trebuie să depășească anumite li
mite convenționale. A scrie cînte- 
ce simple, mobilizatoare, este o da
torie de onoare a tuturor compo
zitorilor și, în primul rînd, a ge
nerațiilor tinere, născute și cres
cute în ambianța socială contem
porană, atît de efervescentă.

Darea de seamă semnalează, de 
asemenea, scăderea interesului 
pentru cor într-o serie de regiuni, 
altă dată mîndre de tradiția lor 
corală. Corul școlar, ansamblurile 
instrumentale de copii sînt destul 
de rare. Reînființarea unor asocia
ții corale consacrate în istoria 
muzicii românești, destinate ama
torilor și susținute cu mijloace 
eficiente — ar aduce muzicii ro
mânești actuale mari servicii.

In activitatea compozitorilor 
din domeniul creației de fanfară 
se remarcă o preocupare din ce 
în ce mai accentuată pentru cali
tatea inspirației melodice, pentru 
îmbogățirea mijloacelor de expre
sie proprii genului, pentru valori
ficarea în spirit nou a cîntecului 
și jocului popular, pentru realiza
rea unui frumos colorit orchestral. 
Muzica pentru fanfară dispune de 
multe posibilități care, exploatate 
cu talent și măiestrie de cît mai 
mulți compozitori, ar contribui la 
lărgirea interesului publicului 
larg și la crearea unui cîmp inte
resant de experimentare.

Trecînd la creația de muzică 
ușoară, darea de seamă relevă 
cristalizarea unui stil propriu, ba
zat jîe exuberanța jocului popular, 
dar și pe nostalgia cîntecului liric, 
elemente care au generat un re
pertoriu bogat de cîntece, roman
țe, melodii de dans.

In perioada ce a trecut de 
la precedenta conferință pe 
țară, muzica ușoară a obținut 
noi succese și s-a afirmat pe 
plan internațional, fiind pre
țuită cu căldură atît de juriile 
concursurilor, cît și de marele pu
blic. Cu toate acestea, se constată 
că nu a fost întreprinsă nici 
o acțiune temeinică de cunoaștere 
și apropiere a elementelor dotate 
în domeniul creației de muzică 
ușoară, care ar putea fi activizate 
în diferite centre culturale ale ță
rii. în ultimul an nu s-au impus 
în mod deosebit decît un număr 
restrîns de melodii românești. A- 
ceasta se explică prin neglijarea 
unora dintre principalele cerințe 
ale genului: bogăția și semnifica
ția lirico-dramatică a temei și ori
ginalitatea materialului melodic. 
Au fost preluate de cele mai multe 
ori procedee convenționale din care 
au rezultat cîntece lipsite de per
sonalitate. în goana după „șlagăr" 
cu orice preț, unii compozitori 
simplifică refrenele pînă într-atît 
încît acestea apar lipsite de orice 
substanță melodică. Sărăcirea idei
lor literare, rutina care dăinuie 
încă în munca autorilor de texte 
accentuează deficiențele existente 
în creația de muzică ușoară.

în ultimii ani s-a făcut simțită 
necesitatea prezenței în contextul 
muzicii noastre ușoare a cîntecului 
de rezonanță socială, patriotică, 
preocupare care ar trebui să fie 
dezvoltată și ridicată pe înalte 
trepte de măiestrie artistică. Sînt 
prea puține cîntece inspirate din 
contemporaneitate, care să capte
ze atenția interpreților și a publi
cului larg. Cei mai de seamă com
pozitori români de muzică ușoară 
au obținut succese cu lucrări în 
care au valorificat creator virtu
țile lirice și resursele ritmice ale 
melosului nostru popular. Muzicii 
noastre ușoare îi revine o importan
tă funcție educativă pentru cultiva
rea gustului muzical al maselor 
și, în primul rînd, al tineretului.

Sg

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE
(Urinare din pag. I)

prezentat Darea de
Compozitorul Ion Dumitres

cu a .
seamă a Comitetului de condu
cere al Uniunii, dirijorul și 
compozitorul Dumitru Botez 
— Raportul Comisiei de revi
zie, iar compozitorul Constan
tin Palade — Proiectul de sta
tut al Uniunii.

în cursul după-amiezii au 
început dezbaterile la primele 
trei puncte ale ordinii de zi, 
în cadrul cărora au luat cu- 
vîntul acad. Mihail Jora, Si
gismund Toduță, Wilhelm 
Berger, Nicolae Kirculescu, 

Acest gen constituie o treaptă de 
inițiere, de stimulare a interesului 
pentru formele complexe ale mu
zicii. Măsuri cum sînt organizarea 
periodică a două festivaluri anua
le, tipărirea unor culegeri de me
lodii de muzică ușoară din creația 
compozitorilor noștri, înființarea 
cursurilor de perfecționare profe
sională a interpreților, înființarea 
studioului Televiziunii destinat 
promovării tinerilor cîntăreț.i sînt 
menite să determine o creștere ca
litativă a acestui gen.

Apreciind realizările obținute în 
ultimii ani în domeniul operetei, 
darea de seamă observă totuși ră- 
mînerea în urmă a genului. Tea
trele muzicale ar trebui să con
tribuie mai activ la finalizarea pro
cesului complex al creației de o- 
peretă.

Activitatea în domeniul muzico
logiei a marcat în perioada de la 
conferința trecută, un ritm dina
mic. Au fost lărgite considerabil 
preocupările și domeniile de cer
cetare, a crescut nivelul tematic al 
studiilor, lucrărilor, au fost ob
ținute însemnate realizări. Astăzi 
muzicologii au devenit factori de 
răspundere în frontul culturii 
noastre muzicale.

După ce amintește o serie de lu
crări valoroase apărute pe acest 
tărîm, darea de seamă constată, 
totodată, că față de studiile cu 
caracter istoric și folcloristic, nu
mărul contribuțiilor teoretice 
este mai restrîns. Sarcina de că
petenie a muzicologiei este exa
minarea în lumina principiilor es
teticii marxist-leniniste a crea
ției muzicale contemporane.

Mai sînt încă multe momente șl 
figuri din trecutul muzicii noastre 
care se cuvin a fi studiate. Tre
buie să se stimuleze, să se orien
teze cu mai multă eficiență pre
ocupările muzicologiei românești 
pentru elaborarea lucrărilor de 
sinteză asupra trecutului muzical 
național, spre realizarea unui vechi 
și important deziderat, opusul fun
damental al istoriei muzicii româ
nești.

în ultimii ani, datorită creșterii 
nivelului ei profesional, critica mu
zicală s-a afirmat în viața noas
tră artistică printr-o prezență ac
tivă, militantă. Eforturile ei tre
buie concentrate spre sinteză, 
Spre generalizări, spre formularea 
tjnor judecăți de valoare în spiri
tul ideologiei marxist-leniniste, 
spre determinarea unei mișcări de 
idei în viața muzicală a țării.

în ceea ce privește îmbogățirea 
structurii învățămîntului muzical 
de toate gradele, raportul arată că 
se preconizează unificarea siste
mului de învățămînt muzical de 
la cel elementar pînă la cel su
perior.

După ce se referă la activitatea 
revistei „Muzica" și a Editurii 
Muzicale, a secțiilor și cenaclurilor 
de creație ale Uniunii Compozito
rilor, la relațiile ei de colaborare 
cu instituții similare din alte țări, 
darea de seamă arată în înche
iere :

Dezbătînd cu principialitate as
pectele ' dezvoltării muzicii noastre 
contemporane, lucrările Adunării 
generale a compozitorilor și mu
zicologilor vor da un nou impuls 
acestui domeniu al culturii noas
tre socialiste. Prezența noilor ge
nerații de compozitori și muzico
logi, succesele obținute în diferite 
genuri de creație, experiența do- 
bîndită, adîncirea continuă a con
tactului cu viața, cu cerințele spi
rituale ale societății, străduințele 
tuturor membrilor Uniunii Compo
zitorilor de a participa cu talentul 
și puterea lor creatoare la 
afirmarea muzicii românești, per
fecționarea neîncetată a metode
lor de dezbatere și rezolvare co
lectivă a problemelor importante 
stau chezășie pentru izbînzi vii
toare, pentru noi realizări, pentru 
înflorirea mai departe a muzicii 
noastre.

în momentul cînd poporul nos
tru, sub conducerea partidului, 
ridică România socialistă pe trep
te neatinse pînă acum în istoria 
sa, întîmpinînd împlinirea primu
lui pătrar de veac de la eliberare 
în condițiile în care, prin consti
tuirea Frontului Unității Socialis
te, se întărește și mai mult uni
tatea moral-politică a poporului, 
Adunarea generală a compozito
rilor și muzicologilor deschide o 
nouă etapă în dezvoltarea cultu
rii și artei noastre muzicale, pe 
care o dorim rodnică și înflori
toare.

Gheorghe Ciobanu, George 
Pascu, Pascal Bentoiu, Dumi
tru Eremia, Mișu Iancu, 
George Deriețeanu, Liviu Co
mes, Alexandru Hrisanide, 
Erwin Junger, Leib Nach
man, Petre Brîncuș, Nor
bert Petri, Nicolae Buicliu.

Adunarea generală a fost 
salutată de Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, și acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului.

Lucrările Adunării generale 
a compozitorilor și muzicolo
gilor continuă.

