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în ansamblul activității de in
struire și educare a tineretului stu
dios din țara noastră, catedrelor de 
științe sociale din institutele de în- 
vățămînt superior le revin sarcini 
de înaltă răspundere. Directivele 
C.C. al P.C.R. din aprilie 1968 au ri
dicat exigențe sporite și în fața cate
drelor de științe sociale, chemîndu-le 
să devină PRINCIPALE CENTRE 
IDEOLOGICE DE tNALT NIVEL 
științific, forțele CELE MAI 
ACTIVE ALE ÎNTREGII VIEȚI PO
LITICE si IDEOLOGICE DIN IN
STITUTE. DE PROMOVARE A 
CONCEPȚIEI ȘTIINȚIFICE DES
PRE VIAȚĂ ȘI SOCIETATE. PRIN 
PREDAREA DISCIPLINELOR DE 
MARXISM-LENINISM — s-a sub-

liniat în Directive — TRE
BUIE SĂ SE ASIGURE, TOTODA
TĂ, CUNOAȘTEREA PROFUNDĂ 
DE CĂTRE STUDENTI A REALI
TĂȚILOR DIN TARA NOASTRĂ., 
ÎNSUȘIREA POLITICII PARTIDU
LUI. EDUCAREA TINERETULUI IN 
SPIRITUL GLORIOASELOR TRA
DIȚII DE LUPTĂ ALE POPORU
LUI NOSTRU.

In ancheta de față, întreprinsă 
în rîndul cadrelor didactice de la 
catedrele de științe sociale, ne-arn 
propus să reliefăm cîteva modalități 
concrete în măsură să contribuie la 
traducerea în viață a acestui impor
tant deziderat. Am 
panților la anchetă 
trebări:

Cum poate ii asigurată îmbogățirea 
teoretic-științiiic al cursurilor, corespunzător pro
greselor științei și noii experiențe social-istorlce T 
Ce perîecționări considerați necesare în conținu
tul și iormele de studiu pentru a asigura creșterea 
rolului formativ al disciplinelor de științe sociale, 
sporirea contribuției lor la educarea comunistă a 
tineretului î

în legătură cu rolul irigațiilor, cu capacitatea lor de a scoate producția agricolă de sub influența capriciilor naturii, de a asigura obținerea constantă a unor recolte bogate, situația dificilă din anul trecut a reliefat cu putere necesitatea de a se urgenta crearea unui amplu sistem de irigație, prin îndeplinirea planurilor elaborate de partid și de stat în acest domeniu. Mai mult decît atît, avînd în vedere importanța majoră a Irigațiilor pentru agricultură, sarcinile prevăzute inițial pentru actualul cincinal s-au suplimentat, astfel, incit, pînă in 1970 suprafața totală irigată va trebui să ajungă la circa un milion hectare. Așa cum s-a subliniat la plenara din 16—17 decembrie 1968 a C.C. al P.C.R., în acțiunea de irigații, deși se dau toate asigurările că planul va fi înfăptuit pînă în 1970, totuși au rămas numai doi ani și sînt încă 400 000 hectare de realizat, dintre care, cea mai mare parte aparți- nînd sectorului de stat. Iată de ce realizarea exemplară a acestor prevederi este — în anul care a început — unul din obiectivele fundamentale ce stau în fața agriculturii. Realizarea întocmai a programului de irigații necesită folosirea tuturor mijloacelor materiale si a forței de muncă de care dispun cooperativele agricole de producție. întreaga agricultură. Prin aceasta va spori producția agricolă, randamentul fiecărui hectar amenajat și irigat. Paralel cu eforturile oamenilor muncii din agricultură este necesar și un sprijin corespunzător din partea industriei, ta materiale de construcții și utilaje, mai ales, pentru sistemele mari și moderne de irigații.— Pentru 1968 — ne spune tov. Ing. Barbu Popescu, prim vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii — s-a prevăzut a se amenaja în mari sisteme de irigație o suprafață de 83 000 hectare. Din păcate, deși lucrările de amenajare interioară propriu-zisă erau terminate în totalitate, totuși, în 1968 nu au putut fi recepționate la termen și puse în funcțiune decît o mică parte din instalațiile planificate ; nu s-au dat îu exploatare instalații capabile să iri-

ge circa 57 000 hectare. Așa că, în 1369, se impune atît recuperarea ră- mînerilor în urmă, cît și realizarea în condiții corespunzătoare a programului de irigații pe anul care a început.Cum se explică o asemenea întîr- ziere față de plan, ce cauze au de- terminat-o și — mai ales — ce trebuie întreprins în vederea recuperării restanțelor, concomitent cu îndeplinirea riguroasă a planului pe acest an în domeniul irigațiilor ? Unele cadre din agricultură susțin că rămînerile în urmă în cuprinderea unei întinse suprafețe de teren arabil în sistemele de irigații s-ar datora, în bună măsură, dificultăților pe care șantierele le-au întîmpinat din partea unor întreprinderi industriale producătoare de materiale și utilaje tehnologice necesare șantierelor de irigații.

— Perioadă de perioadă s-au ivit mari dificultăți din cauza nelivrărli la termen de către întreprinderile de prefabricate a tuburilor „premo“ și „asbo“, sau a jgheaburilor, ne relata tov. ing. Gheorghe Cojocaru, director în Consiliul Superior al Agriculturii. Chiar la sfîrșitul anului 1968, restantele față de contracte la livrarea materialelor erau de 19 km tuburi premo diametru 600 mm, de 1 800 mc jgheaburi, de importante cantități de tuburi asbociment. De a- semenea, calitatea acestor duse nu este întotdeauna respunzătoare. Iar în cazulgurării șantierelor cu utilaje tehnologice — în principal: agregate de pompare, poduri rulante, echipamente hidromecanice — întîmpinăm, greutăți provocate de primirea tîrzie a utilajelor, uneori incomplete sau la un nivel calitativ scăzut.Reținem deci, că, după părerea unor cadre din al Agriculturii, unaConsiliul Superior din cauzele
r

TUR NU- SE VERIN
I? fasciculul de lumina
și energie al prezentului

nerealizării conform planului a lucrărilor de irigații s-ar datora nea- sigurăril de către Industrie a materialelor de construcție în cantitățile și sortimentele necesare ți la un nivel calitativ corespunzător, sau livrării lor în neconcordantă cu termenele contractuale.O situație asemănătoare ne-a fost prezentată, de către beneficiar, si în ce privește asigurarea utilajelor tehnologice necesare irigațiilor. Din acest unghi de vedere, unicul producător și furnizor al șantierelor de irigații este Uzina de pompe din București. Aici se recunoaște deschis : nu întotdeauna șantierele de irigații primesc la termen și complet agregatele de pompare. Cauza ? La rîndul său, Uzina de pojnpe în- tîmpină mari dificultăți din partea furnizorilor de electromotoare — în speță uzinele ,.Electroputere“-Cra- iova și cea de motoare electrice din București. Ne oprim asupra cîtorva date: din cele 35motoare ce trebuiau către „Electroputere" __  _______brie anul trecut, în primele două decade ale lunii. la fabrica bucureșteană au sosit doar ...2 bucăți. La fel față de sarcinile asumate prin contractul de livrări pe 1968, U.M.E.B. avea, la aceeași dată, o restanță de 77 motoare electrice. Neprimind la timp motoarele electrice, Uzina de pompe nu poate livra în termenul planificat către șantiere utilajele contractate — iar alteori pompele se expediază fără electromotoarele neceșarp. Și. într-un caz și în altul, șantierele de irigații au de suferit, iar termenele de punere în funcțiune sînt periclitate, adueîndu-se daune agriculturii.Desigur, aceasta poate fi o cauză 
a nepunerii în funcțiune la termen a sistemelor de irigații, mai ales a celor care Se construiesc după metode moderne. Ea nu este însă singura și nici specifică tuturor șantierelor. în cele ce urmează ne-am propus să ne ocupăm numai de a- ceastă problemă — a asigurării de către industrie a materialelor și utilajelor necesare marilor sisteme de irigații.Iată-ne Ia furnizori ai gații: I. P. .. „ ____Aici, de la tov. ing. Ion Rădulescu, directorul unității, am aflat oă depozitele întreprinderii de mult timp sînt supraaglomerate tocmai cu a- ceie produse semnalate fiind restante. Aproape 9 km de tuburi „premo" diametru 600 mm, 4,5 km de tuburi diametru 1 000 mm, ca și un substantial volum de jgheaburi — stăteau și-și așteptau beneficiarii.— Cum explicați această stare de lucruri ?— Prefabricatele trebuiau de mult

Dan MATEESCU 
Aurel PAPADIUC
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reportaj de Mircea ȘER.BĂNESCU

Coordonatele de dezvoltare ale orașului Turnu-Severin sînt altele decît ale celorlalte porturi dunărene. Vlahută îl vedea în „România pitorească", oraș pe care curbura Dunării îl împingea „pe-o înălțime acoperită de arbori, din desișul cărora ies la iveală, tot mai sus, tot mai mari, case albe-nvă- lite cu olane roșii". Vlahută nu scăpa din vedere nici fumurile groase pe care le „clăbucesc" coșurile fabricilor. în perioada dintre cele două războaie întîlnim larg răspîndită denumirea caracteristică „oraș al pensionarilor". Stările sociale se diferențiau și urbanistic, căci dincolo de linia de vile de pe bulevard — distrusă aproape în întregime de bombardamentele din timpul celui de-al doilea război — erau foarte aproape străzile sărace, cu case mici și bătături largi, goluțe, aproape lipsite de dotări orășenești. Era o atmosferă lîncedă, apăsătoare, în ciuda cochetăriei luminoase a vechiului Turnu-Severin : ceva amar și persistent care mărea și uneia tre conștiințele tistice izvorîte aici. Era un locpurta pecetea sado- veniană prin atmosfera încremenită în care „nu se întîm- plă nimic" : bătrînii

ur- din- ar- de care

ocupînd pașnic băncile de pe bulevard și din grădina publică. Dar zadarnic îmbrăcau și dezbră- cau deopotrivă pri- măverile și toamnele copacii, pensionarii lăsau impresia a fi rămas aceiași peste ani, aceiași, deși orașul se gîrbovea cu fiecare anotimp și se coșcovea sub loviturile unor evenimente istorice prea zbuciumate pentru a ocoli și mica oază danubiană de verdeață si flori.Azi, însă, se adeverește acea parte din descrierea lui Vlahută, relevînd că „Fumuri groase, negre, clăbucesc din coșurile fabricilor. De departe s-aud bocănind în șantiere ciocanele de fier...". în primul rînd, la Șantierul naval, întreprindere de tradiție și de importantă în ramură : zgomotele muncii sînt azi asurzitoare, iar siluetele impunătoare ale unor nave în construcție, prin decupajul lor maritim, parcă aduc un miraj de zări fără sfîrșit, albastre sub cerul ca • de sticlă. Unul din aceste vase, încă lipsit de dichisul vopselelor specifice, este un cargou de 2 000 de tone, obiectiv nou în. producție la Turnu-Severin, mîndrie a constructorilor, nu pentru că a ridicat Ia fiecare pas probleme tehnice complexe și delicate, ci pentru că acestea au

fost soluționate succes, dus ia imediată a unor cuvinte de laudă din partea beneficiarului străin.în al doilea rînd, e Uzina de vagoane, precum și Combinatul de industrializare a lemnului, fabrica de confecții „Porțile- de-Fier“, întreprinderea de morărit și panificație, Industria cărnii Mehedinți și altele, un întreg front industrial care dă municipiului contemporan greutate și consistență într-o o- peră de înnoire despre care ni se vorbește cu căldură și entuziasm. Poate că nicăieri în altă parte nu ni s-a părut — sau nu am observat — o asemenea pasiune pentru conjugarea verbelor la timpul viitor ca aici ; discuțiile purtate cu bărbații de frunte ai județului Mehedinți și ai municipiului Turnu-Severin au fost pe rînd prefață și concluzie tonică a unor realități care conduc fără nici un dubiu la ceea ce se va face și la ceea ce va fi mîine în oraș și în împrejurimi, în adevăr, în dezvoltarea orașului a fost o perioadă de stagnare, de aceea și nevoia aceasta de a face planuri și de a visa cu toată res-

eu ceea ce a satisfacția

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Cum vedeți adaptarea predării științelor sociale 
ia speciiicul institutelor și iacultăților î