(Agerpres)

praghez

Naționalul

la Buturesti

__ ' mele căruia își asuprește avut prilejul și-și osîndește fiicele,servitoarele, pe ea însăși. O scurtă și duioasă scenă de tandrețe între Bernarda și fiica ei cea mică, Adela, un moment de relaxare dureroasă a Bernardei cînd rămîne singură și se știe neobservată, strigătul de leoaică rănită din final, înainte de a-și recompune masca împietrită cotidiană — sînt semne ale unei dureri tragice, ce nu-și află scăpare și care n-are nici măcar libertatea de a se manifesta.Urmărind să pună în valoare semnificațiile profund umane ale dramei, regizorul Alfred Ra-

De-a lungul ultimilor ani am l'_‘_ să văd la Praga mai multe spectacole ale acestui teatru care mi-au confirmat prima impresie, a- ceea a unui ansamblu artistic serios,- de. temeinică și multilaterală pregătire profesională, capabil să a- bordeze un repertoriu de cele mai diverse modalități, totdeauna de o elevată ținută artistică.Un „Hamlet" cu profunzimi transparente, în care am făcut cunoștință pentru prima dată cu arta scenografului Josef Svoboda, acest poet al tehnicii de scenă, un spectacol cu „Pescărușul" lui Cehov de o inefabilă poezie... în „Artistul de muzic-hall" de Osborne am avut revelația unui actor de mare farmec și energie cuceritoare, Ladislav Pesek, pe care l-am revăzut acum în comedia „Din viața insectelor".Naționalul praghez e departe de academism rece. Actorii săi au un antrenament complex, spectacolele sale tind către realizarea unei imagini scenice sintetice, prin colaborarea tuturor mijloacelor de expresie ale teatrului modern. Se simte aici prezența activă a unei echipe de concepție, în care scenograful Josef Svoboda și regizorul AlfredRadok au un roi de seamă, aducînd un punct de vedere propriu. original. asupra \ unor, opere dramatice cunoscute.' 'Interpretarea dată de artiștii Teatrului Național din Praga cunoscutei pie- . se „Casa Bernardei Alba" a lui Federico Garcia Lorca dezvăluie aspecte noi. de profundă semnificație umană, ale tragediei poetului spaniol. . în decorul sobru, de monu- mentalitate .tristă,, creat de Josef Svoboda din ziduri groase, al căror cenușiu pătat mai păstrează ceva dintr-o albeață cîndva strălucitoare, se consumă tragedia unor femei pe care un sistem social antiuman le-a condamnat la claustrare și ofilire. Tirania Bernardei asupra fiicelor ei se manifestă cu vio- leriță și neînduplecare în acest cadru, mînată de o voință de fier ce nu admite împotrivire. Dar cîtă omenie frustrată și cîtă suferință adîncă ascunde în ea această cumplit de aprigă femeie, ea însăși victimă a acelui sistem de relații și de prejudecăți sociale în nu-

cine m a
• Becket (ambele serii) : PÂTRIA — 
10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30.
• Profesioniștii ; REPUBLICA — 8 ;
10.15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, 
SALA PALATULUI — 17,15 (seria de 
bilete — 2 672).;. 20,15 (seria de bilete
— 2 674), FESTIVAL — 8,30'; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
• Made în Italy : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Tandrețe : CAPITOL — 9,15 ; 11,30 ;
13,45 ; 16 ; 18,30.; 20,45.
• Urmărirea cea mare î SALA CINE
MATECA (bilete la casă) — 10 ; 12,30 ; 
16.
• Vera Cruz : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 :
13.30 ; 16 ; 13,15 ; 20,30.
• Columna (ambele serii) : Bucu
rești — 8.45 ; 12,15 ; 16,3» ; 20, MELO
DIA — 8,45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, 
MODERN — 9,30 ; ■ 13,30 ; 17,30 ; 20,30.
• Orașul magic ; VICTORIA — 9,30 ;
11.30 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Noaptea : CENTRAL — a,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Anna Karenina : DACIA — 8,30—
19.30 în continuare.
• înțeleptul de pe muntele bleste
mat : LUMINA — 8,45—16,30 în con
tinuare ; 18,45 ; 20,45, MOȘILOR —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Un dolar găurit: DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Prințesa : UNION — 15,30 ; 18 ;
20.30, BUZEȘTI - 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• Program pentru copil : DOINA —
9 ; 10.
• Tara de aub aripile pescărușului, 
Florile gerului. In țâra Incașilor, Dan 
năzdrăvan, Virfurl : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Ziua în care vin peștii : FERO
VIAR — 9;30—16,15 îh continuare ;
18.45 ; 21, EXCELSIOR — 8,30 ; 10,45 ;
13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20, GLORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS
— 9,30—15,30 în continuare ; 18 ; 20.15.
• Hombre : BUCEGI — 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI —
10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 
în continuare ; 18 ; 20,15. ;.
• Duelul lung : UNIREA — 15 ; 17,45 ;
20.30. ; ■
• veșnicul întîrzlat: LIRA — 15,30 ; 
20.
• Umbra strămoșilor uitați : LIRA — 
18.
• Căderea imperiului roman ; DRU
MUL SĂRII — 15,30 ; 19.
• Tarzan, omiil-malmuță și Fiul Iui 
Tarzan : FERENTARI — 15,30'; 19.
• Totul pentru rîs : COTROCENI —
15.30 ; 20,30.
• Colivie pentru doi : COTROCENI
— 18..
• judoka, agent secret : FLAMURA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 :
18.15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Fete in uniformă : VOLGA — 9—
13.30 în continuare ; 16; 18,15 ; 20,30, 
MIORIȚA — 9,30 ; 11.30 : 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,Ș0.
• Superautomatul : VIITORUL —
15.30 ; 20,30.
SOmul care l-a ucis pe Liberty Wa

nes : VIITORUL — 18.
• Samuraiul : POPULAR — 15,30 ;
20,30 ; ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15.15 ; 17,45.
• Valea albinelor : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 20.
• Romanță pentru trompetă : POPU
LAR — 18.
• Fiul lui Tarzan : MUNCA — 16 ; 20.
• A fost odată un moș șl o babă t 
MUNCA — 18,
• Suflete tari (ambele serii) : FLA
CĂRA — 15,30 ; 19.
• Viva Maria : VITAN — 15,30 ; 18 ;
20,30.
• Trei copil „minune" : RAHOVA —
15,30 ; 13 ; 20,30.
• șapte oameni de aur i PROGRE
SUL — 15,30 ; 20,30.
• Fragii sălbatici. î PROGRESUL 
— 18.
• Piramida Zeului Soare : PACEA —
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Căuiătorli de aur din Arkansas : 
CRÎNGAȘI — 12,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30.
• Mariana, agentul 0555 : CRÎNGAȘI 
— 20,30.
• Roata vieții : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 
20,15.

dok și interpreții au fost mai puțin preocupați de localizarea geografică a acțiunii și personajelor prin elemente exterioare și cred că bine au făcut, în micul univers cu largi implicații care ni se prezintă în spectacol conflictul se dezvoltă la înaltă tensiune, într-o concentrare crescîndă, cercul strîngîndu-se din ce în ce, pînă la explozia inevitabilă. Din cele cinci fiice ale Bernardei, precis și atent individualizate, se desprinde figura luminoasă și gingașă a Adelei (tînăra actriță Ia- roslava Tvrznikova), figura diformă, întunecată de dorințe nemărturisite și invidii dospite ale Martiriei (admirabilă compoziție a actriței Nina Jirankova). Bernarda însăși a fost interpretată cu multă pondere și sobrietate de Vlasta Fabianova. Dar figura care te urmărește mult după ee s-a terminat spectacolul, im-

punîndu-ti-se prin forță vitală, autenticitate, prin amestecul de umor și viclenie al omului trecut prin multe și stăpîn pe înțelepciunea vieții, este la Poncia, în interpretarea desăvîrșită pînă la detaliul caracteristic, a actriței Dana Medricka.In cu totul altă manieră a fost realizat spectacolul cu piesa fraților Ca- pek „Din viața insectelor"; pusă în scenă de Miroslav Machacek. însăși formula piesei fraților Capek este mai puțin o- bișnuită, deoarece nu e vorba de o acțiune unică și un conflict unitar, ci de o serie de tablouri de sine stătătoare, legate în-

tre ele printr-o idee comună și printr-un perso- naj cu rol de comentator și participant totodată la acțiune. Este, așadar, un fel de revistă, în care însă nu divertismentul este tinta, ci comunicarea unor idei, a unor observații și gînduri despre viată, despre societate și oameni. E, de fapt, un comentariu filozofic și un verdict necruțător și a- mar cu privire la societatea burgheză examinată sub trei aspecte : etic, social și politic. Căci nu încape nici o îndoială : cele trei serii de insecte pe care vagabondul din piesă le cercetează, intervenind uneori în viata lor dar neputînd să se amestece cu ele, sînt trei ipostaze ale aceleiași o- rînduiri omenești, în care viciul și desfrîul au înăbușit orice sentiment (Fluturii) în care lăcomia și pofta de ■ acumulare ajung pînă la crimă (Jefuitorii — Gîndacii) și în Margareta BĂRBUȚA

Programul I ‘
11,00 — Cura. de limba germană 

(reluarea lecției de miercuri). 11,30 
— TV. pentru specialiștii din agri
cultură. Eficiența economică a lu
crărilor mecanizate în agricultură 
(reluare). 12,15 — TV. pentru spe
cialiști. Ciclul „Medicină" — Fle- 
bltele (reluare). 12,45 — închiderea 

emisiunii de dimineață. 17,30 — Telex TV. 17,35 — Pentru elevi. Consultații 
la chimie (clasa a XlI-a). Tema : Amide, nitrili. Prezintă prof. Marieta 
Sava. 18,05 — Curs de limba rusă (lecția a 36-a). 18,30 — Studioul pio
nierilor. „O invitație și un răspuns". Emisiunea este realizată cu concursul 
pionierilor din județul Vrancea. 19,00 — Telejurnalul de seară, — Bu
letinul meteorologic. 19,30 — Publicitate. 19,45 — Medicul vă sfătuiește. 
Ați răcit ? De ce ? Consultație cu dr. Mircea Anghelescu. 20,00 — Roman 
foileton „Forsyte Saga" (VII). 20,50 — „Mens sana în corpore sano" — emi
siune concurs cu premii oferite de Radiotelevlziune și Loto Pronosport. 
Tema : „Invenții și inovatori", „Cele șapte minuni ale lumii antice'. 
Concurenți : Doru Cornel-Sava șl Mariana Nicolae. 21,35 — Lira — emi
siune de versuri. Antologia poeților contemporani. 22,00 — Trepte spre 
viitor. „Șoseaua rotundă". Film realizat de Nicolae Holban. Imaginea 
Mihai Romașcu. 22,20 — Seară de romanțe cu : Mia Barbu și Constantin
Cocriș, acompaniați de o formație condusă de Marcel Ionescu, 22,45 — 
Telejurnalul de noapte. 23,00 — închiderea emisiunii programului I.