Ce iactori condiționează dezvoltarea activității de 
cercetare științiiică 
sociale î

Directivele dezvoltarea învățămîntului au indicat, ca una din direcțiile de îmbunătățire a sistemului de predare a științelor sociale, lărgirea sferei de cuprindere a problematicii cursurilor, îmbogățirea tematicii, corespunzător progreselor științei și practicii social-istorice, sarcinii pe care o are învățămîntul superior de a-i for

ma pe tineri ca oameni bine pregătiți, animați de idei înaintate, de un fierbinte patriotism, profund devotați cauzei socialismului.Intr-o asemenea viziune, diferitele catedre abordează anul acesta, — ne-au informat interlocutorii noștri — probleme care pînă acum axi fost încă puțin tratate. în domeniul socialismului științific, de pildă, problemele privind națiunea în condițiile socialismului, dezvoltarea democrației socialiste, perfecționarea formelor- și

în ultimii ani, în întreaga țară au fost ridicate numeroase obiective social-culturale importante, printre care yi noi gări de călători la Constanța, Brașov, Orșova-Nouă, Craiova. Fotografia de sus înfățișează ultima „premieră" feroviară : gara din Predeal Foto : M. Cioc

metodelor de conducere a vieții sociale etc ; în domeniul filozofiei — omul ca obiect al cunoașterii și al istoriei, particularitățile determinismului social în socialism, raportul dintre necesitate șl libertate, individ și colectivitate, subiectiv și obiectiv ; în domeniul economiei politice — problemele referitoare la plan-piațăi valoare-preț, cointeresare-răspunde- re materială etc. Ca un factor comun apare în programele diferitelor discipline de științe sociale preocuparea pentru explicarea proceselor și fenomenelor care au loc în lumea contemporană, și în mod deosebit în (ara noastră, pentru cunoașterea bazelor științifice ale politicii partidului, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a studenților.Formarea unor convingeri socialiste profunde la studenti, in spiritul marxism-leninismului creator, este sarcina principală a catedrelor de filosofic marxistă — sublinia Drof. univ. Tudor Bugnariu, șeful catedrei de filosofie niversitatea mai pentru că filosofia nu este numai pură cunoaștere, ci și căutare de sensuri și valori, manifestare atitudinală ce implică opțiunea și decizia,. îmbunătățirea predării filosofiei marxiste trebuia să aibă în vedere lărgirea registrului tematic prin integrarea problematicii sensului, finalității, valorilor, subiectivității, care să răspundă năzuințelor umaniste ale tineretului și să-I însuflețească activitatea. însușirea profundă a concepției marxist-leni- niste despre lume dă studenți- mii noastre justa apreciere a dialecticii continuității și discontinuității, a moștenirii și inovației, a vechiului și noului, înțelegerea rolului dominant al noului pentru mersul înainte al societății. Studențimea dobindește totodată înțelegerea temeiurilor științifice 'ale politicii partidului comunist, ca principal purtător al noului în viața societății noastre, a sensului schimbărilor înfăptuite sub conducerea sa. în felul acesta, principiile umanismului marxist devin un • • • ■ nent. de acțiune se exprimă în _______țimii fafă de muncă, în sentimentele față de patria socialistă ca și fată de aspirațiile înaintate ale întregii omeniri, în relațiile sociale și personale. — într-un cuvînt în realizarea unității stilului de viață comunist în toate manifestările tineretului.Pe bună dreptate remarca însă conf. univ. dr. Ion Bulborca. de la Universitatea din București, că tematica, oricît ar îi ea de interesantă, nu rezolvă prin sine însăși problema îmbunătățirii predării științelor sociale. Ceea ce preocupă maî ales catedrele de .științe sociale în prezent este ca însuși modul de tratare a problemelor să fie pătruns de spirit creator, ca fiecare prelegere să fie un veritabil »et de creație ți de convingere intelectuală, ideologică. E" drept că'rutina cedează destul de greu în fața atitudinii novatoare, imobilismul în gîndire își mai pune, din păcate, pecetea pe activitatea — individuală sau colectivă — a cadre didactice. Tendința de limita la o prezentare aridă, Ia repetarea mecanică a teze sau aprecieri din documentele de partid și de stat, prezentarea fenomenelor sociale în mod descriptivist,
Gh. ZAMFIR

marxistă de la U- din București. Toc-

imbold perma- comunistă, care atitudinea studen-

unor a se sau unor

unul din principalii șantierelor de iri- „Progresul“-București.
(Continuare în pag. a IV-a)

la C.S.A. ca

(Continuare în pag. a IlI-a)

A intrat în exploatare CENTRUL DISPECER

PIATRA NEAMȚ (corespondentul „Scînteii"). — La Piatra Neamț a fost dat în exploatare centrul dispecer al hidrocentralelor de pe Bistrița. Centrul asigură conducerea prin telecomandă a tuturor celor 12 hidrocentrale construite în aval de Stejaru. O dată cu aceasta au fost pus® în funcțiune instalațiile de automatizare și telecomandă de la hidrocentralele Bacău I, Racova și

G-îrleni. Se asigură astfel încărcarea optimă a agregatelor și mărirea siguranței în exploatare. Au fost create totodată condiții pentru montarea unui calculator- electronic care va prelua o parte din sarcinile personalului de tură, efectuînd calculele necesare în vederea funcționării tuturor centralelor lă parametrii optimi.

PATRIOTISMUL SOCIALIST 
izvor nesecat

al literaturii noastreSentimentul de țară, de -vatră, de popor, constituie unul dintre atributele de totdeauna, fundamentale ale literaturii noastre. De-a lungul veacurilor, el a ridicat de multe ori, necontenit, poporul nostru la lupta de apărare, pentru libertate și independență, pentru împlinirea idealurilor sale naționale, a mărețelor idei de pace și progres social. Ca fenomen social-istoric de clară o- biectivitate și însemnată forță, el a fost îndeaproape urmărit și oglindit, promovat și cultivat și de literatură. Există în această privință, la noi, o întinsă și valoroasă tradiție literară. Cei mai buni dintre scriitorii noștri au fost în toate timpurile puternic, indestructibil legați de soarta poporului român, de viața, lupta și năzuințele Iui, de marile lui încercări, au îndrăgit minunata lui istorie și mîndrele noastre plaiuri, și au căutat să surprindă acestea temeinic în o- perele lor. De la cronicari la pașoptiști, la unioniști, la marii clasici ai secolului trecut și marii realiști al secolului nostru, sentimentul patriotic a însuflețit și a dat strălucire u- nor nepieritoare opere. Fondul de opere ale iluștrilor noștri înaintași dovedește cu prisosință acest lucru. Se poate vorbi deci, pe drept cuvînt, de caracterul patriotic al literaturii noastre ca despre una dintre cele mai proprii trăsături ale sale, ca despre o parte componentă, definitorie a pronunțatului său caracter popular.

patriotic, al dragostei strămoșeasca noastră
opinii

de Aurel MIHALE

Astăzi, literatura noastră continuă și dezvoltă, în condițiile noii societăți, potrivit înaltelor sale idealuri de u- manitate și progres social, această tradiție, caracterul său patriotic- popular care, în măsura valorii expresiei literare, îi dă o meritată strălucire și forță. In diversitatea tematică a literaturii actuale capătă un loc tot mai însemnat literatura cu tematică patriotică, inspirată din istoria trecută și prezentă, bogată în fapte, vie, clocotitoare a poporului nostru., din tăria înflăcăratului său patriotism. Au apărut în acest sens însemnate opere literare, fără de care istoria literară a acestor ani nu se va putea închega, cunoscute și îndrăgite, căutate de mii și mii de cititori, cu deosebire tineri. Este de înțeles cit de important este acest lucru, în- tr-un moment în care cultivarea patriotismului socialist, a internaționalismului a devenit una din sarcinile fundamentale ale societății.Un izvor nesecat al literaturii cu tematică patriotică îl constituie desigur, în continuare, trecutul glorios

de luptă, mai îndepărtat sau mai a- propiat. al poporului nostru, întruchipat în cele mai înălțătoare imagini pe baza înțelegerii noastre de acum . a istoriei. Lupta revoluționară necurmată a maselor populare, dusă veacuri în șir pentru libertate și dreptate socială, lupta de totdeauna, uneori cumplită, a poporului român pentru apărarea țării, de multe ori a ființei sale, pentru independență, lupta de mai tîrziu a maselor populare, îndîrjită și grea, pentru eliberare socială și națională, și mai apropiată nouă, a partidului clasei muncitoare. din anii ilegalității, ai pregătirii și înfăptuirii insurecției armate, și mai apoi ai preluării puterii și începutului construcției socialiste, lupta plină de vitejie și eroism a armatei noastre, din trecut, din timpul insurecției și războiului antifascist — iată tot atitea mărețe surse de inspirație a literaturii cu tematică patriotică. Apropiata aniversare — a XXV-a — a eliberării patriei sporește interesul scriitorilor pentru tot acest minunat trecut, întărește dorința cititorilor în a-I vedea redat cu o strălucire nouă. Cartea istoriei ne este deschisă astăzi mai mult decît ori- cînd ; ea nu așteaptă decît. pasiunea și priceperea noastră, munca noastră însuflețită de același cald patriotism.
(Continuare in pag. a IV-a)
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Probleme capitale
la conferința

CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA LIVIU RODESCULa Londra au 
sosit de pe diferite 
meridiane ale glo
bului 27 de șefi de 
state și prim-mi- 
niștrl pentru a 
participa la confe
rința Commonweal- 
th-ului care își în
cepe lucrările azi la Marlborough House. O remarcată absență este aceea a pre
ședintelui Pakista
nului, Ayub Khan, 
reținut de probleme 
politice interne. De 
asemenea, nu vor fi 
prezenți generalul 
Gowon (Nigeria), 
președintele Kenya
tta (Kenya) și gene
ralul Ankrah (Gha
na), care vor fi re- 
prezentați de mem
bri ai guvernelor 
respective.