Programul II
20,00 — Telex TV. 20,05 — Concertul orchestrei simfonice a Radiotele- 

viziunii. Dirijor Constahtln Bugeanu. Solist Danlll Șafran (U.R.S.S.). în 
program : Suita a Il-a de George Enescu. Concertul nf. 2 pentru vio
loncel și orchestră de Șostakovicl. 20,50 — Desene animate : Aventurile 
lui Fllopat șl Patafil. 21,00. — O samă de cuvinte. I. L. Caragiale : 
Schițe (II). 21,30 — Film artistic „Moartea după cortină" — producție a 
studiourilor cehoslovace. 23,00 — închiderea emisiunii programului II.

teatre
• Opera Română : Don Carlo» —
19,30.
• Teatrul de Operetă : Singe vle- 
nez — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) ; Heidelber- 
gul de altădată — 19,30 ; (sala 
Studio) : Orașul nostru — 19,30. 
e Teatrul de Comedie : Opinia pu
blică — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale Carnavalului — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Echilibru fragil —
19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna « 
albastră — 20.

Atribuțiile8

consiliilor profesorale
(Urmare din pag. I)concurs, sau decid asupra eliberării din funcție a acestora etc.După cum se vede, s-a căutat să se stabilească o corelare cît mai justă între atribuțiile consiliilor profesorale ale facultăților, ale consiliilor pe institut și ale senatelor, în așa fel încît să se asigure o participare activă, competentă și principială, a tuturor membrilor aleși, la rezolvarea problemelor concrete. Și prin chiar aceste atribute să se cultive în permanență un climat de receptivitate și exigență universitară din ce în ce mai intens.

— Cunoscut fiind că noile or
ganisme de conducere univer
sitară includ în componența lor și reprezentanți ai studenților, 
în ce mod actualul regulament 
asigură o abordare și rezolvare 

care tendința de acaparare stîrnește războaie, măcinare de vieți omenești, dictatură (Furnicile). Omul, vagabondul din piesă, privește scîrbit acest inuman vălmășag și,, la capătul unor îndelungi și dureroase chinuri, îl strivește.Conceput sub forma unei reviste, în care muzica, dansul, cupletul participă deopotrivă cu textul. dramatic, spectacolul regizat de Miroslav Machacek se desfășoară sub semnul a doi poli artistici esențiali : scenografia lui Josef Svoboda și interpretarea lui Ladislav Pesek. Fundalul de o- glinzi în formă de fagure reflectă, potențind-o pînă la valori simbolice, lumea „insectelor" aflată în permanentă mișcare pe turnanta abil manevrată. Proiectată pe acest fundal, strălucirea multicoloră a lumii „fluturilor" își dezvăluie mai pregnant lipsa de consistență, goana lacomă după averi (concretizate în niște baloane imense pline de cifre) a gîndacilor apare zadarnică și abjectă. Admirabil a fost realizată imaginea „furnicarului" războinic, vălmășagul alb-negru în continuă mișcare exprimînd și cruzimea și absurdul războiului în care dispare orice .urmă de umanitate, în care individul se pierde în viermuiala generală. Muzica lui Zdenek Liska și orchestra condusă de Karel Krautgartner au subliniat cu aplomb evoluția „furnicarului" spre militarism și spre dictatura fascistă, întregul ansamblu integrîndu-se în imaginea sintetică a unei lumi de . carnaj, mai eficient decît în primele două tablouri, în care interpretarea actoricească a fost inegală și poate nu destul de coerentă. Am recunoscut cîțiva din actorii de seamă al teatrului, printre care Marie Vasova, Jirina Sejbalo- va, Jaroslava Tvrznikova, Nadezda Gajerova, Bo- hus Zahorsky. Și, în primul rînd, pe * * ” Pesek, căruia i se cuvin toată stima și prețuirea pentru bogăția mijloacelor de expresie, pentru prezența scenică activă, pentru profunda și calda umanitate pe care o revarsă cu generozitate și simplitate asupra sălii, transformîndu-și rolul în- țr-un simbol emoționant și plin de tîlc al Omului.

• Teatrul Mic : Ofițerul recrutor 
— 20.
• Teatrul Giuleștl : Visul unei 
nopți de Iarnă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Năzdră
văniile iul Păcală — 15,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 17; (sala din str. Acade
miei) : A fugit un tren — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Mexico-Melody — 19.30.
• Circul de stat : Circul „Aeros" 
(R.D.G.) — 16 ; 19,30.

Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" anunță că specta
colele cu piesa Enigma O- 
tillel de sîmbătă 14 decem
brie și duminică 15 de
cembrie a.c„ ora 19,30, din 
sala Comedia, se înlocuiesc 
cu piesa Heidelbergul de 
altădată.

mai operativă a problemelor 
studențești ?— Prin întreaga lui structură și orientare, deci prin totalitatea prevederilor sale, regulamentul creează posibilitatea unei conlucrări cît mai strînse, principiale șl democratice, între membrii corpului profesoral și studenți, animați de același țel al perfecționării procesului de învățămînt. în această ambianță, studenții vin cu diferite propuneri și sugestii, acestea se analizează pe baza unei confruntări principiale de păreri ; se realizează, așadar, pe lingă spiritul de conlucrare de care vorbeam, o participare cît mai largă a organizațiilor de tineret la viața universitară și, implicit, o sporire a rolului lor în procesul de perfecționare a formelor și metodelor muncii specifice învățămîntului superior.

Mihai IORDANESCU

Ladislav
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PRINTR-0 HOTĂRlRE A CONSILIULUI DE MINIȘTRI S-A INSTITUIT

„Ziua tipografilor din 

Republica Socialistă România11
Ca semn de deosebită prețuire 

a oamenilor muncii din unitățile 
tipografice, cu prilejul aniversării 
luptelor muncitorilor tipografi din 
anul 1918, printr-o Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri a fost in
stituită „Ziua tipografilor din Re

publica Socialistă România". A- 
ceastă zi va fi sărbătorită în fie
care an, de toate unitățile tipo
grafice din țară, în prima dumini
că după 13 decembrie.

(Agerpres)

C r on i c a zilei
PLECAREA LA MOSCOVA A MINISTRULUI 

COMERȚULUI EXTERIOR, GHEORGHE CIOARĂ

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd la Moscova, Gheor- 
ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, însoțit de consilieri și ex- 
perți.

Ministrul român va purta tra
tative privind stabilirea schimbu
rilor de mărfuri între Republica 
Socialistă România și Uniunea So
vietică pe anul 1969.

*

Miercuri seara a . sosit în Capi
tală Ghideon Rafael, director ge
neral în Ministerul Afacerilor Ex
terne al Israelului, care, la invi
tația primului adjunct al minis
trului afacerilor externe, George 
Macovescu, va face o vizită în țara 
noastră.

★
Miercuri după-amiază a părăsit 

Capitala delegația Comitetului gu
vernamental pentru problemele 
turistice din Republica Socialistă 
Cehoslovacă, condusă de Jindrich 
Uher, președintele comitetului, 
care a făcut o vizită în țara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Nicolae Boz- 
dog, președintele Oficiului Națio
nal de Turism, precum și Karel 
Kurka, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București.

★
Cu prilejul turneului în țara 

noastră al Ansamblului de dramă 
al Teatrului Național din Praga, 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă a oferit miercuri la amia
ză un cocteil la restaurantul Athe- 
nee Palace.

Au participat Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, cu soția, 
Vasile Gliga, adjunct ăl ministru
lui afacerilor externe, Octav Lir . 
vezeanu, vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, directori, re
gizori și actori ai teatrelor bucu- 
reștene.

Au fost prezenți Karel Kurka, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai amba
sadei.

★
Miercuri la amiază a plecat în 

R. D. Germană o delegație a Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor, condusă de Elena Po- 
parad, vicepreședinte al consi
liului.

Delegația va participa la sărbă
torirea celei de-a XX-a aniversări 
a Organizației de pionieri .,Ernst 
Thălmann” din R.D. Germană și 
la întîlnirea Prezidiumului Comi
tetului internațional al mișcărilor 
de copii și adolescenți de pe lîngă 
F.M.T.D., care se va desfășura în 
a doua jumătate a lunii decem
brie.

*
Miercuri dimineața s-a deschis 

în Capitală, la Centrul de docu
mentare medicală din str. Polonă, 
o expoziție de aparate electro- 
medicale, organizată de firma ita
liană „Oficine Galileo”. Expoziția 
rămîne deschisă pînă la 15 de
cembrie.

★

La Ministerul învățământului a 
avut loc, miercuri, o consfătuire 
a profesorilor de fizică din liceele 
de cultură generală și a cercetăto
rilor de specialitate din Institutul 
de științe pedagogice, în vederea 
modernizării predării acestei disci
pline. Participanții au analizat 
programa și manualele de fizică ale 
claselor IX—XII și diferitele moda-

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Dumitru Be- 
jan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior, alți membri ai 
conducerii ministerului, precum și 
I. S. Ilin, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice la 
București.

★

lități de însușire de către elevi a 
noilor probleme ivite în fizica ac
tuală. în cadrul consfătuirii, s-au 
făcut propuneri pentru schimba
rea programei de fizică la exame
nul de bacalaureat, avînd în ve
dere că durata liceului de cultură 
generală s-a prelungit la 12 clase, 
cu începere din anul școlar 1968— 
1969.

★

In cadrul unei festivități care a 
avut loc miercuri la rectoratul U- 
niversității „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, Ambasada S.U.A. la Bucu
rești a donat Bibliotecii centrale 
universitare din localitate 200 de 
cărți de literatură, în limba en
gleză. Cu acest prilej au luat cu- 
vîntul Harry Barnes, consilier al 
Ambasadei S.U.A. la București, și 
prof. dr. docent Ștefan Pascu, 
membru corespondent al Acade
miei, rectorul Universității clu
jene.

★

In sala Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, miercuri după-amiază a 
avut loc simpozionul intitulat „Co
munitatea indestructibilă de țeluri 
a marii familii a României socia
liste", organizat de Universitatea 
populară București.

Au luat cuvîntul tovarășii Con
stantin Paraschivescu-Băiăceapu, 
vicepreședinte al Asociației juriști
lor, Anton Breitenhofer, redactor- 
șef al ziarului „Neuer Weg", și prof, 
univ. dr. docent Ludovic Takacs, 
care au subliniat însemnătatea con
stituirii Frontului Unității Socia
liste și consiliilor oamenilor muncii 
ai naționalităților conlocuitoare, 
organisme care își aduc o largă 
contribuție la întărirea coeziunii și 
unității întregului nostru popor pe 
drumul construcției socialiste.

(Agerpres)

A apărut

Calendarul de perete

„SCÎNTEIA“-1969
II puteți procura în libră

rii, la unitățile O.C.L.-„Tu- 
tunul’, iar la sate în unită
țile cooperației de consum. 
Prețul unui calendar este de 
1 leu.

PRONOEXPRESTragerea concursului nr. 50 din 11 decembrie 1968EXTRAGEREA I : 20 23 2 10 40 14 Fond de premii : 383 422 lei.EXTRAGEREA A II-A : 32 9 38 45 4 21 6.Fond de premii: 305 658 lei.

Concertul corului sindicatelor 
din municipiul București

In sala Ateneului Român, sub 
conducerea dirijorului D. D. Botez, 
maestru emerit al artei, a avut loc 
miercuri seara un concert susținut 
de corul sindicatelor din muni
cipiul București.

Au' participat tovarășul Gheorghe 
Apostol, președintele Consiliului

Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, membri ai 
Comitetului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. conducători ai 
unor organizații obștești din Capi
tală, oameni ai muncii din între
prinderile bucureștene.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRIA
Miercuri la amiază, vicepreșe

dintele Consiliului de Miniștri 
Janos Fazekas a primit pe preșe
dintele Comitetului guvernamental 
pentru problemele turismului din 
Republica Socialistă Cehoslovacă,

Jindrich Uher, care ne vizitează 
țara.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Nicolae Bozdog, președinte
le Oficiului Național de Turism.

(Agerpres)

vremea

Timpul probabil pentru zilele 
de 13, 14 și 15 decembrie a.c. în 
țară : Vremea s-a menținut fri
guroasă, mai ales noaptea. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros în 
sudul țării. Ninsori slabe. Vînt 
potrivit predominînd din sectorul 
estic. Temperatura aerului se va 
menține Coborîtă la început, apoi 
va crește ușor. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 
16 grade și minus 6 grade izolat 
mai coborîte, iar maximele între 
minus 8 și plus 2 grade In Bucu
rești : Vremea se menține frigu
roasă, mai ales noaptea. Cerul va 
fi variabil, mai mult noros. Nin
sori slabe. Vînt potrivit din sec
torul estic. Temperatura se men
ține coborîtă.

SPORT
Succes excelent în C. C. E. al baschetbaliștilor noștri

DINAMO BUCUREȘTI 100
IERI LA
FOTBAL

I

SPARTAK
Astă-seară, în „Cupa

BRNO • Atena : Grecia—Por
tugalia 4-2

Cupelor**  : Steaua — Hapoel Tel AvivSuita celor trei meciuri internaționale din săptămîna aceasta ale e- chipelor românești de baschet a început aseară sub cele mai bune auspicii. în sala Floreasca, în meciul- tur al optimilor de finală ale. „Cupei campionilor europeni", dinamo- viștii bucureșteni s-au impus categoric în fața formației cehoslovace Spartak Brno, a doua echipă în ierarhia europeană. Baschetbaliștii noștri, într-o formă care a surprins plăcut pe toți cei ce au urmărit jocul de aseară, au condus în permanență, detașîndu-se — ca de o- bicei — în repriza secundă. Scorul final (100—85 în favoarea campionilor români) demonstrează îndeajuns, credem, eficacitatea ambelor formații, evidențiind desigur excelenta reușită a dinamoviștilor, căci a înscrie 100 de puncte echipei Spartak Brno nu-i la îndemîna oricui !Formația antrenată de Dan Nicu- lescu a arătat încă din primele minute ale meciului că este decisă să înfrunte cu toată hotărîrea pe vice- campioana de club a Europei, a a- rătat că vrea cu tot dinadinsul să iqfirme scepticismuljcelor de jnuri a--v cdrdau deloc șanse în fața valoroșilor lor parteneri de întrecere. A- runcările la coș și-au nimerit mai de fiecare dată ținta, iar recuperările de sub panou (în atac, ca și în a- părare) n-au mai fost, ca în alte o- cazii, punctul lor slab, ci dimpotrivă. Oaspeții — surprinși întrucîtva la început de ofensiva năvalnică a bucureștenilor — au evitat totuși angajarea fizică sub panou, preferind aruncările de la semidistanță și de la distanță. Pînă în minutul 10, fiecare echipă acumulase cîte 26 de puncte. A fost un moment dificil pentru di- namoviști, mai ales că nervozitatea unora începuse să se manifeste (Novac și-a permis chiar să țipe în gura mare la arbitri, manifestare care, se înțelege, a fost sancționată cu un fault tehnic...). La pauză : 49—46 pentru Dinamo.Și a început repriza secundă, repriză care avea să ateste din nou capacitatea cu lotul deosebită a dinamoviștilor de a „sprinta" impresionant către finalul meciului. Dovedind o pregătire fizică ieșită din comun. ei au făcut eforturi extraordinare, mai ales în ultimele zece minute ale meciului partidei : presing pe tot terenul, apărare om la om, intercepții, demarcări surprinzătoare, driblinguri și pase în viteză. Cu 5 minute înainte de final, Dinamo — urmare a scrise în cunde —La „insistențele" publicului, dina- moviștii nu s-au oprit totuși din cursă. „Suta", atît de scandată de spectatori, a fost în sfîrșit atinsă, cu numai cîteva secunde înainte ele încheierea meciului, de. același jucător care în primele secunde deschisese scorul — Mihai Albu. Căpitanul e-

chipei bucureștene, și aseară într-o formă remarcabilă, dar din păcate puțin condescendent cu arbitrii, a înscris cele mai multe puncte : 28.Baschetbaliștii de la Spartak Brno, mult mai vignroși, mai înalți, cu o mult mai mare experiență decît bucu- reștenii, au lăsat sie, demonstrînd de aseară calități adevărați maeștri mod special s-au coșgeterul echipei Konikca (20).Dinamo și Spartak în meciul la Brno.

® Nicosia: Scoția- 
Cipru 5-0

trei coșuri consecutiv în- interval de 40—50 de se- conducea cu 91—73.

Pămînturile din Valea lavan

XC

CORESPONDENTA din moscova de la s. podina

o frumoasă impre- în timpul jocului incontestabile, de ai baschetului. în remarcat Pistelak. (22 de puncte) și
retur la 6 se vor întîlni ianuarie 1969,

★Tot aseară, în deschidere la meciul Dinamo-—Spartak, s-a desfășurat derbiul campionatului feminin de baschet Politehnica—Rapid. Un duel pasionant, în final de-a dreptul dramatic, încheiat cu victoria meritată a rapidistelor : 66—64, după prelungiri (52—52, 22—33).ASTĂZI, DE Lz\ ORA 18,30, ÎN SALA FLOREASCA SE DISPUTA O NOUA Șl IMPORTANTĂ PARTIDĂ INTERNAȚIONALA. STEAUA BUCUREȘTI INTÎLNEȘTE, ÎN CA- '■ DRUL „CUPEI CUPELOR", ECHIPA HAPOEL TEL AVIV.

Intr-un meci tur contînd pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal desfășurat la Atena, echipa Greciei a întrecut cu 4—2 (2—1) echipa Portugaliei. La Nicosia, în cadrul aceleiași competiții, echipa Scoției a învins cu 5—0 (5—0) echipa Ciprului,

LA JUDOSîmbătă și duminică, în sala sporturilor Floreasca din Capitală, se va desfășura competiția de judo .pentru „Cupa federației române". Vor participa 15 echipe din orașele București. Timișoara, Cluj, Mediaș, Iași, Roman și Orăștie. întrecerile încep la ora 16.
I. D'JMITRIU

Străjuit de munți, platoul lavan se 
întinde pe zeci de kilometri, neted 
ca o cîmpie. In limba tadjikă, „lavan" 
înseamnă „lipsit de apă". Pînă în 
primăvara acestui an numele i se 
potrivea întocmai: era cea . mai 
uscată zonă a Tadjikistanului, pîrjo- 
lită vara de soarele nemilos al sudu
lui. Puținii locuitori ai acestor me
leaguri urgisite de natură erau ne- 
voiți să-și aducă apă de băut de la 
mari distanțe, în ulcioare de lut, 
încărcate pe spinarea catîrilor. Nori 
de praf galbeni se ridicau în urma 
acestor caravane ale setei nici o 
dată ostoite pe deplin, în timp ce 
alături, foarte aproape, la numai 7 kilometri distantă. își rostogolește 
apele, provenite din ghețarii Pamiru- 
lui, vijeliosul rîu Vahș. Veacuri la 
rînd au visat dehkanii din Valea 
lavan la această comoară de lîngă 
pămînturile lor crăpate de arșiță, 
dar între Valea lavan și rîu se 
înălța, obstacol de netrecut, muntele, 
Karatau.

In prezent muntele a fost învins, 
apa rîului Vahș a ajuns pe ogoarele 
platoului lavan. Visul localnicilor s-a 
împlinit. Aici a fost realizat cel mai 
mare sistem hidrotehnic din Asia 
Centrală și totodată unul din cele 
mai importante obiective ale actua
lului plan cincinal al Uniunii Sovie
tice.

Pentru ca proiectele îndrăznețe ale 
specialiștilor să fie transpuse în 
viață, constructorii sistemului au 
trebuit mai întîi să sape un tunel 
prin inima muntelui Karatau, să 
înalte apoi un baraj în calea rîului 
Vahș pentru a-l sili să treacă prin 
tunel în Valea lavan, să construiască 
nodul hidraulic, canalele magistrale 
și rețeaua de canale secundare și, în 
sfîrșit, să cultive pămînturile irigate.

Pentru săparea tunelului, lung de 7,5 kilometri și cil un diametru de 
circa cinci metri, au fost necesari șase 
ani de muncă. Constructorii au avut 
de luptat cu duritatea deosebită a ro
cilor Karataului, cu apele subterane 
care țîșneau cu presiune, cînd ici. cînd 
colo. Din măruntaiele muntelui au 
fost scoși peste 220 000 metri cubi de 
stincă, iar albia subterană a Vahșu
lui a fost îmbrăcată într-o „cămașă" 
din fontă și beton.