Spre deosebire de 
conferințele dinain
tea celui de-al doi
lea război mondial, 
convocate periodic 
sub egida Londrei, 
întrunirile premieri
lor Commonwealth- 
ului în anii postbe
lici au purtat am
prenta noilor condi
ții istorice create: 
apariția și dezvolta
rea unor state inde
pendente în locul 
vechilor dominioane 
sau colonii și dimi
nuarea treptată a 
influenței britanice 
în cadrul unei co
munități mai mult 
nominale, ale cărei

persistente interese 
contradictorii au e- 
puizat șansele iluzo
rii ale coeziunii pre
dicate de fosta me
tropolă. In ajunul 
actualei conferințe
— a 17-a după 1944
— s-a întărit con
vingerea multor ob
servatori politici că, 
de fapt, edificiul 
Commbnwealth-ului 
a slăbit necontenit 
pe măsură ce a cres
cut numărul mem
brilor săi. De la in- 
tilnirea precedentă, 
în septembrie 1966, 
s-au adăugat cinci 
noi membri — Bar
bados, Botswana, 
Lesotho, Mauritius și Swaziland — 
astfel încît în pre
zent calculul scrip
tic indică o listă de 
2S de țări, cuprin- 
zînd un sfert din 
suprafață și peste o 
pătrime din popu
lația lumii. în acest 
interval s-a contu
rat și mai vizibil di
ferențierea pozițiilor 
în probleme care 
frământă țările Com- 
monwealth-ului.

Tergiversarea si
tuației nerezolvate 
din Rhodesia, răs* 
boiul civil din Nige
ria, politica brita
nică în domeniul i- 
migrării cetățenilor 
de culoare — sînt 
probleme care, pro
babil, vor domina 
agenda conferinței

Common- 
în ulti- 
O bună 
partid- 
primul 
africa-

sosit cu

de la Marlborough 
House. De altfel, 
primele zile urmea
ză a fi dedicate pro
blemelor internațio
nale actuale, înce- 
pînd cu tradiționala 
cuvintare a minis
trului de externe al 
Marii Britanii.

In focarul aten
ției rămîne Rhode
sia, la a cincea dez
batere succesivă în 
cadrul
wealth-ului 
mii trei ani. 
parte din 
panți, în 
rînd țările 
ne, au
intenția de a inten
sifica presiunile 
pentru a determina 
Marea Britanic să 
renunțe la atitudi
nea considerată 
prea conciliantă și 
tolerantă față- de re
gimul lui Smith. Po
trivit acestei opinii, 
exprimată mai in
sistent de Zambia, 
Tanzania și Uganda, 
propunerile britani
ce prezentate pînă 
acum lui Smith și 
respinse pe rînd de 
acesta, conțin de 
fapt concesii
fond importante și î - de altă parte, nu 
asigură respectarea 
angajamentului luat 
de Londra, la confe
rința precedentă —

de

(Continuare 
în pag. a Vl-a)
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FAPTUL NUMITORUL COMUN Măsuri pentru
ADMINISTRAREA

DIVERS
B ACȚIUNILOR ÎNSCRISE realizarea rit

mică a construe

De „sezon"
Zăpada abundentă cu care 

ținut să ne onoreze noul an
a 
a 

declanșat, totodată, o adevărată 
ofensivă pentru înlăturarea ei. 
Cele mai belicoase se dovedesc, 
firește, întreprinderile de trans
port (adică cele lezate în mod 
deosebit). Intre ele și C.F.R.-ul. Zi și noapte, necontenit, aici s-a 
luptat din greu cu omătul. In 
mod deosebit s-au remarcat e- 
chipele plugurilor 012 și 1920 
conduse de picherul Ion Roman ți respectiv ing. Ion Ivan care, 
neobosiți, timp de peste 50 de 
ore în șir, au patrulat pe liniile 
ferate, asigurînd trenurilor o 
circulație normală.

Panoramă
eraîn 1968, la Alba Iulia planificată darea în folosință a unui cinematograf modem cu 500 de locuri. Dar din cauza lipsei de preocupare a consiliului popular municipal, acest lucru nu s-a întîmplat. Construcția e... Ia pămînt. Deoarece acum se fac săpăturile, vizionarea are loc în aer liber, pe șantierul din str. Zorilor. Pentru realizatori rezervăm, cu acest prilej, locuri în față. Să-și vadă îndeaproape „opera".

Din... pămînt |preluării cartofi- de recepție „Ar-Cu ocazia lor la baza __ ____ghira" (Suceava), Vasile Ursii, fost șef al bazei, Florin Opaiț, merceolog, și Ștefan Agafiței, recepționer, au făcut o inovație, Deși cartofii mai aveau pă- mînt, ei mai adăugau. Așa. din pămînt, s-au pomenit oamenii cu un plus de șapte vagoane de cartofi, al căror cost vroiau să și-1 însușească. Dar, cum socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din tîrg, cei tori au fost invitați ție la... miliție. Nu rezultatul avem tele ei țărilor.greu.
trei infrac- la o discu- cunoaștem dar oricum că rezulta-acesteia, convingerea vor fi pe măsura aștep- Pămîntul cîntărește...

Unde scrie ?
Pînă în toamna trecută, copiii 

ce merg la grădinița care apar
ține Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Ministe
rului Industriei Metalurgice a- 
veau la dispoziție trei microbu
ze care-i transportau (contra 
cost, firește) de acasă la grădi
niță și înapoi. O dată cu veni
rea toamnei, a ploilor și, mai 
tîrziu, a zăpezii, microbuzele au 
dispărut. Cineva a decis: „nu 
scrie nicăieri că întreprinderea 
trebuie să asigure transportul 
copiilor la grădiniță". Intr-ade
văr, nu scrie. Nu scrie însă nici 
contrariul! Și copiii călătoresc. 
Inghesuiți, îmbrînciți în tram
vaie, troleibuze și 
Chiar nu se poate 
pentru a le asigura transportul 
în bune condiții ? Pentru că, 
dacă despre cele afirmate mai 
sus nu se scrie nicăieri, despre 
grija cu care trebuie înconjurați copiii s-a scris.

autobuze. 
■face nimic

Operati
vitateDe curînd, la ferma vitipomî- colă Tămădău, aparținînd Institutului de cercetări pentru cultura plantelor tehnice Fundulea, s-au înregistrat plusuri de aproximativ 2 000 1 vin alb, nobil, și 1 200 kg drojdie de vin. Se zice că vinul aparține (deși nu rezultă din registrele de gestiune și evidență contabilă) cantinei I.C.C.P.T, Fundulea, ca fiind cumpărat de la cooperativa de consum din aceeași localitate. Procesul verbal de custodie e datat : 28. X. 1968. Confirmarea de predare a strugurilor către baza vinalcool Brănești și facturarea cantității de 7 500 1 vin prin cooperativă în contul cantinei poartă aceeași dată. Vinificarea s-a făcut în cadrul fermei, dar nu reiese din nici un act. Operativitatea aceasta (care nu corespunde prevederilor legale) dă de bănuit. Noi am ridicat paharul.
Pe primul loc

La întreprinderea de gospo
dărie orășenească Tecuci lu
crau ca funcționari Ilie Dascălu și Valval Lucaci. Ce credeți că 
le-a trecut prin cap ? Si întoc
mească acte fictive din care re
ieșea îndeplinirea și depășirea 
planului de producție. Pe aceas
tă bază, personalul tehnico-ad- 
ministrativ a primit prime de 
mai multe zeci de mii de lei. 
Evident, cei doi funcționari incorect au primit și ei prime pe 
care nu le meritau. Pentru toate 
acestea, organele competente au 
luat măsuri de recuperarea pre
judiciilor. La aplicarea seches
trului, Dascălu și Lucaci au 
fost... primii.Rubrică redactata de

Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe POPESCU 
sprijinul corespondențilorcu

„Scînteii1 1

ȘI GOSPODĂRIREA

PE AGENDA DE
„Pe agenda organizației de partid". Iată o expresie pe care o folosim deseori cînd vorbim despre ceea ce reține interesul nucleului de inițiativă, perseverență și răspundere, care sînt comuniștii. Si, poate, obișnuința expresiei atenuează uneori forța concretului, plasticitatea pe care numai faptele o pot conferi.în municipiul Bacău, această materializare a agendei organizațiilor de partid, această legătură strînsă a organizației de partid cu viața de zi cu zi, cunoaște o multitudine de întruchipări. în ansamblu, este efervescenta care și-a pus amprenta pe înfățișarea nouă a Bacăului, situîn- du-1, astăzi, printre centrele urbane importante ale tării. „Inima" organizațiilor de partid bate puternic pretutindeni la Bacău, și dacă din peisajul variat de preocupări ale organizațiilor de partid din acest oraș, am ales cîteva numai, faptul nu diminuează însemnătatea inițiativelor și înfăptuirilor din alte unități.Geografia cea mai recentă a Bacăului a înregistrat apariția, în configurația orașului, a unui întins cartier cunoscut sub denumirea de zona industrială. în această zonă, după cîteva unități industriale mai mici, după reutilarea și amplificarea altora, s-a construit, nu de mult, un important complex de industrializare a lemnului, care valorifică, în modalități superioare, bogatele resurse forestiere din partea locului.La o întreprindere cu un asemenea profil, de proporțiile complexului de la Bacău, două probleme s-au impus cu deosebire : calificarea temeinică și folosirea judicioasă a materiei prime. Aceasta a fost părerea comitetului de partid atunci cînd, analizînd diferite aspecte ale stadiului rentabilizării întreprinderii, au selectat, din multitudinea aspectelor, ca hotărîtoare. calificarea și consumul de material lemnos.Reparcurgînd etapele parcurse la C.I.L. Bacău în acțiunea pentru reducerea consumului de materiale, astăzi, cînd acest efort perseverent pentru folosirea chibzuită a bogățiilor pădurilor s-a soldat în economii de aproximativ un milion de lei, descoperi pretutindeni, de la elaborarea ideii și pînă la înfăptuirea ei, eforturile organizațiilor de partid din întreprindere, capacitatea lor de a determina ca toate energiile să fie convergente aceluiași scop.Acțiunea pe care a inițiat-o comitetul de partid este complexă și a purtat, de la început, amprenta gîn- dirii colective. O largă comisie, formată din membri ai comitetului, diferiți specialiști, de la ingineri pînă la muncitorii cei mai calificați, a întreprins un studiu al posibilităților de economisire a lemnului Ia fiecare produs și, în același timp, a efectuat^ o largă consultare a întregului colectiv. A fost inițiat un schimb de opinii în cadrul emisiunilor stației de amplificare, paginile unei foi volante au găzduit puncte de vedere utile, precum și critici la adresa risipei. „S-a dezvoltat — spune Ena- chi Apreotesei, secretarul comitetului de partid.— un climat de discuții vii, un fel de întrecere de a găsi cît mai multe posibilități de economisire a lemnului. Cu prilejul adunărilor de partid ori, pur și simplu, în discuții prin secții, venind din proprie inițiativă la comitetul de partid, oamenii își înscriau contribuția la studiul pe care îl întreprindeam".A rezultat un studiu care, dezbătut de comitetul de partid, a devenit plan de măsuri precise pentru fiecare organizație de bază, pentru fiecare comunist. Pe planul producției, aceste măsuri urmau să se concretizeze în îmbunătățirea recepționării materialelor, excluderea greșelilor de croire a pieselor, refolosirea deșeurilor, evitarea erorilor de proiectare.Bineînțeles, toate acestea trebuiau înfăptuite de oameni, și comitetul de partid către oameni și-a îndreptat atenția. Toate organizațiile de partid din întreprindere, în prima adunare generală, au dezbătut stadiul concretizării acțiunii în locul de muncă respectiv. Foaia volantă și-a menținut tirul îndreptat permanent împotriva oricărei risipe, agitația vizuală a reflectat zi de zi

ce era esențial a fi ce trebuia dobîndit. o analiză făcută în partid asupra consumurilor de lemn a reliefat faptul menționat la început : economii de un milion de lei.Aceasta este eficiența economică a unui efort care înglobează astăzi, Ia C.I.L. Bacău, aproape 2 500 de oameni. Un efort nu scutit de dificultăți, erori, rămîneri în urmă, cîte- odată, la alte capitole ale muncii, cum ar fi cele referitoare la calificare și ale căror efecte se repercutează în calitatea puțin mulțumitoare a unor produse. Dar esențială ni s-a părut optica organizațiilor de partid, eforturile lor de a-și ilustra rolul conducător în viața întreprinderii prin orientarea spre obiectivele esențiale, prin inițiativă, spirit de răspundere, forță de mobilizare. Iar practica arată că, în aceste condiții, nu există obstacol depășit.Numele Bacăului țară, și nu numai în țară, prin variatele produse ale industriei sale.

înlăturat, ceea După opt luni, comitetul de

ce nu poate fieste cunoscut în
viața de partid

Din toate, cu cele mai vechi stagii, sînt produsele uzinei metalurgice, întreprindere care a cunoscut un drum mereu ascendent, de-a lungul anilor, sub aspectul reutilării și măririi capacității de producție. în momentele cînd scriu aceste rînduri, în uzina băcăuană continuă lucrări de reînnoire a unor secții, se pregătesc montări de utilaje, ceea ce face ca preocupările de producție ale colectivului să fie însoțite de strădanii ca investițiile să se realizeze la timp și în condiții optime. Pe acest fond se desfășoară o activitate intensă pentru rentabilizarea produselor. Astăzi, această uzină care produce armături industriale, cu utilități înscrise pe o scară incluzînd utilajul petrolier, laminoarele sau pompele de vin, nu mai are nici un produs nerentabil. în martie 1968, însă, cînd a fost inițiată de către comitetul de partid acțiunea de rentabilizare a uzinei, trebuiau excluse pierderile la 29 de produse. La întrebarea „cu ce să începem ?“, comitetul de partid a răspuns prin constituirea unui colectiv de specialiști care a cuprins toate cele trei mari secții ale uzinei — turnătorie, strungărie, montaj. Studiul a scos la iveală, mai întîi, lipsa de fundamentare a unor norme. Pe această temă, comitetul de partid, prin membrii săi, prin birourile organizațiilor de bază, a initiat o amplă dezbatere cu participarea 'tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor uzinei. Au rezultat concluzii care impuneau modificarea normării șl a unor procedee de lucru. Fiecare produs nerentabi] conținea, astfel, posibilități de a deveni rentabil. Un plan de măsuri al comitetului de partid a trasat cadrul concret a ceea ce urma să se înfăptuiască. Au fost solicitați din plin și inovatorii. De aici, printre altele, a rezultat o idee care a schimbarea procedeului de pentru unele piese. Paralel, uzina lucrează în cooperare unități similare din tară, s-a ca și pe agenda partenerilor acțiunea pentru reducerea prețului de cost să ocupe primul plan. însumate, aceste strădanii au făcut ca în octombrie 1968, cu prilejul unui bilanț, comitetul de partid să aibă satisfacția izbînzil : nici un produs nerentabil.Dorința de a continua aceste progrese am găsit-o reflectată cu cîteva zile în urmă, cînd oamenii se pregăteau să răspundă chemării prilejuite de Conferința de partid a municipiului București. Un lucru despre care ni s-a vorbit aici ca despre un deziderat sînt economiile de metal. O recentă inovație, numeroasele initiative soldate anul trecut cu 350 000 de lei economii sînt elemente de care organizațiile de partid din uzină sînt preocupate să

LUCRU
țiilor de locuințe

din 1969

SPAȚIULUI LOCATIV

că spre a „adînci" rentabilizarea, după cum se exprimă tehnicianul Alexandru Popeanu, secretarul comitetului de partid. De aici a pornit comitetul de partid cînd a insistat pentru revederea unor propuneri ale comitetului de direcție privind nivelul producției anului, ținîndu-se seama de stadiul atins, ceea ce oferă posibilități mult mai mari. Iar acest punct de vedere a devenit un obiectiv al efortului colectiv.„Răsfoind" agenda organizațiilor de partid din municipiul Bacău, am aflat, pretutindeni, la acest început de an, aceeași aplecare către esențial, către deplina valorificare a e- nergiilor umane, aceeași atmosferă de muncă practică, străină festivis- mului. Dintre multele exemple cita-, bile, ne-am mai opri la un fapt petrecut într-o întreprindere, dar care, prin semnificațiile sale, a depășit limitele unei singure unități. Fabrica de postav, veche întreprindere din localitate, a devenit larg cunoscută în oraș printr-o interesantă inițiativă a organizațiilor de partid de aici. Este vorba de economiile de fire și alte materii prime obținute în anul care s-a încheiat. Totul a început în urmă cu opt luni, mai precis în 23 mai. Comitetul de partid, într-o plenară, a pus în dezbaterea tuturor organizațiilor de bază, necesitatea înlăturării risipei de materie primă. Au fost constituite, și aici, colective de specialiști, s-au făcut studii, s-a trecut la analizarea fiecărui produs, sub aspectul calității și valorii. Au urmat alte discuții la fiecare loc de muncă, învătămîntul de partid, munca politică s-au concentrat către această direcție. Totul, la modul foarte concret, vizînd participarea, contribuția fiecărui membru al colectivului întreprinderii. Și, lună după lună, pierderile au scăzut, bilanțul anual înregistrînd o economie de aproximativ 16 000 kg de . fire. Acum, pe agenda comitetului de partid se află studierea posibilităților ca economiile realizate în unele secții să nu fie consumate de altele, fenomen care se mai manifestă, în prezent. Pe ansamblu, însă, acțiunea a pus în evidentă un important potențial uman, fiind preluată de numeroase alte unități economice din cuprinsul orașului.Bacăul, ca și întreaga țară, la acest început de an, trăiește o efervescență cu intensități deosebite. Emulația se materializează în eforturi pline de rodnicie, care îmbină experiența și inițiativa, tendința de per- , fectionare, cu lupta împotriva neajunsurilor, a rutinei, formalismului. E ceea ce caracterizează munca organizațiilor de partid, chiar dacă în rîndurile de fată am spicuit doar cîteva fapte.

In anul acesta, fondul de locuințe al Capitalei se va îmbogăți cu încă 24 000 de apartamente. Pentru a face față acestui plan sporit de lucru, constructorii bucureșteni au trecut la aplicarea unor măsuri tehnico- organizatorice. Au fost stabilite din timp obiectivele la care lucrările urmează să se execute în ritm susținut în perioada de iarnă și, legat de aceasta, au fost rezolvate soluții de încălzire. Sînf prevăzute astfel a fi date în folosință încă din lunile de iarnă aproape 9 000 de apartamente.De asemenea se are în vedere industrializarea din ce în ce mai largă a lucrărilor de construcții. Pentru anul 1969 se prevede ca 60 la sută din apartamentele date în folosință să fie executate din panouri prefabricate, urmînd ca acest procent să crească în 1970 la peste 75 la sută.

Noi centrale
telefonice

Clădirea nivele și se tnca- în planul de pers- al municipiului. In- cu aparatură mo- deserveștelinii telefonice și

La Tecuci a intrat în funcțiune o nouă centrală telefonică automată, are trei drează pectivă zestratădemă, centrala 1 000 de poate asigura tot atîtea convorbiri simultane intre abonați.Se extinde și centrala telefonică din Pitești. Aici se construiește o clădire destinată instalării unei noi centrale automate urbane, prevăzută în final cu 15 000 de linii. Aparatajul ei va fi de producție românească.

O problemă

reglementată
N. A. este fochist de bloc, salariat al uneia din cele peste 2 800 asociații de locatari din Capitală. A ajuns la vîrsta de pensionare. Vrînd să-și valorifice drepturile, se adresează oficiului de pensii al sectorului respectiv. De acolo e însă trimis la I.A.L., spre a i se completa cartea de muncă. Dar I.A.L.-ul nu-i satisface cererea. Se adresează atunci sindicatului personalului casnic. Aici găsește mai multă înțelegere : este primit membru al acestui sindicat, va fi sprijinit ca, la nevoie, să poată primi ajutor de boală ; dar întocmirea dosarului de pensie nu e treaba sindicatului. I se recomandă să treacă pe la secția de evidentă a personalului casnic din Direcția pentru problemele de muncă și ocrotiri sociale a municipiului București. Nefiind însă în evidența secției, nu poate fi ajutat nici acolo. Singurul răspuns concret primit: să mai aștepte, întrucît problema este în studiu.Am refăcut drumul parcurs de solicitant, mergînd însă ceva mai departe.Iată-ne la tovarășa Elena Alexin, șefa serviciului de pensii al sectorului VI din Capitală : „Noi trebuie să primim, din partea delegatului u- nității, dosarul de pensie complet, cuprinzînd cartea de muncă, copia acesteia și celelalte Cum stau lucrurile bloc nu știu. Apare cîte un cetățean să niște hîrtii incomplete. Și atunci, pe ce bază să-i dăm ? Fie că-i face întreprinderea dosarul, fie că și-1 face singur, dovezile cerute trebuie să fie complete".— De ce i-ați trimis la I.A.L. ?— Acolo a fost ultimul lor loc de muncă...La I.A.L. sectorul VI, jurisconsultul unității ne explică : „O dată cu trecerea acestor salariați la asociațiile de bloc, noi nu mai putem face nici un fel de adnotări în cartea lor de muncă. Se pune deci problema : cine, în general, va ține evidența cărților de muncă, cine și cura va încheia contractele cu acest personal ? Actele normative existente asigură o mare libertate și elasticitate în ce privește angajarea personalului din blocuri, dar drepturile de salariat trebuie asigurate..."Aflăm că, înainte de a fi fost salariat blocuri era asimilat cu casnici, fiind înscris la secția de e- videntă de resort din Direcția pentru probleme de muncă și ocrotiri