Dacă pentru străpungerea muntelui 
s-a lucrat șase ani, barajul, înalt de 
50 de metri, a fost realizat în... șase 
secunde, printr-o puternică explozie 
dirijată care a smuls din coasta mun
telui 2 milioane de metri cubi de 
stincă — aproape cît volumul pira
midei Keops — și i-a aruncat în 
albia Vahșului. Pentru a transporta 
o asemenea cantitate de rocă cu 
basculante de 25 de tone ar fi fost 
necesare nu mai puțin de 150 000 de 
curse. N-a fost totuși cea mai puter
nică explozie- de acest gen realizată 
de construatorii-ssovietiei, Pentru ea 
S-au .folosit numai 2 000 de .tone de 
explozibil, în timp ce pentru înălța
rea barajului care apără Alma-Ata, 
capitala Kazahstanului, de torentele 
de noroi și pietre, s-au folosit 5 200 
de tone de explozibil. Dar condițiile 
în care a fost executată explozia de 
aici au fost mult mai complexe, re
clamând o înaltă precizie a tuturor 
lucrărilor. Sarcina specialiștilor arti
ficieri a fost comparabilă — cum se

spune aici — cu mișcarea unui ele
fant intr-un magazin de. porțelanuri, 
pentru că explozia trebuia să se pro
ducă în imediata apropiere a nodului 
hidrotehnic și a tunelului, de-acum 
gata construite, fără a le pricinui 
însă vreo stricăciune.

Pentru ca barajul să adere, bine la 
fundul albiei rîului, împiedicînd orice 
infiltrație a apei, cu 8 ore înaintea 
exploziei, apele Vahșului au fost ză
găzuite la hidrocentrala Nurek, 
aflată în construcție la 25 kilometri 
în amonte. Explozia „a construit" 
astfel barajul pe uscat. Pentru a 
evita mișcări seismice prea mari (și 
așa zguduirea care s-a produs a fost 
egală cu un cutremur de gradul 8) 
nu s-a declanșat de fapt o explozie 
unică, ci o întreagă rafală de explozii 
coordonate.

In canionul adine, format de munții 
Karatau și de Vahș s-a născut astfel 
un mare lac de acumulare din care 
apa ajunge prin tunel în Valea lavan. 
Nodul hidrotehnic Baipazinsk, con
struit aici, este în stare.să primească 
și să distribuie în sistemul de irigații 
pînă la 4 500 metri cubi de apă pe 
secundă. In corpul lui au fost tur
nați peste 250 000 de metri bubi de 
beton. De aici pornesc două canale 
magistrale cu o lungime totală de 
130 de kilometri. Proiectul prevede 
irigarea în Valea lavan a unei su
prafețe de 40 000 de hectare, din care 
27 000 vor fi irigate prin curgerea 
liberă a apei, iar restul cu ajutorul 
a șase stații de pompare,'dintre care 
două au și intrat în funcțiune. Fie
care din ele poate ridica 17 metri 
cubi de apă pe secundă la o înălțime 
de 40 de metri. In primăvara acestui, 
an au fost irigate zece mii de hectare, 
care au fost însămânțate cu bumbac, 
plante de nutreț și zarzavaturi.

Lucrările de valorificare a pămân
turilor din Valea ■ lavan continuă. 
Acolo unde în calea canalelor ma
gistrale apar virogi adinei, peste 
acestea se instalează țevi metalice- 
cu un diametru de aproape doi metri. 
După ce vor alimenta întreaga vale,, 
apele Vahșului vor ajunge pînă la 
muntele Gitim-Tau, pe care îl vor 
străbate printr-un al doilea tunel 
de 5 200 de metri, aflat în prezent în 
construcție, pentru a ajunge și în 
valea Obi-Kiik, unde vor fi irigate 
alte suprafețe de pămînt.

Vastele lucrări, de irigații nu sînt 
singurele înnoiri în Valea lavan. Tot 
aici se construiește un mare combi
nat electrochimie care va produce 
sodă calcinată, sodă caustică, carbid 
etc, punînd în valoare bogatele zăcă
minte de clorură de sodiu și de dolo- 
mită existente aici. împreună cu 
combinatul se înalță și un oraș nou, 
care va avea 120 000 de locuitori, de
venind astfel, ca mărime, al treilea 
oraș al Tadjikistanului.

Platoul arid șe transformă astăzi, 
sub ochii uimiți ai bătrânilor dehkani, ... 
într-o grădină roditoare, locul pote
cilor colbuite, bătute odinioară de 
copitele catîrilor. îl iau șosele mo
derne ; se înaltă corpurile masive ■ 
ale halelor industriale și siluetele 
zvelte ale blocurilor de locuințe cu 
mai multe etaje. Nu-i exclus ca și 
străvechiul, nume al acestor îndepăr
tate locuri ale Asiei Centrale să fie 
schimbat cu un altul, mai potrivit 
cu imaginea lor de azi.

KENYA — Cinci ani 

de la proclamarea 

independenței

(Urmare din pag. I) nu trebuie să fie confundată cu îngîmfarea care rezultă dintr-o supraevaluare și adesea se întovărășește cu mediocritatea ostentativă. Dimpotrivă, lipsa de încredere în sine, care rezultă dintr-o subevaluare a capacităților și aptitudinilor.

trebuie să aibă ca un principal scop trezirea, stimularea și cultivarea încrederii în sine a elevilor și studenților porniți să cîștige cursa învățăturii. Repet, nu de îngîmfare este vorba, ci de auto- încrederea sănătoasă. Unul dintre avantajele

intate de caracter, pentru cultivarea în- a o a- lacrederii în sine celor care nu au și dezvoltarea cestei încrederi cei care o au. Chiar și cei care nu suferă de o timiditate demobilizatoare. dacă nu sînt înzestrați cu în-

tem de coordonate sociale. sistem care este și el în continuă evoluție si perfecționare. Raportarea la reperul social are ca scop stabilirea componentelor folosului pe care cietatea îl trage această calitate membrilor săi, în so- din a a-recunos- intervine în sine transformă...unt și în iz-atingerea constructiv încrederea In sine

vîndu-le și răsplătin- du-le sau trecîndu-le cu vederea după criteriile sociale dominante, Dar întotdeauna, pe lîngă alte calități, ieșirea din anonimat implică și perseverență, lupta pentru a intra în circuitul valorilor cute. Aici încrederea caresmîntîna în deznădejdea bîndă.Adesea unui telcere sforțări și tenacitate — ca o luptă istovitoare, aparent fără sfîrșit. Munca cercetătorului științific care urmărește ani întregi, cu încăpătînare. o descoperire pe care o visează este o astfel de luptă. încrederea în sine, mărturisită' adesea numai sieși, este catalizatorul victoriei multora dintre acești „încăpățînat!" răsplătiți înfăptuirea visului lungit.încrederea în
prin presine

dintr-o cunoaștere insuficientă a posibilităților proprii, umbrește adesea calități deosebite care nu ajuna să fie fructificate.După cum priceperea conducătorului u- nei mașini complicate descoperă în alcătuirea acesteia virtuti nebănuite, dueînd-o la performante surprinzătoare. pedagogia și acțiunile de îndrumare

noii legi țămîntului, se trec directă dactice părțiți mici, este tocmai posibilitatea profesorului lucra proape inclusiv delarea .psihic, pentru dezvoltarea trăsăturilor îna-

a învă- prin care în îndrumarea a cadrelor di- . . _ studenții, îm- doza de încredere în grupuri
nevoie muncă cu ei

sporită a de a mai îndea- cu studentul, pentru mo- profilului lui

drăzneală, au de a duce o perseverentă înșiși pentru a cîștiga în sine de care au nevoie spre a înainta în viată fără zbuciumul paralizant al îndoielii, încrederea în sine nu este o calitate absolută. ci numai relativă. a individului. Ea trebuie raportată la societate ca la un sis-

sauSi- se în sînt mai
cest sistem de coordonate, îngîmfarea acea încredere în ne egoistă care fructifică numai interes personal defecte din cele păgubitoare.Societatea socialistă, concepută ca o construcție a eforturilor colective, pe baza e- liminării exploatării o- mului de către om și a privilegiilor perso-

nale. consideră aceste feluri de încredere în sine — rezultate dintr-o supraapreciere și dintr-o autoizolare — ca defecte sociale care trebuie combătute. Dimpotrivă, acea încredere în sine care apropie și solidarizează grupurile de constructori ai unor obiective de seamă ale vieții sociale, care se angajează să depășească un ritm normai de dezvoltare a producției materiale și spirituale este privită de societatea socialistă ca o virtute civică.Cultivarea acestui tip de încredere în sine trebuie să constituie unul dintre o- biectivele educației comuniste a tineretului. Ea trebuie de altfel prelungită și mai departe, peste maturitate, chiar și în rîndurile celor mai vîrstnici. să facă parte din formarea si perfectionarea continuă a specialiștilor. fiind o condiție etică fertilizantă. indispensabilă desăvîr- șirii construcției socialiste.

Un „coș" clar al lui NovacFoto : S. Cristian

În cîteva rînduri j
IN RUNDA A 14-A A TURNEU- t 

LUI INTERNAȚIONAL DE ȘAH I 
DE LA PALMA DE MALLORCA, | marele maestru român FLORIN . 
GHEORGHIU (cu albele) l-a învins I în 39 de mutări pe finlandezul I Vesterinen. Korcinoi a cîștigat la Larsen, Benko la Byrne, Pomar la I Lehmann și Gligorici la Diaz del I Corral. •In clasament continuă să conducă I marele maestru sovietic Viktor I Korcinoi cu 12 puncte, urmat de I Spasski (U.R.S.S.) — 10 puncte (1), ■ Petrosian (U.R.S.S.) — 9,5 puncte, I Larsen (Danemarca) — 9 puncte (1) I etc. Florin Gheorghiu (România) o- ’ cupă locui 10 cu 6.5 puncte.

CU PRILEJUL CONCURSULUI I 
INTERNAȚIONAL DEMONSTRA- . 
TIV DE TENIS desfășurat la I Artemisa (localitate situată la 59 km | de Havana), jucătorii români au obținut cîteva victorii aplaudate. Po- I povici l-a învins cu 6—1, 6—1 pe |Costa, Sântei a cîștigat cu 6—0, 6—0 ■ la Brito, iar Bosch l-a învins cu 6—3, ■ 6—4 pe Camaroti.