acte prevăzute, cu asociațiile de din cînd în cînd ceară pensie, cu

al I.A.L., personalul din salariații(Agerpies)

se foloseas- Foto : Agerpresceea

dus Ia turnare întrucît cu alte insistat

Platon PARDĂU

(Urmare din pag. I)

visează locuințe, magazine deservire
noi noi și. a

fibrolemnoase, mo-

inși în- a-

Clădirea noului spital din Slobozia

ponsabilitatea. Urmărind unele aspecte ale conferinței municipale de partid, e ușor să constati că ea s-a desfășurat sub semnul exigentei. că lipsurile în muncă nu au fost trecute cu vederea, că nici o problemă — cit de grea și de complexă — nu a fost ocolită, ci pusă în dezbatere cu curaj și principialitate. consemnată apoi concret în planul de muncă, în hotărîrea conferinței. E și acesta semn de tinerețe pretențioasă cu sine în primul rînd, dar optimistă. generoasă, hotărîtă să triumfe în ceea ce își propune.E și firesc să fie așa, pentru că realitatea nu e idilică, nu poate fi, în ciuda cifrelor de investiții, a liniilor aeriene ale clădirilor industriale, a suprafețelor imense de geamuri și chiar a unui perete întreg mo- zaicat sugestiv. Căci iată-ne adunați, împreună cu inginerii Mihai Voicu, directorul, și Gheorghe Ghiață. secretarul comitetului de partid de la Combinatul de industrializare a lemnului, întreprindere relativ nouă (produce abia din a doua jumătate a anului 1965). preocupați să trecem în revistă problemele principale ale întreprinderii. Dar mai înainte vizitasem halele spațioase, privind mașinile ingenioase, notînd date de tehnologie și de producție, urmărind transformările de tip superior ale lemnului în sectoarele combinatului : placaj, furnire estetice.

plăci bilă, cherestea, lăzi etc. Excelentă impresie ne-au lăsat oamenii. maiștri și muncitori asemeni lui Ovi- diu Bărbulescu, Alexandru Boangă, Dumitru Doandeș, Ștefan Constantin, derulo- ristul Tudor Duică, devotați ai producției, disciplinați, unii dintre ei. ca foarte

renăscut, a reintrat în circuitul muncii; un loc aparte îl ocupă tineretul care se îndreaptă masiv spre activitatea industrială, spre calificare și specializare în ramuri industriale de mare însemnătate pentru economia națională. Inginerul Lucian Mititelu. de patrusprezece ani constructor de

realitățile sociale apare în discuția noastră de la sediul comitetului de partid al Combinatului de industrializare a lemnului, chiar cu oarecare ostentație și stăruință, chestiunea presantă a factorului tehnic. Atingem din nou aceeași problemă creată de pătrunderea în fenomenul de pro-

naționale, sau să „vezi" extinderea complexă a șantierului naval care se pregătește pentru nave de 5 000 de tone și chiar mai mari.în chip deosebit mi-a plăcut să privesc prin o- chii lor orașul însuși, să visez cu aceeași putere ca a lor ceea ce va fi peste

TURNU-SEVERIN
mulți în această nouă întreprindere, crescuți aci, într-o sănătoasă etică a muncii.La Turnu-Severin cresc generații de oameni noi, adevărate păduri de inimi care se înalță și se deschid spre soare. Le-am întîlnit la toate întreprinderile din Turnu-Severin, și la Șantierul naval, și la Uzina de vagoane, și la Fabrica de confecții. Tineri și maturi; alături de începătorii, abia ieșiți din adolescență, muncitorii cu experiența viratei. ca Nicolae Negrescu sau Gheorghe Opritescu. cel care de patruzeci de ani „face vapoare" la șantierul naval. S-a modificat prin industrializarea cialistă și la rin structura ponderența e torească. Totforță de muncă, zăcea în Severin și în jur, în sale, a

so-Turnu-Seve- socială ; pre- acum munci- ce latent, ca

vapoare, cu o bogată experiență în acest domeniu căpătată la Galați și Giurgiu, vorbea aproape cu în- cîntare de numărul mare de tineri din întreprindere, aflați pe diferite stadii de calificare, fie prin mijlocirea cursurilor de scurtă durată, fie prin ucenicia la locul de muncă, fie prin cursurile școlii profesionale. Cu toate acestea, problemele de cadre muncitorești rămîn încă acute, în primul rînd pentru că procesul de creștere a oamenilor nu e Ia fel ca și producerea De aici decurg foarte complexe cupă municipiuldezvoltării construcției de locuințe în următorii ani și a altor dicarea ta te a nărean.In strînsă legătură cu

de simplu de mașini, probleme care preo- în direcția
măsuri privind ri- gradului de urbani- vechiului oraș du-

ducție curentă a unor prototipuri doar aparent la nivelul tehnicii contemporane, încă neomologate, nesigure, fie că e vorba de dotări din producția internă sau din import, ceea ce întîrzie și îngreunează a- tingerea parametrilor proiectați.în preocupările comuniștilor din Turnu-Severin a- ceste probleme se situează pe primul plan al atenției lor. Victoria le va aparține, căci avem de-a face cu uri front puternic, bine încheiat. inimos. energic, care crede cu tărie în viitor. E cit se poate de reconfortant să privești prin ochii lor ziua de mîine, să-ti închipui în cadrul Combinatului de industrializare a lemnului noi fabrici moderne, menite să ducă mai departe și mai adine valorificarea superioară și totală a unei importante bogății

cîțiva ani pe locurile astăzi neclădite încă. De pe a- cum se simte legătura vie și directă dintre vis și realitate. căci în acest an se vor clădi aici 1 400 de a- partamente și vor îi continuate acțiunile de modernizare a unor artere importante ale orașului. De pe acum au fost asfaltate unele străzi și îmbunătățite iluminatul public și alimentarea cu populației, sprinceana zvelte ale Crihala și curîndmind un tot cu un aspect de civilizație superioară. între acest front de ferestre deschise larg spre soare si vechiul oraș, ia formă tot mai precisă modernul bulevard Tudor Vladimirescu, la rîndul lui verigă de legă-

simbol al unei noi Phonix. născută aci,Dunăre. dominînd cu un zbor alb. per-pentru înnoit, mult decît înSe preconizează
apă potabilă a Spre nord văd de blocuri cartierelor noi Kiselef. care înse vor uni. for-

tură în interiorul orașului a autostradei Craiova — Porțile de Fier.Comuniștii cartiere de spatii verzi, complexe depopulației, școli și spitale, o viată care să pulseze tr-un fel nou, socialist, semnele realității au ceput să prindă de pecum contur. în centru, după un impozant local al poștelor și telecomunicațiilor. se mai află în construcție. în stadii destul de avansate, viitorul sediu al administrației hidrocentralei și nodului de navigație fluvială Porțile de Fier, precum și hotelul turistic. verticală albă, zveltă ca un păsări lingă fluviulmanent. cutezant.Revin la muzeu, că și muzeul va fi completat cu dotări mai complexe prezent,de pe acum o reprezentare cit mai variată a întregii zone a Porților de Fier, de exemplu cu o expozitie-ac- variu a bogățiilor danubiene și cu o reconstituire, pe insula Simian, a obiectivelor istorice și turistice strămutate de pe Ada- Kaleh. Port în mine imaginea tonică a vieții contemporane de pe aceste bă- trîne locuri. Dar spre viitor, privesc tot prin ochii comuniștilor ca printr-un ochean fermecat.

sociale a municipiului București, Faptul ne este confirmat de tov. Nicolae Breslașu, șeful acestui oficiu. Dînsul este de părere că această categorie de salariat! ar trebui să fie mai departe în evidența cuiva, poate chiar a oficiului, dar—ne spune — n-a primit în acest sens nici un fel de dispoziții, recomandîndu-ne să ne adresăm forurilor superioare, întrucît problema este în studiu.La Direcția pentru problemele d« muncă și ocrotiri sociale a municipiului București, tovarășul Constantin Dumitrescu, referindu-se la actele normative în vigoare, subliniază că „se veghează ca drepturile salariați- lor să fie respectate. Dar, în cazul de față, pentru moment, unele amănunte nu au fost clarificate. Nu se știe, de pildă, cine ține și completează carnetele de muncă Ia categoria a- mintită. Asociațiile de bloc, ce-1 drept, sînt persoane juridice, dar nu este de conceput ca, în afara celor circa 1500 de unități socialiste din București, care au asemenea salariați, ținerea și alcătuirea acestor carnete să se disperseze la încă vreo 2 800 de asociații cu cîte doi, trei sau patru salariați. Firesc ar fi ca noi să ne ocupăm de treaba aceasta. De altfel, am și solicitat Ministerului Muncii să o reglementeze..."Pe măsură ce luăm legătura cu mal multi factori de care depinde soluționarea cazului amintit, apar noi șl noi elemente. Reiese că nu este vorba doar de 3—4 cetățeni interesați în a-și rezolva formele de pensionare, ci de o întreagă categorie de salariați ai asociațiilor de bloc — împuterniciți, contabili, mecanici-fochiști, îngrijitori, portari etc. — care au dificultăți în asigurarea unor drepturi de care beneficiau pînă de curînd și de care nu i-a lipsit nimeni, dar de care „pentru moment" nu mai pot beneficia. Numai că „momentul" se prelungește de cîteva luni. Cîți sînt în această situație ? Deși am întrebat pretutindeni, nimeni nu ne-a putut oferi un răspuns precis, nici măcar la Ministerul Muncii. Se apreciază, totuși, că numărul lor se ridică la 4 000—6 000 în Capitală și la circa 10 000—15 000 în restul țării. Un lucru e sigur. Numărul lor va crește, ținînd seama de ritmul construcțiilor și de faptul că se construiesc în special clădiri mari, a căror gospodărire și bună întreținere curentă implică existența unui personal de deservire.Atît legea nr. 10, cu privire la administrarea fondului locativ, cît și proiectul de statut al asociațiilor de locatari au avut în vedere o îmbunătățire a administrării clădirilor, ceea ce este bine. Dar ele nu concretizează și nu reglementează relațiile de muncă dintre salariații respectivi și cei ce-i angajează. Ceea ce este mai puțin bine... „Nu există nici acte normative care să precizeze cine se ocupă de rezolvarea litigiilor dintre salariați și asociație — ne sesizează tov. Gheorghe Ceacu, președintele sindicatului personalului casnic — nu se precizează care sînt condițiile de muncă, nu este rezolvată problema nomenclatorului de salarizare, a concediilor de odihnă, a condițiilor de desfacere a contractului de muncă ; nu s-a stabilit cine plătește alocația pentru copii. Nu s-a precizat măcar care anume organ trebuie să se ocupe de evidența și încadrarea celor ce deservesc imobilele".De menționat că nerezolvarea o- perativă și precisă a problemelor a- mintite duce la consecințe nedorite, pentru salariații asociațiilor, pentru buna întreținere a blocurilor și chiar pentru activitatea organelor financiare. Vom da cîteva exemple. Salariatul angajat cu o remunerație ceva mai mică decît salariul minim pe e- conomie este considerat că lucrează cu jumătate de normă și, ca atare, vechimea i se înjumătățește, ceea ce duce la o fluctuație accentuată în rindurile acestei categorii de salariați, în special a mecanicilor și fo- chiștilor. Pe de altă parte, pensionarul sau salariatul care mai cumulează o funcție în administrația u- nui bloc are posibilitatea (și ea este larg practicată) să eludeze legea cumulului, el căutînd să fie retribuit prin indemnizație, și nu prin salariu. Or, pe alocuri, asemenea indemnizații sînt mult mai mari decît salariile. Ar trebui să se determine prin acte normative ce se înțelege prin indemnizație. In convorbirile avute s-a sugerat ca- valoarea acestora să nu depășească 50—75 la sută din salariul minim pe economie.Ne-am interesat de stadiul rezolvării problemelor acestei categorii de salariați la Ministerul Muncii. Aici, ele sînt în „studiul" a trei direcții generale : a forțelor de muncă, a asigurărilor sociale, a raporturilor de muncă și legislației. Acesta poate fi un argument în favoarea ideii că se urmărește o soluționare cît mai echitabilă a problemelor complexe ale unei atari categorii salariați. Dar nu poate fi și o tificare a ritmului prea lent în se lucrează pentru soluționarea blemeior în discuție. Din acest punct de vedere răspunsul se lasă încă așteptat. Să sperăm că nu prea mult timp.
de jus- care pro-

Al. PLAIEȘU
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PREȚUL UE COST
AL PRODUCȚIEI 

REGLEAZĂ MECANISMUL
EFICACITĂȚII ECONOMICE
în anul țlunea de nomice a mai buna producție, materiale, prinse în fice a producției șl a muncii — colectivul combinatului nostru a reușit să obțină rezultate remarcabile în îndeplinirea indicatorilor tehnico-e- conomici.O retrospectivă a activității noastre arată etapele învingerii multor greutăți, care au necesitat eforturi deosebite pentru asigurarea funcționării continue a instalațiilor, atingerea capacităților proiectate, realizarea consumurilor specifice și înlăturarea strangulărilor în producție. A- cestea s-au petrecut mai ales pînă în trimestrul IV 1960, cînd perseverența în muncă, capacitatea sa tehnică și organizatorică au permis

trecut, contlnuîndu-se ac- creștere a eficientei eco- întregii activități — prin folosire a capacităților de reducerea cheltuielilor finalizarea studiilor între- cadrul organizării științi-
Ing. Petru BUNEA director general al Combinatului de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul „Gheorghe Gheorghiu-Dej"colectivului combinatului să elimine treptat neajunsurile amintite. începînd cu trimestrul IV 1966 s-au realizat și depășit sarcinile de plan în mod curent, iar din anul 1967 toate instalațiile au funcționat la capacitatea prevăzută în proiect. Anul trecut ne-a adus satisfacții mai consistente. întrucît nivelurile proiectate au fost cu mult depășite de realizări la toate instalațiile. Cifrele de mai jos arată în mod elocvent evoluția producției la principalele sortimente (în procente) :

Proiect 1966 1967 1968Cauciuc sintetic 100 71,0 102,6 107,7Polistiren 100 67,6 104,9 121,5Fenol 100 87,7 95,9 101,0Acetonă 100 84,9 94,3 100,9
Paralel cu activitatea depusă în continuu, toate oglindind concretiza-direcția atingerii capacității de pro- rea măsurilor luate pentru consoll-ducție proiectate la principalele sor- darea eficientei economice. O pri-timente. atenția specialiștilor combi- vire asupra evoluției principalilor in-natului a fost îndreptată spre îmbunătățirea continuă a activității e- conomico-financiare. An de an s-au dicatori — nanciară — mai ales de natură fi-■ scoate în evidentă e-obținut economii la prețul de cost, forturile depuse pe aceasta linie, pre-beneficiile peste plan au crescut. cum și rezultatele consemnate în ceicheltuielile materiale redueîndu-se trei ani ai cincinalului:

1966 1967 1968Producția marfă 100’/. 132,8 142,5Producția marfă vîndută și încasatăCheltuieli totale la 1 000 lei 100% 135,9 146,4producție marfăCheltuieli materiale la 1000 lei 885,55 767,40 706producție marfă 612 552 498Beneficiu 100% 298,1 371,1
Pentru depistarea și înlăturarea neajunsurilor — în urma cărora s-au obținut și succesele prezentate — s-au constituit colective alcătuite din cele mai competente cadre tehnico- economice, din specialiști ai forului' tutelar, IPftOCHIM, ICECHIM și PETROCHIM. Analizele și cercetările întreprinse în fiecare secție și instalație au permis stabilirea concretă și cu termene de aplicare a măsurilor cele mai eficiente. Din studiile efectuate au ieșit în evidentă efectele fenomenelor de coroziune la diverse instalații, strangulările în producție, greutățile în conducerea procesului de polimerizare a cauciucului, precum și necesitatea unei recuperări mai din rășinile și tea constituiau presupuneau o Dar, pe lîngă acestea, existau altele, care păreau că sînt de minimă importanță și care totuși, cînd au fost soluționate, au generat efecte importante. Cu ocazia studiilor făcute s-au diminuat mult consecințele coroziunii de la instalația de fabricare a izopropilbenzenului — prin diversa intervenții tehnice și tehnologice — ceea ce a condus la depășirea capacității de producție proiectate cu 108,5 la sută și la realizarea prețului de cost proiectat. Cu toate a- cestea, cheltuielile materiale față de proiect se mențineau încă ridicate din cauza neîncadrării în consumurile specifice proiectate la benzen și fracție propan-propilenă. Aceste depășiri au provocat în anul trecut un consum suplimentar de 2 724 tone benzen și 3 928 tone fracție propan- propilenă. Pentru remedierea acestor fenomene de risipă a materiilor prime, colective de specialiști studiază în momentul de față posibilitățile de înlăturare completă a a- cestor depășiri, pe calea recuperării fenolului și hidrocarburilor din apele fenolice.Greutăți deosebite s-au ivit la secția butadienă dar, după confruntări și experimentări, a fost adusă și ea la capacitatea proiectată. Nu insist a- supra măsurilor aplicate întrucît sînt de strictă specialitate. Important este că paralel cu atingerea capacității de producție s-a obținut o reducere substanțială atît a prețului de cost cît și a cheltuielilor materiale. Dacă pînă în 1967, pentru obținerea producției planificate de cauciuc am fost ne- voiți să importăm butadien. începînd din anul trecut s-a renunțat la cantitatea de materie primă respectivă prevăzută a se importa. în prezent, întreaga producție de butadien necesară fabricării cauciucurilor este asigurată din producția proprie. Ca urmare, dacă în anul 1967 cheltuielile materiale se situau la un nivel de 77,55 la sută față de costurile totale ale producției, în anul trecut ponderea acestora a scăzut la 68,29 la sută. Rezultate asemănătoare s-au obținut și la celelalte fabricații, cum ar fi cauciucul sintetic, stiren-polistiren, alfametilstiren-acetona, la care, prin măsurile luate, s-a reușit să se reducă consumurile specifice, contribuind la micșorarea cheltuielilor materiale pe întregul combinat de la 612 lei Ia 1 000 lei producție marfă în 1966, la 498 lei în 1968.După cum spuneam, colectivul combinatului nostru a obținut importante rezultate economico-finan- ciare pe seama acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii. Această acțiune ne-a găsit cu colectivul de cercetare și analiză bine închegat. Studiile întocmite, în număr de 23, au permis să se ia noi măsuri care, alăturate la rezervele descoperite, au condus Ia o reducere considerabilă a cheltuielilor materiale. Numai în anul trecut efectele acestei acțiuni s-au concretizat în obținerea

avansate a fenolului apele fenolice. Aces- probleme majore, care rezolvare urgentă.

unul volum de 19 milioane lei economii suplimentare la prețul de cost și în depășirea producției globale și marfă cu 14 milioane lei. Este suficient să arătăm, de pildă, că prin modificarea rețetei de polimerizare la fabricarea cauciucului s-au realizat economii de valută, din reducerea materialelor importate, în valoare de 253 000 lei. Prin folosirea în procesul de deshidrogenare a izopro- pilbenzenului a unui catalizator mixt, capacitatea de fabricare a alfametil- stirenului a crescut cu 130 la sută, iar prin reducerea raportului ape-stiren și modificarea ciclului tehnologic, capacitatea de producție la fabricația polistirenului a crescut cu 11,4 la sută. Studiile întocmite în ultima vreme ne-au permis să asimilăm noi produse, să înlocuim materii auxiliare din import cu materiale indigene și să ridicăm continuu calita-

tea producției, ceea ce ne-a dat posibilitatea să exportăm însemnate cantități de produse chimice pe piețele unor țări cu tradiții și experiență în acest domeniu.Dar, pe baza acțiunii de organizare științifică au putut fi valorificate și multe din invențiile și inovațiile propuse de cadrele tehnice ale combinatului. Cele 89 de inovații aplicate în anii. 1967—1968 au dus la obținerea unor economii de peste 25 milioane lei. Asemenea idei și concepții novatoare s-au materializat și în alte domenii ale activității combinatului. De pildă, în perioadele de la intrarea în .producție și pînă la rezolvarea tuturor problemelor legate de funcționarea judicioasă a instalațiilor, sarcinile de plan nefiind îndeplinite, au apărut mari stocuri supranormative de materii prime și materiale. Astfel, la mijlocul anului 1966 existau în combinat stocuri supranormative, fără mișcare și cu mișcare lentă de peste 41 milioane lei. Prin aplicarea în practică a unor măsuri de gospodărire a valorilor materiale, stocurile supranormative au fost reintroduse în circuitul economic, obținîndu-se o reducere a lor substanțială, în așa fel îneît la sfîrșitul anului trecut ele s-au situat doar la nivelul de 8 milioane lei.E drept, în mare parte, aceste imobilizări de valori materiale s-au datorat unor cauze obiective. Trebuie spus, însă, că unele din ele au fost determinate și de lipsa de coordonare și control asupra activității de aprovizionare. De pildă, s-au procurat 1,1 tone de trigonox EM 50 necesar fabricării polistirenului antișoc, dar, în „prealabil nu s-a asimilat producția lui în condiții industriale și nu a fost prospectată piața internă în vederea desfacerii lui. Cantitatea respectivă s-a transformat în stocuri supranormative. De asemenea, s-au aprovizionat 6 tone site moleculare pentru înlocuirea unor materiale auxiliare din import, dar s-a constatat că nu corespundeau scopului pentru care s-au achiziționat. Iată, deci, că „radiografia" reducerii prețului de cost, a cheltuielilor materiale arată și unele malformații care vor fi înlăturate în anul care a început.Din cele 19 milioane de lei economii suplimentare realizate la prețul de cost, peste 12 milioane lei provin din reducerea cheltuielilor materiale. Aceasta dovedește că mai avem încă destule rezerve interne nevalorificate. Prin măsurile și studiile pe care le întreprindem în prezent sîntem convinși că vom reuși să obținem succese tot mai mari pe această linie. Și cînd afirm aceasta, mă gîndesc în primul rînd la măsurile luate în ultima vreme pentru o aprovizionare centralizată, rațională, a tuturor secțiilor și instalațiilor de producție, la achiziționarea numai a acelor materiale a căror necesitate se face strict simțită, la reducerea tuturor pierderilor din procesul de fabricație. Vreau să spun, deci, că în 1969 toate acestea vor deveni realitate — ele fiind în favoarea creșterii și mai accentuate a eficientei activității economice.