TURNEUL INTERNAȚIONAL ’ 
MASCULIN DE HANDBAL DE LA I 
TBILISI a fost cîștigat de selecțio- | nata R.S.S. Gruzine, care în meciul 1 decisiv a întrecut cu scorul de 25— | 22 (12—9) reprezentativa Ungariei. I

Tînăia Kenye sărbătorește în aceste zile împlinirea a cinci ani de la proclamarea independenței sale în plin efort de dezvoltare economică și socială. Primele programe de dezvoltare au fost în ultimii ani corectate și a- daptate la posibilitățile țării, pe măsură ce acestea erau mai bine cunoscute. S-a pus accentul, în primul rînd, pe diversificarea economiei, în- trucît pînă nu demult schimburile comerciale depindeau de un număr redus de produse, în special cafea. Volumul investițiilor a crescut, ajun- gînd în 1966 să depășească cu 40 la sută pe cele din anul precedent, iar venitul pe cap de locuitor să crească. Au fost rea

lizate cîteva construcții industriale importante pentru e- conomia țării. La Mombasa, pe lîngă fabrica de mătase artificială, este în construcție uzina de îngrășăminte, cu o producție de 107 000 tone de azotat de amoniu anual, cantitate ce va fi suficientă pentru nevoile interne. Fabrici textile și de ciment au apărut în capitala țării, Nairobi, și în alte orașe. Pornind de la aceste date, conducătorii Kenyei au prevăzut, pentru acest an, o creștere a producției globale cu 4—5 la sută fată de anul 1967. în nord-estul țării, la granița cu Somalia, au fost descoperite importante zăcăminte de uraniu, prevăzîndu-se ca exploatarea acestora să

capete o pondere însemnată în economie.Paralel cu dezvoltarea economică, conducătorii kenyoți sînt preocupați de pregătirea cadrelor autohtone. In acest sens, reprezentanții autorităților au arătat că paralel cu extinderea rețelei de în- vățămînt va fi redus numărul persoanelor angajate din rîndul neafricanilor.Rezultatele celor cinci ani de la dobîn- direa independenței și mai ales perspectivele pe care le oferă actualele programe de dezvoltare constituie tot atîtea dovezi că acest stat african este hotărît să depășească condițiile care au decurs din îndelungata dominație colonială.
D, P.

Scrisoarea Partidului Comunist German 
pentru colaborarea tuturor 

forțelor democratice din R. F. a GermanieiBONN 11 (Agerpres). — într-o scrisoare deschisă, adresată membrilor și activiștilor P.S.D.G., Partidul Comunist German propune stabilirea unei colaborări între social- democrați, comuniști și alte forte democratice din R. F. a Germaniei. „Năzuim spre relații tovărășești, bazate pe încredere, cu membrii și sprijinitorii P.S.D.G., se subliniază în scrisoare. Fără înțelegerea între social-democrați și comuniști, fără colaborarea tuturor democraților din R.F.G. nu poate exista o evoluție progresistă în interesele populației muncitoare"

P. C. German propune întreprinderea unor acțiuni comune în aplicarea hotărîrilor luate în comun. Ar prezenta, de' asemenea, interes, se subliniază în scrisoare, un schimb de păreri privind politica de pace și securitate în Europa.„Cooperarea dintre socialiști și comuniști în R.F.G. — se spune în scrisoare — va pune în mișcare acea forță dinamică care va împiedica o nouă orientare greșită spre dreapta, va deschide larg porțile spre progres social, asigurînd R.F.G. un loc respectat în familia popoarelor".



viața internaționala
IRLANDA DE NORD

TENSIUNEA
înfăptuirea dezarmării generale VIZITA IU R. D. GERMANĂ

PERSISTĂ
@ Demiterea ministrului 

de interne

Primul ministru al Irlandei de 
nord, Terence O’Neill, l-a demis 
miercuri pe ministrul său de inter
ne, William Craig, sub acuzația 
de a fi în favoarea desprinderii 
Irlandei de nord din Regatul Unit, 
într-o scrisoare adresată ulterior 
premierului, fostul ministru aiirmă 
că nu a susținut niciodată o solu
ție de genul celei adoptate de 
Rhodesia.

Această demitere constituie o 
urmare directă a disputei mai 
vechi dintre cele două persona
lități irlandeze în problema re
cunoașterii drepturilor minorită
ții catolice, dispută care a 
cunoscut o recrudescență după 
întrunirea conducerii Partidului 
unionist din care fac parte. 
Primul ministru apără o po
ziție „moderată". Intr-o alocu
țiune televizată rostită în urmă 
cu două zile, O’Neill a chemat în
treaga populație a Irlandei 
nord să pună capăt dezordinii 
domnește în țară de două 
disputelor dintre catolici și 
testanți. William Craig cere,
potrivă, să se adopte o atitudine 
„cît mai severă*.  Recent, la Bel
fast, el a luat public poziție împo
triva oricărei concesii făcute cato
licilor. Atitudinea sa a fost denun
țată imediat în parlament de pri
mul ministru.

Demiterea Iul Craig, care a de
ținut funcția de ministru de interne 
al Irlandei de nord timp de cinci 
ani, ar putea declanșa noi tulbu
rări în această parte a Regatului 
Unit în care există de cîtva timp 
o serioasă încordare.

de 
caro 
luni, 
pro- 
dim-

Guvernul nigerian 
intenționează 
să reia negocierile 
cu liderii biafrezi
® UN MESfîJ AL GENERA
LULUI GOWONLAGOS 11 (Agerpres). — Postul de radio Lagos a anunțat că generalul Yakubu Gowon, șeful guvernului federal nigerian, a adresat un mesaj împăratului Etiopiei, Haile Selassie, în care a reafirmat dorința țării sale de a relua tratativele cu liderii biafrezi, pe baza rezoluțiilor conferinței la nivel înalt a țărilor membre ale Organizației Unității Africane, desfășurată în luna septembrie la Alger. Radio Lagos a precizat că una din aceste rezoluții condamnă orice tentativă de secesiune în cadrul unui stat african constituit.Pe de altă parte, agenția Associated Press informează că la Addis Abeba urmează să sosească Maurice Foley, trimis special al guvernului britanic, pentru a examina cu suveranul Etiopiei o serie de aspecte legate de stadiul actual al conflictului nigerian și posibilitățile de reglementare a acestuia pe cale pașnică. El va remite, de asemenea, un mesaj personal al premierului Wilson al cărui conținut nu a fost dezvăluit.

o necesitate imperativă
Proiecte de rezoluții adoptateNEW YORK 11. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite : După mai bine de o lună de dezbateri intense pe marginea problemelor dezarmării, participanții la lucrările Comitetului politic al Adunării Generale a O.N.U. au adoptat — în ședința de marți seara — primele trei proiecte de rezoluție.Astfel, a fost adoptat, cu 109 voturi pentru, nici unul împotrivă șl 

4 abțineri (vot nenominal) — proiectul de rezoluție prezentat de Brazilia, Bulgaria, Birmania, Etiopia, India, Mexic, Nigeria, România, Suedia și R.A.U. în legătură cu „Problema dezarmării generale și totale".în preambulul său, acest document atrage atenția asupra „pericolului pe care îl constituie pentru pace cursa înarmărilor și, în special, a înarmărilor nucleare", subliniază „necesitatea imperativă de a se depune noi eforturi în vederea realizării unui acord asupra dezarmării generale și totale sub un control internațional efectiv", „ia notă cu satisfacție de acordul realizat între guvernele U.R.S.S. și S.U.A. privind începerea de convorbiri bilaterale în problema limitării și reducerii atît a sistemelor de transportare la țintă a armelor strategice, nucleare ofensive, cit și a sistemelor defensive împotriva rachetelor balistice" și „ia notă de memorandumul guvernului sovietic" privind înfăptuirea unor măsuri urgente de dezarmare generală și totală.

în Comitetul politic O.N.U.în paragrafele sale operaționale, proiectul de rezoluție cere Conferinței celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva să depună noi eforturi pentru înregistrarea unui progres substantial în elaborarea u- nui acord de dezarmare generală și totală, sub un control international efectiv, să examineze de urgentă planurile prezentate deja sau care urmează să fie prezentate în legătură cu această problemă, să studieze căile de obținere a unui progres rapid, în special în domeniul dezarmării nucleare, să continue, totodată, eforturile vizînd negocierea unor măsuri parțiale de dezarmare.în aceeași ședință a fost adoptat— cu 112 voturi pentru, nici unul împotrivă și o abținere — un proiect de rezoluție, elaborat de 21 de state, prin care se avertizează împotriva pericolului folosirii armelor chimice și bacteriologice. Cel de-al treilea proiect de rezoluție adoptat— elaborat de cele opt state neangajate participante la lucrările Comitetului de la Geneva — cere tuturor țărilor care nu au făcut încă acest lucru să adere fără întîrziere la Tratatul de interzicere a experiențelor nucleare în cele trei medii, cere statelor nucleare să înceteze experiențele în toate mediile și solicită Comitetului „celor 18“ să înceapă neîntîrziat elaborarea unui tratat de interzicere a experiențelor nucleare subterane.
O NOUĂ ÎNTÎLNIRE

LA CASA ALBĂ
Actualitatea politică internă a 

S.U.A. este marcată în aceste zile 
de două evenimente viu comen
tate de agențiile de presă : anun
țarea componenței viitorului ca
binet american și întîinirea de joi 
de la Casa Albă dintre președin
tele ales Richard Nixon și preșe
dintele Lyndon Johnson. Deși lista 
celor 12 persoane care vor forma 
cabinetul va fi anunțată oficial azi

Semnarea unui proiect
de colaborare

intre P.N.U.D
si România
5PARIS 11. — CorespondentulAgerpres. Al. Gheorghiu, transmite : La Palatul UNESCO din Paris a avut loc solemnitatea semnării unui document privind contribuția Programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare (P.N.U.D.) — UNESCO fiind agenția specializată însărcinată cu executarea proiectului — la înzestrarea unor laboratoare de la noua clădire a Institutului politehnic din București cu echipament modern de cercetare și calcul. Proiectul de colaborare prevede, de asemenea, contribuția P.N.U.D. la formarea de cadre de specialiști (expert! și burse).Planul de operațiuni a fost semnat de ambasadorul Valentin Lipatti, delegatul permanent al României la UNESCO, de R. Etchats, reprezentantul rezident pentru Europa al P.N.U.D., și de Renă Maheu, director general al UNESCO.Executarea acestui proiect va începe în anul 1969.

dimineață, încă do ieri au devenit 
cunoscute numelo mai multor per
sonalități care, după toate proba
bilitățile, vor fi colaboratorii Iui 
Nixon. Astfel, agenția Associated 
Press afirmă că William Pierce 
Rogers, fost ministru al justiției în 
timpul administrației Eisenhower, 
va deveni secretar de stat, iar 
Melvin Laird, membru al Camerei 
Reprezentanților — ministru al apă
rării. In cursul zilei de ieri Nixon 
l-a numit pe sociologul Daniel 
Patrick Moynihan, consilierul său 
special pentru problemele orașe
lor americane. Această numire, a- 
rață A.F.P., constituie o surpriză, 
nu numai pentru faptul că Moyni
han este membru al Partidului de
mocrat, ci și pentru aceea că pos
tul său reprezintă un post nou la 
Casa Albă.