în ultimii ani, ca urmare a lucrărilor vaste de îndiguire și desecare a suprafețelor cuprinse în Lunca inundabilă a Dunării au fost cîștl- gate, pentru agricultură, sute de mii de hectare teren din cel mai fertil. Aci au fost create numeroase întreprinderi agricole de stat noi. în activitatea acestor unități se ridică o serie de probleme care au fost abordate, în cadrul unei convorbiri pe care am avut-o cu tov. ing. GH. BUCUREȘTEANU, director al întreprinderii agricole de stat Ro- seți-Luncă. I-am cerut interlocutorului nostru să ne arate, în primul rînd, cîteva din rezultatele obținute de această mare întreprindere, care deține întreaga suprafață a incintei îndiguite din zona Călărași-Răul, înconjurată de apele Dunării și brațului Borcea, în suprafață de 10 000 ha.Prin lucrările hidro ameliorative efectuate s-au creat condiții pentru practicarea unei agriculturi moderne, subliniază tov. Gh. Bucureșteanu. Investițiile făcute în prima etapă de aproape 50 milioane lei, materializate într-un dig de 50 km lungime, o rețea de desecare de peste 300 km lungime, defrișarea a peste 1000 ha păduri neproductive și secarea a peste 2000 ha bălți, stufărișuri etc. au creat condiții optime pentru luarea în cultură a unor suprafețe deosebit de fertile. Ca urmare, producția fizică a crescut în medie de la 9—10 000 tone cît se obținea anual în trecut la peste 30 000 tone, iar valoric de la 15 milioane lei la peste 42 milioane în prezent. Dacă înainte de îndiguire produsele agrozootehnice erau nerentabile, după îndiguire acestea au devenit rentabile, ceea ce demonstrează justețea investițiilor făcute în aceste lucrări hidroameliorative.în acest an, unitatea a obținut, în general, producții bune. S-au realizat, în medie la hectar, 3 000 kg grîu, 1800 kg soia, 2450 kg floarea-soarelui, 3 500 kg porumb boabe. Deși realizările de mai sus sînt în progres față de anul 1967, ele sînt încă nesatisfăcătoare, mai ales la producția de porumb care deține peste 60 la sută din suprafața cultivată și la care planul nu a fost îndeplinit. Ca urmare, nu s-au realizat beneficiile prevăzute cu un milion de lei.
— Care sînt cauzele care fac ca la 

porumb, principala cultură a între
prinderii, să nu se realizeze producții 
pe măsura posibilităților și nici be
neficii corespunzătoare ?— Avem o seamă de greutăți care ar trebui cunoscute și înlăturate. La noi porumbul ocupă 60—65 la sută din suprafața cultivată, la care se adaugă floarea-soarelui și soia. Din totalul suprafeței arabile se a- junge astfel la o pondere de a- proape 85 la sută culturi prășitoare, culturi care se însămînțează, se întrețin și se recoltează în același timp.

Lucrările de recoltare prelungindu- se în toamnă tîrziu nu dau posibilitate efectuării la timp a ogoarelor adinei de toamnă ; acestea se execută tîrziu, în luna noiembrie și decembrie, nu se mai poate face fertilizarea corespunzătoare. Prin cultivarea, an de an, cu aceeași cultură a aceleiași suprafețe se ajunge la o înmulțire îngrijorătoare a buruienilor și dăunătorilor și a unor boli pentru

tăm circa 30—35 000 tone produse și să executăm însămînțările de toamnă pe circa 2000 ha și să facem ogoare adînci pe aproape 7000 ha. Acest volum enorm de lucrări angajează forțe închiriate, extrem de costisitoare, deoarece cele proprii nu BÎnt suficiente. Pe lîngă cele 150 tractoare proprii, 70 combine, 80 remorci și 900 salariați permanent! se închiriază încă 50—60 tractoare,ÎN LUNCA DUNĂRII
RANDAMENTUL
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INDIGUITE POATE
FI MULT SPORIT
combaterea cărora se cheltuiesc fonduri însemnate. Aceste carențe teh- nico-organizatorice se reflectă negativ în producția medie realizată. La porumb, recolta în ultimii 10 ani, nu a depășit 3 000—3 200 kg, în medie, la hectar.

— Cultura porumbului este deose
bit de rentabilă. De ce se depășesc 
totuși cheltuielile de producție, iar 
beneficiile nu sînt pe măsura posi
bilităților ?— Trebuie avute în vedere unele aspecte economice-financiare,pînă acum au fost neglijate. Dacă lucrările de însămînțare și de întreținere nu creează greutăți deosebite, recoltarea ne provoacă cele mai mari neajunsuri. în două luni — septembrie și octombrie — sîntem nevoiți să recoltăm 8 000 ha culturi, să transpor-

care

20—30 combine și 120—150 autocamioane și remorci, se angajează circa 1500 muncitori. Asigurarea a- cestora costă unitatea mai mult de 5—6 milioane lei în fiecare an. în același timp, baza materială proprie nu poate fi folosită rațional în cursul anului. Este adevărat că o parte din mașini le trimitem să lucreze în alte unități cînd nu avem la ce le folosi. Dar prin aceasta nu se asigură o exploatare eficientă a parcului de mașini și tractoare.Cultura porumbului reclamă încă multă forță manuală, mai ales în terenurile din Lunca Dunării. Or, noi întîmpinăm mari greutăți în asigurarea brațelor de muncă. A găsi, aduce și caza 1 500 de oameni numai pentru o lună primăvara și două luni

toamna — este un lucru șl costisitor, și dificil.— Ce soluții propuneți pentru 
creșterea rentabilității în întreprin
derile situate în Lunca Dunării ?— Ar fi necesară o mai judicioasă planificare a culturilor. în ultimii ani s-au făcut încercări de introducere în luncă a culturilor de păioase — grîu.orz, ovăz — rezultatele fiind încurajatoare. Credem însă că problema cultivării păioaselor în luncă trebuie rezolvată cu mai mult curaj, în sensul că unitățile din luncă să cultive între 20—25 la sută din suprafață cu cereale păioase ; suprafața de porumb ce se înlocuiește în felul acesta să fie transferată la unitățile din cîmpie, care au condiții după părerea noastră bune pentru cultivarea porumbului, în urma a- menajării unor mari sisteme de irigații.După îndiguire, nemaifiind inundate și împrospătate cu aluviuni fertile, terenurile pierd progresiv din potențialul de producție, cum, de altfel, s-a demonstrat de cercetările efectuate. De aceea se impune fertilizarea cu îngrășăminte chimice în cantități corespunzătoare. Teoria e- misă în ultimii ani că solurile din luncă nu trebuie fertilizate cu îngrășăminte chimice nu este fondată, si a cauzat scăderea producției.Volumul mare de transporturi în timpul recoltatului, cînd trebuie să trecem peste apă o producție de 30—35 000 tone, ridică mari probleme pentru unitate. Cum majoritatea toamnelor sînt umede, mai ales în luncă, drumurile devin impracticabile îndeosebi pentru autocamioane, principalele mijloace de transport, și scoaterea producției făcîndu-se cu tractoare și remorci devine foarte costisitoare. în nenumărate i am sugerat ideea amenajării drumuri pietruite în incintele guițe folosind materiale din diata vecinătate, respectiv din lurile dobrogene de unde cu loace obișnuite se pot procura cantități mari de piatră cu cosțuri reduse.Pentru a se recupera într-un timp cît mai scurt investițiile mari făcute pînă acum de stat, pentru a atinge și depăși parametrii proiectați, pentru a ne îmbunătăți continuu activitatea economico-financiară, e nevoie ca aceste probleme să fie serios studiate de organele competente și soluționate corespunzător cît mai cu- rînd. Numai așa investițiile considerabile făcute din bugetul statului, eforturile materiale și de muncă ce s-au făcut și se fac în continuare pentru valorificarea terenurilor inundabile din Lunca Dunării se vor materializa în producții mari. în beneficii sporite.

ocazii unor îndi- ime- dea- mij-

Florea CEAUȘESCU

Uzina brașoveană
a livratPRIMELE LOTURIDE TRACTOARE

Odată cu venirea primăverii, tractoarele de acest tip nou — L 400 — produse de cunoscuta uzină brașoveană vor lucra în grădinile de legume ale unităților agricole
L-400 SI V-400

(Urmare din pag. I)să fie pe șantierele de irigații — preciza directorul întreprinderii. Ele s-au fabricat ritmic, conform contractelor, dar nu au putut fi expediate datorită faptului că beneficiarii noștri din agricultură nu ne-au restituit la timp sau deloc stelajele de transport. O problemă măruntă, dar cu serioase implicații pentru bunul mers al livrărilor către șantierele de irigații...După cum se știe, prefabricatele nu se pot transporta decît în stelaje din lemn. Or, nefiind restituite de către șantiere, întreprinderile de prefabricate nu au în ce expedia produsele. Era oare atît de greu ca organele Consiliului Superior al Agriculturii să rezolve această „problemă măruntă" — restituirea de pe șantierele de irigații a stelajelor către întreprinderile industriale furnizoare ?Se conturează, deci, o altă cauză : în timp ce pe șantiere au fost și sînt necesare cantități tot mai mari de tuburi și jgheaburi, în magaziile unităților producătoare acestea stochează. De fapt, importante cantități de tuburi și jgheaburi se află depozitate la voia întâmplării și în numeroase gări C.F.R., sau chiar pe șantiere. Gările N. Bălcescu, Nisi- peni, Mihail Kogălniceanu, Brăila erau supraaglomerate și s-au transformat în adevărate depozite de tuburi și jgheaburi. Cum se justifică această situație ? Unii reprezentanți ai agriculturii — așa cum s-a desprins din anchetă — ar fi tentați să invoce nivelul calitativ, uneori necorespunzător, al acestor produse, care le-ar face improprii folosirii lor pe șantiere. în realitate, acesta este un pseudo-motiv. Si nici nu ar putea fi altceva, dacă ținem seama că în anul trecut, la I. P. „Progresul" — pentru a da numai un exemplu — s-au înregistrat reclamați! pentru calitate slabă doar Ia 20 tuburi „premo" și 18 jgheaburi care, în urma verificării, s-au redus la... 1 tub și 2 jgheaburi.Fără a absolutiza problema, numărul redus de reclamați! pentru calitate scăzută, deși e cunoscută simplitatea relativă a operațiunilor de recepție a prefabricatelor, dovedește că aceasta nu constituie o cauză principală care împiedică îndeplinirea planului de irigații. Atunci, de ce prefabricatele zac pe rampele gărilor și nu sînt folosite pe șantierele lucrărilor de irigații ? Iată o întrebare adresată Consiliului Superior al Agriculturii. Desigur, aici trebuie avute