In ce privește întîinirea Nixon- 
Johnson, aceasta va fi a doua în- 
tîlnire între actualul și viitorul pre
ședinte de la data alegerilor. Ro
nald Ziegler, purtătorul de cuvînt 
al președintelui ales, a precizat că 
întîinirea va prilejui o „discuție 
generală" asupra unui cerc larg 
de probleme interne și externe, 
inclusiv evoluția convorbirilor de 
la Paris.

ORIENTUL APROPIAT
© Noi incidente intre forțele armate ale unor țări 

arabe și cele israeliene
© Plecarea lui Scranton la New York

A MINISTRULUI DE EXTERNE 
AL ROMÂNIEI

BERLIN 11. — Corespondentul 
Agerpres, Șt. Deju, transmite : în 
cea de-a doua zi a vizitei sale 
oficiale în Republica Democrată 
Germană, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, însoțit 
de adjunctul ministrului afacerilor 
externe al R.D.G., Oskar Fischer, 
ambasadorul R.D.G. în România, 
Ewald Moldt, și de persoane din 
conducerea Ministerului de Exter
ne al R.D.G., precum și de amba
sadorul țării noastre în R.D.G., 
Nicolae Ghenea, a vizitat poarta 
Brandenburg, aflată la granița cu 
Berlinul occidental.

La poarta Brandenburg oaspeții 
români au fost "ntîmpinați de ad
junctul comandantului militar al 
garnizoanei Berlin. După ce oas
peții au ascultat explicațiile, mi
nistrul de externe român a sem
nat în cartea de onoare. în conti
nuarea vizitării capitalei R.D.G., 
ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei s-a oprit la marele șantier 
de construcții din centrul Berlinu
lui — Alexanderplatz.

Oaspetele român a primit expli
cații în legătură cu lucrările care 
se execută în vederea soluționării 
problemei circulației în centrul o- 
rașului. A fost vizitat apoi șantie
rul noului hotel „Stadt Berlin", 
care, cu cele 36 de etaje ale sale, 
va fi cea mai înaltă clădire din 
R.D.G.

Ministrul de externe al țării 
noastre a vizitat, de asemenea, 
șantierul complexelor de locuințe 
din centrul Berlinului.

La primăria orașului, ministrul 
român a fost întîmpinat de prima
rul general al capitalei R.D.G., 
Herbert Fechner.

Corneliu Mănescu a semnat în 
cartea de aur a primăriei, urînd 
succes populației R.D.G. în munca 
și lupta sa pentru apărarea cuceri
rilor revoluționare ale primului 
stat socialist al oamenilor muncii 
germani, pentru dezvoltarea și în
florirea patriei lor socialiste.

în după-amiaza zilei de 11 de
cembrie, la sediul Ministerului Afa
cerilor Externe al R.D.G. au conti
nuat convorbirile oficiale dintre 
ministrul de externe al Republicii 
Socialiste România și Otto Winzer, 
ministrul de externe al R. D. Ger
mane.

în seara zilei de 11 decembrie, 
ministrul afacerilor externe al 
României a oferit un dineu în 
cinstea gazdelor. La masa, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, ministrul de externe 
al României, Corneliu Mănescu, și 
ministrul de externe al R.D.G., 
Otto Winzer, au rostit toasturi.

HANOI 11 (Agerpres). — Cu prilejul aniversării a 8 ani de la constituirea sa, Frontul Național de E- liberare din Vietnamul de sud a a- dresat populației sud-vietnameze, tuturor organizațiilor chemarea la u- nitatea forțelor patriotice și a cerut Statelor Unite să înceteze războiul agresiv și să-și retragă trupele din Vietnamul de sud. Frontul Național de Eliberare a chemat, de asemenea, la intensificarea luptei pentru răsturnarea administrației marionetă, crearea unei largi puteri de coaliție national-democra- tice, pentru făurirea unui Vietnam de sud independent, democratic,

pașnic, neutru și prosper, pentru înfăptuirea unificării pe cale pașnică a Vietnamului.Chemările exprimă mulțumiri țărilor socialiste, popoarelor din țările Asiei, Africii și Americli Latine, tuturor forțelor iubitoare de pace pentru sprijinul și ajutorul prețios acordat luptei poporului vietnamez împotriva agresiunii S.U.A. F.N.E. salută lupta poporului american, care cere guvernului S.U.A. să înceteze imediat războiul agresiv în Vietnam, să evacueze toate trupele americane și ale aliaților. lor din Vietnamul de sud.
paris Declarația purtătorului de
cuvînt al delegației R. D. Vietnam

PARIS 11 (Agerpres). — într-o 
conferință de presă ținută miercuri, 
purtătorul de cuvînt al delegației 
R. D. Vietnam, Nguyen Thanh Le, 
a făcut cunoscut că convorbirile 
dintre reprezentanții delegațiilor 
R.D. Vietnam și S.U.A., cu pri
vire la procedura primei ședințe a 
conferinței în patru în problema 
vietnameză, sînt în impas. El s 
precizat că în cursul reuniunii de 
marți dintre reprezentanții celor 
două delegații, partea americană a 
respins propunerea nord-vietna-

meză cu privire la desfășurarea 
conferinței în jurul unei mese 
pătrate. Purtătorul de cuvînt a 
adăugat că, pentru a grăbi lucră
rile pregătitoare, reprezentantul 
R. D. Vietnam, colonelul Ha Van 
Lau, a avansat, de asemenea, ideea 
ca cele patru delegații să se așeze 
fiecare la cite o masă, cele patru 
mese fiind dispuse în formă de 
romb sau de cerc. Reacția ameri
cană la această propunere nu a 
fost precizată.

agențiile de presă
Congresul

Uniunii
Comuniștilor 
din SloveniaBELGRAD 12. — Corespondentul Agerpres. N. Plopeanu, transmite: Timp de trei zile, la Liubliana a a- vut loc cel de-al VI-lea Congres al Uniunii Comuniștilor din Slovenia.- După ce a1 adoptat statutul, congresul a aprobat raportul de activitate al C.C. al Uniunii Comuniștilor din Slovenia în perioada dintre cele două congrese și rapoartele prezentate de comisiile de lucru, zilei de miercuri a fost rezoluția privind rolul și Uniunii Comuniștilor din în perioada următoare și au fost a- lese organele de conducere ale U- niunii Comuniștilor din Slovenia. Noul Comitet Central a ales în funcția de președinte al C.C. al U.C. din Slovenia pe Frânt Popit; ca secretar al Comitetului Executiv a fost ales Andrei Marint.

în cursul adoptată sarcinile Slovenia

Australia:

transmit
Seara culturală româ

nească la Beirut.In cadrul ma- nifestărilor dedicate aniversării zilei de 30 Decembrie, a avut loc la Clubul tineretului din Beirut o seară culturală românească. Au fost prezentate filmele „Ciulinii Bărăganului" și „Homo sapiens". Președintele clubului, dr. Robert Chidiac, a vorbit cu acest prilej despre cea de-a 21-a aniversare a proclamării republicii și a prezentat personalitatea scriitorului Panait Istrati și a regizorului Ion Po- pescu-Gopo.
Ministrul de externe en

glez, Michael Stewart, a remis marți ambasadorului Uniunii Sovietice Ia Londra, Mihail Smirnovsld, răspunsul guvernului britanic Ia declarația sovietică adresată Marii Britanii la 4 decembrie, în legătură cu hotărîrea guvernului englez de a limita personalul ambasadei sovietice din Londra.
Ansamblul de balet al Operei 

române din București a prezen
tat marți seara, în sala Operei 
ungare de stat din Budapesta, 
spectacolul inaugural al turneului 
pe care îl întreprinde în R. P. 
Ungară. Baletul „Lacul lebede
lor", prezentat de artiștii români, 
s-a bucurat de un deosebit suc
ces. Spectatorii budapestani și-au 
exprimat sentimentele de caldă 
simpatie șl înaltă prețuire pentru 
măiestria artistică a balerinilor 
români, aplaudînd îndelung.

Miercuri seara a fost prezentat 
cel de-al doilea spectacol din ca
drul turneului: baletul „Frumoa
sa din pădurea adormită".

Forte guvernamentale tai- 
Iandeze se ada angaiate într-o o- perațiune de amploare lansată împotriva unor poziții întărite ale partizanilor într-o zonă situată la aproximativ 500 km nord de Bangkok, a- nunță agenția Associated Press. Iau parte unități de blindate, bombardiere de vînătoare și elicoptere.

Poliția guatemaleză a de- clanșat o adevărată vînătoare împotriva unor necunoscuți care au asasinat în cursul zilei de luni pe deputatul Gonzalo Lopez, din partea Partidului revoluționar. Lopez este al treilea deputat al Partidului revoluționar ucis de cînd a fost instalat la putere președintele Julio Cesar Mendez Montenegro, în 1966.

Graficul repro
dus din revis
ta vest-germană 
„Der Spiegel" în
fățișează scăderea 
(în procente) in
tervenită în ulti
mii 5 ani în pu
terea de cumpă
rare a monedelor 
țărilor membre 
ale. așa-numitului 
„club 
zece".
Olanda, 
Anglia,
talia, Franța, Ca
nada, S.U.A., R.F. 
a Germanie! — 
în ordinea din 
grafic).

al celor 
(Japonia, 

Suedia, 
Belgia, I-

La capătul mai multor zile de a- calmie, noi incidente au fost înregistrate în cursul zilelor de 10 și 11 decembrie între forțe armate ale unor țări arabe și cele israeliene.Un purtător de cuvînt iordanian a anunțat că o escadrilă de avioane israeliene a zburat deasupra regiunii Mafrac, din nordul țării. împotriva acesteia a intrat în acțiune artileria antiaeriană — transmit agențiile de presă. Un purtător de cuvînt al forțelor armate irakiene staționate în Iordania a anunțat, de asemenea, că a fost doborît un avion israelian, care împreună cu alte trei avioane violase spațiul aerian, efectuînd o misiune de recunoaștere asupra părții de nord a țării. Totodată, în mai multe puncte ale liniei de încetare a focului dintre Iordania și Israel au avut loc schimburi de focuri. Anunțînd aceste incidente, purtătorul de cuvînt din Tel Aviv afirmă că patrulele israeliene au deschis focul ca răspuns la tirul de arme automate și antitanc provenit de pe teritoriul iordanian. La Amman acest incident a fost prezentat ca un act de ripostă la acțiunea militarilor israelieni. Un purtător de cuvînt iordanian a anuntat că la 11 decembrie, deasupra Iordanului a avut loc un duel de artilerie între forțele israeliene și iordaniene care a durat 15 minute.Un comunicat dat publicității la Tel Aviv face cunoscut că între a- vioane israeliene și egiptene a avut loc o scurtă luptă aeriană Ia sud de Sharm el Seik, în sudul Sinaiu- lui; se afirmă că un avion egiptean

a fost doborît. Pînă în prezent, la Cairo nu s-a anunțat nimic oficial în legătură cu acest incident.(Agerpres)
★TEL AVIV 11 (Agerpres). — Noi restricții de circulație au fost impuse de către autoritățile din Tel Aviv între Israel și teritoriile ocupate — anunță agenția France Presse. Pînă acum, se efectua doar un control al camioanelor încărcate cu mărfuri la podurile Allenby și Damia. Prin noile măsuri, toate autovehiculele aparținînd arabilor din teritoriile acces în ocupate nu vor mai avea Israel.
■ArScranton, trimisul specialWilliamal președintelui ales al S.U.A., Richard Nixon, a părăsit miercuri Tel Avivul, îndreptîndu-se spre New York. Prin aceasta a luat sfîrșit turneul de informare pe care el l-a efectuat în șase state din Orientul Apropiat.
★Referindu-se Ia ședința de miercuri 

a Consiliului de Miniștri al Franței, Joel le Theule, secretar pentru informații, a declarat: „Consiliul are sentimentul că situația din Orientul Mijlociu devine din ce în ce mal preocupantă". El a spus că, în opinia guvernului francez, a- ceastă situație ar trebui să comporte „o soluție internațională, așa cum a preconizat Franța la începutul conflictului".
★Ministrul de externe israelian, Abba Eban, a plecat miercuri spre Londra, unde va întreprinde o vizită oficială.
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La Teheran încep să soseas
că informații tot mai amănun
țite despre ravagiile produse de 
inundațiile catastrofale din pro
vincia Fars. Pînă în prezent se 
apreciază că numărul victimelor 
depășește o sută. Toate legătu
rile feroviare și rutiere dintre 
această provincie și restul țării 
au fost întrerupte, iar cei si- 
nistrați pot fi aprovizionați nu
mai cu elicopterele. Se pare că 
cel mai puternic a fost afectat 
orașul Lar, abia refăcut după 
ce fusese distrus aproape în 
întregime în timpul puternicu
lui cutremur de pămînt din 1960. 
Orașul este traversat de un rîu, 
care, în urma unor ploi de o 
violență neobișnuită în aceste 
regiuni, s-a revărsat în cursul 
nopții, inundînd peste 200 de 
case. Victimele, surprinse în 
timpul somnului, n-au mai avut 
posibilitatea să părăsească lo
cuințele.

Bolivia se pronunță pen
tru extinderea relațiilor 
economice cu țările socia
liste. Citind o declarație a președintelui Republicii Bolivia, ziarul ar- gentinean „Clarin" scrie că acesta și-a exprimat speranța să obțină din partea țărilor socialiste credite pentru finanțarea industriei petroliere boli- viene. Rene Barrientos s-a pronunțat pentru creșterea rolului statului în dezvoltarea economiei.

La Paumunjon • avut loc o nouă ședință a Comisiei militare de armistițiu în Coreea — anunță Agenția Centrală Telegrafică Coreeană. Reprezentantul părții coreene a protestat pe lîngă partea americană împotriva acțiunilor provocatoare desfășurate în ultimul timp împotriva R.P.D. Coreene.
Cunoscutul scriitor ame

rican John Steinbeck,laureat al Premiului Nobel pentru literatură și al Premiului Pulitzer, este grav bolnav, în urma unui atac de cord. Steinbeck este în vîrstă de 66 de ani.

Proiectata retragere pînă în 1971 a trupelor britanice de la est de Suez a declanșat, după cum se știe, o febrilă activitate în unele țări din această zonă a lumii. Turnee diplomatice, vizite și declarații ale unor personalități americane s-au succedat mai ales în ultimele luni. Urmărind să a- capareze vechile poziții militare engleze, prin intermediul unora din aliati, o- ficialitățile americane de la Pentagon au lansat mai multe planuri de creare a unor noi alianțe militare între țările din această parte a lumii menite să acopere „vidul" ce se va forma, chipurile, prin retragerea britanicilor. Unul din aceste planuri—ultimul se pare — sugerat într-o recentă declarație a ministrului apărării al S.U.A., Clark Clifford, — se referă astfel la posibilitatea formării unei alianțe militare între Australia și Japonia, deschisă și altor state din Asia de sud-est.în concepția americană s-a contat probabil pe o reacție favorabilă a Australiei. considerată la Washington. cel puțin pînă acum, „unul din aliatii siguri pe care America îi are în Asia". Și totuși „un

atare proiect a fost consi
derat în Australia drept fantezist". Un șir de articole apărute în presa australiană au criticat cu asprime planul american. 
„Această alianță — a scris de pildă comentatorul de politică externă al ziarului 
„Australian", socotit printre cele mai influente ale continentului — este cu 
totul lipsită de realism*.Avînd în vedere asemenea reacții, observatorii vorbesc despre apariția u- nor nuanțe noi în politica externă a Australiei. De fapt aceste nuanțe și-au făcut apariția încă de mai multe luni la Canberra. Referindu-se la ideea participării Australiei la umplerea așa-zisului „vid" pe care l-ar lăsa retragerea trupelor britanice de la est de Suez, directorul Institutului australian pentru a- faceri externe, Alan Watt, vorbea într-un articol de 
„lipsa de entuziasm mani
festată de guvern" în a- 
ceastă direcție, de dorința 
expresă a acestuia „de a 
limita angajamentele peste 
mări ale Australiei". (In prezent peste 8 000 de soldați australieni participă Ia războiul de agresiune dus de Statele Unite în Vietnamul de sud, alte trupe a-

flîndu-se în Tailanda, Ma- laezia și Singapore). Cu același prilej, Alan Watt arată că este necesar să se 
stabilească nn echilibru 
între imperativele interne 
de dezvoltare a țării și po
litica externă.La începutul lunii octombrie presa australiană a anuntat că un document orientat tocmai în acest sens a fost supus de guvern dezbaterii în Comitetul apărării al Australiei, cu participarea unor importante oficialități din Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, Finanțelor și a altor departamente. Incercînd să dea o interpretare acestor evoluții, observatorii subliniază că în prezent cercuri influente australiene consideră că este în' interesul Australiei să se îndepărteze de o asemenea politică. Din punct 
de vedere politio — apreciază revista americană „U. S. New and World Report" — conducătorii aus
tralieni încep să se gîn- 
dească la un rol mal im
portant în făurirea politicii 
externe a țării în loc de 
a urma pur și simplu An
glia sau Statele Unite.Fără îndoială, aceste nuanțe noi în politica guvernului australian, nema-

terializate însă pînă în prezent în nici un act concret, trebuie legate și de unele evenimente interne. în perspectivă pe scena politică australiană. In scurtă vreme, australienii vor fi chemați la urne nentru a alege un nou parlament. Or, este știut că creșterea continuă a cheltuielilor militare în ultimii ani, care s-a răsfrînt asupra nivelului general de viată al populației, participarea directă la agresiunea din Vietnam au trezit nemulțumiri în opinia publică, coaliția guvernamentală — formată din liberali și a- grarieni — aflîndu-se nu o dată sub focul criticilor, în schimb, partidul laburist. de opoziție, revitalizat „a găsit mult sprijin în o- pinia publică" („Financial Times") tocmai datorită soluțiilor de schimb pe care le-a preconizat în politica externă. Adierile noi semnalate la Canberra ar fi deci de natură să mărească șansele electorale ale ac- iualei echipe guvernamentale, mai ales dacă se are în vedere faptul că ele corespund unor tendințe tot mai largi care-și fac drum în viata internațională.
Radu BOGDAN

Ludwig van Moos a fost ales președinte al Confe
derației Helvetice și șef al guvernului pentru anul 1969. Ca vicepreședinte a fost ales Hans Peter Tschudi. Noul președinte, care conduce din 1960 Departamentul justiției și poliției, a mai deținut funcția de președinte al Confederației în 1964.

Valul de agitații sociale a reizbucnit marți în Italia, cînd întreaga insulă Sardinia a fost paralizată ca urmare a unei greve generale, declanșată la chemarea principalelor centre sindicale în sprijinul cererilor lor de stabilire a unui sistem uniform de retribuție pe întreaga țară. în diverse puncte ale insulei au fost ridicate baricade pe șosele. S-au intensificat și mișcările de protest ale studenților italieni. La Genova, numeroși manifestanți și polițiști au fost răniți marți seara în < prefecturii poliției. cursul ciocnirilor care au avut loc în fața
Remaniere 
ministerială
în Turcia

PAKISTAN Situația 
din țară in discuția 
guvernului

ANKARA 11 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Turciei, Suley
man Demirel, a anunțat o rema
niere ministerială ca urmare a u- 
nor divergențe ivite în cadrul 
Partidului dreptății. El a acceptat 
demisiile ministrului muncii, Aii 
Naili Erdem, și a ministrului vă
milor și monopolurilor, Ibrahim 
Tekin, ambii membri ai aripii de 
dreapta a Partidului dreptății.

Premierul turc a anunțat, pe de 
altă parte, că viitoarele alegeri 
generale vor avea loc la 12 octom
brie 1969.

DACCA 11 (Agerpres). — După cum anunță agenția Reuter, președintele Pakistanului, Ayub Khan, s-a în- tîlnit miercuri la Dacca cu principalii membri ai guvernului său, pentru a examina situația creată în • țară în urma puternicelor demonstrații de protest ale opoziției. La această reuniune participă, de asemenea, guvernatorii celor două regiuni ale Pakistanului (de est și de vest), precum și șeful comisiei de planificare economică. ,Miercuri, în capitala Pakistanului de est au continuat demonstrațiile.
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