în vedere 'două laturi ale problemei: una este I__depozitul furnizorilor și alta cea a tuburilor și jgheaburiloi sosite pe șantierele ’ ~i _____ Z Zferență calitativă e determinată — nu de puține ori — de lipsa de grijă manifestată în timpul transportului materialelor de construcție fragile. Ciudată este, însă, lipsa sau caracterul cu totul anemic al măsurilor ce ar putea elimina „trauma- tizarea" tuburilor, a jgheaburilor. în timpul transportului pe ruta furnizori — șantiere de irigații.Cît privește neajunsurile determinate de neritmicitatea livrărilor de tuburi și jgheaburi, acestea nu pot justifica decît într-o măsură rămîne-

calitatea materialelor înde irigații. Și această di-
terialelor conform clauzelor contractelor. La rîndul ei, industria face reproșuri agriculturii. Concluzia ? Cînd doi se ceartă au de suferit... lucrările de irigații. Cum se intenționează a se acționa în 1969, pentru ca deficiențele semnalate pînă acum să fie evitate ? Răspunsul se cere formulat cu atît mai acut, cu cît se știe că, în anul ce abia a început, planul de irigații va cunoaște un spor de 42 la sută în comparație cu 1968. Strîns legat de aceasta, necesarul de agregate de pompare, stații plutitoare de pompare, recipienți sub presiune sau ciment, crește cu 100 la sută, iar cel de poduri rulante, tuburi „asbo", „premo" și jgheaburi cu 50 la sută. Cunoscînd aceste date, cum este asi-

rile în urmă de pe unele șantiere de irigații. Unele întreprinderi, ’-rintre care I. P. Medgidia, Călărași, Tg. Jiu, Craiova sau Doaga, au provocat anumite întîrzieri în realizarea pe șantierele de irigații a lucrărilor conform graficelor. Acestea, însă, nu pot acoperi gravele deficiențe de organizare și realizare a aprovizionării cu materiale și chiar a muncii ce se desfășoară pe șantierele de irigații, în investigațiile desfășurate pe șantierele Medgidia, Terasa Brăilei și Jegălia am putut constata că din cauza neasigurării cu forță de muncă (de pildă, la Jegălia și Terasa Brăilei, decît în proporție de sub 50 la sută) sau, uneori, a organizării defectuoase a muncii, lucrările de amenajare a terenului au fost întîrziate, tuburile și jgheaburile neputînd fi puse la termen în lucrare.Să recapitulăm. Agricultura reclamă industria pentru nelivrarea ma

gurat planul de lucrări de irigații pentru 1969, cu materiale și utilaje tehnologice ?La C.S.A. am aflat că necesarul pentru trimestrul I de agregate de pompare, tablouri electrice și reci- pienți hidrofori a fost integral contractat cu unitățile producătoare. în schimb, la materiale de construcție, către sfîrșit.ul anului 1968 nu erau cunoscute nici măcar repartițiile. Nici vorbă, deci, de comenzi sau de încheierea contractelor.O situație specială o prezintă echipamentul hidromecanic — în principal, stăvilarele. La C.S.A., unii factori cu muncă de răspundere au subliniat faptul că Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini refuză să contracteze — deci, să ’abri- ce — o parte a acestor utilaje, deși, pentru ele, s-au obținut repartițiile necesare. Iată însă ce ne-a relatat tov. ing. Viorel Husca, director tehnic în M.I.C.M. :

— O analiză — întreprinsă în luna octombrie a anului trecut asupra capacităților de producție disponibile — a relevat că în cadrul Trustului uzinelor de reparații, din subordinea C.S.A., există posibilitatea certă de a se executa numeroase produse, realizate în mod obișnuit de întreprinderile constructoare de mașini. Printre aceste produse figurează și stăvilarele pe care C.S.A. poate să le execute în întreprinderile proprii. în legătură cu asigurarea cu poduri rulante de peste 5 tone, C.S.P., C.S.A. și M.I.C.M. au stabilit de comun acord producerea și livrarea către șantierele de irigații doar a unui număr de exemplare absolut și strict cesare.La o primă vedere, deci, sub aspectul analizat, al asigurării cu utilaje tehnologice și materiale de construcții, planul de irigații pentru trimestrul I 1969 prezintă fațete contradictorii. Așa cum am desprins din discuțiile purtate în cadrul anchetei — această situație se pare că a determinat încetățenirea, printre factorii ‘ că. se nu De tensificarea eforturilor tuturor factorilor implicați în vastul program de modernizare a agriculturii, pentru a- sigurarea îndeplinirii întocmai a planului de irigații este o sarcină de prim ordin. Se impune ca în fiecare județ, în fiecare unitate agricolă socialistă să se folosească, în primul rînd, toate posibilitățile locale, mijloacele materiale și umane de care dispun pentru amenajarea suprafețelor și irigarea lor integrală. Totodată trebuie să se ia o serie de măsuri concrete pentru ca industria să asigure aprovizionarea ritmică a șantierelor cu cantitățile și sortimentele de materiale de construcții și utilaje necesare, obligație ce-i revine prin plan, pentru realizarea integrală și la timp a programului de irigații.Mobilizarea tuturor capacităților pentru soluționarea cu responsabilitate a acestor probleme, ca și a altora menționate în această anchetă, creează premisele unei colaborări mai fructuoase între industrie și- agricultură, în scopul traducerii în viață a sarcinilor trasate de partid, privind realizarea programului național de irigații.

ne-as-

de răspundere din C.S.A., a ideii din suprafața totală planificată a amenaja în 1969, circa 35 000 ha vor putea fi puse în funcțiune, unde această părere fatalistă ? în

în timp ce primele 
tractoare U-400 se gă
sesc de mai multe luni 
în diferite unități a- 
gricole, la uzina bra
șoveană au avut loc, 
încă înainte de sfîrși
tul anului 1968, noi 
premiere industriale: 
de pe banda de mon
taj au ieșit primele lo
turi de tractoare L-400 
și V-400, adică tracto
rul legumicol și viti
col, membri ai acele
iași „familii" de 40 
C.P.

Noile tipuri, însușite 
în fabricație de serie 
de colectivul acestei 
uzine, nu se deosebesc sub aspectul perfor
manțelor tehnico-eco- 
nomice și funcționale 
de tractoarele U-400, 
dat fiind faptul că și 
ele posedă același mo
tor modern cu injecție 
directă, cu o putere 
maximă de 45 C.P. și 2 400 turații pe minut, 
cu un consum de com
bustibil de numai 180 
grame/C.P.H.

Atît tractoarele L-400 
cît și cele V-400 sînt 
dotate cu cutii de vi
teză care le permit 
să desfășoare 6 viteze 
pentru mers înainte și 
două pentru mers îna
poi. Unul din parame
trii esențiali ce carac
terizează noile tipuri 
de tractoare este greu
tatea lor redusă: în 
jurul a 1 500 kg. L-400, 
sau tractorul legumi
col, cum i se mai spune, este destinat exe
cutării lucrărilor de 
plantare, prășit și de 
combatere a dăunăto
rilor în legumicultura, 
în cultura cartofului 
și sfeclei de zahăr. 
Ceea ce îl deosebește 
de U-400 este înălți
mea mai mare de tre
cere — 670 mm — față 
de 465 mm la U-400, 
precum și pneurile, 
care sînt mai înguste 
pentru a nu stînjeni 
plantele. Tocmai pen
tru a răspunde acestei 
cerințe, osia din față 
cu pivoții fuzetelor 
este mult mai lungă ca 
la U-400.- Tractorul le
gumicol mai este dotat 
cu un reductor care a- 
sigură viteze chiar sub 
1 km pe oră, fapt ca- 
re-i permite ca, în a- 
numite condiții, să se 
deplaseze cu mare

precizie printre rîn- 
duri, puțind executa în 
bune condiții orice lu
crare.

Tractorul viticol V- 
400 se caracterizează 
prin îngustimea pro
nunțată — 1 075 mm — 
față de 1 516—2 226 mm 
la U-400. Aceasta îi 
permite să înainteze 
cu ușurință printre 
rîndurile de viță de 
vie. El va fi utilizat 
în special la efectua
rea lucrărilor de în
gropat și dezgropat 
vie, la administrarea 
îngrășămintelor chi
mice și organice, la 
combaterea dăunăto
rilor și la alte lucrări 
în viile situate pe• te
renuri de șes sau în 
pante dulci. Date fiind 
condițiile în care lu
crează, tractorul viti
col nu posedă reduc- 
tor pentru viteze lente 
cum are L-400.

In prezent, la uzina 
de tractoare se produc, 
în paralel, atît tractoa
rele de 65 C.P., cît și 
tractoarele de 40 C.P. 
La serviciile de con
cepție și de pregătire 
a fabricației se lucrea
ză intens la asimila
rea altor tipuri de 
tractoare de 40 C.P. 
Este vorba de U—401, 
adică tractorul pomi
col pe roți cu dublă 
tracțiune, de S.V.—400, 
tractorul viticol pe șe
nile destinat lucrărilor 
în viile aflate pe pante 
cu înclinație accentua
tă, și de tractorul S.M. 
pe șenile care va fi fo
losit la efectuarea de 
arături și alte lucrări 
pe terenuri în pante.

Din cele relatate de 
ing. Vasile Sechel, di
rectorul tehnic al uzi
nei, trecerea la fabri
cația noilor tipuri de 
tractoare de 40 C.P. a 
ridicat și continuă să 
ridice o serie de pro
bleme de ordin organi
zatoric și tehnologici 
Pentru a se putea pro
duce în cursul acestui 
an în paralel 12 tipuri 
de tractoare, asigurîn- 
du-se în același timp și 
o înaltă eficiență eco
nomică a fabricației, în 
urma unor studii mai 
recente s-a ajuns la o 
formulă cu totul nouă 
privind organizarea 
fabricației. Astfel, pen
tru a se reduce la

maximum volumul 
transportului de pie
se, s-a hotărît ca 
piesele grele pentru 
toate tipurile de trac
toare să fie concen
trate (pentru execuție) 
într-o hală vecină 
montajului, urmărin- 
du-se totodată ca pe a- 
ceeași linie să se exe
cute mai multe repere. 
Așa, de pildă, în viitor 
punțile pentru tracto
rul pe roți și pe șenile se vor executa pe trei 
linii în loc de 5 linii, în același mod s-a 
procedat și în cazul 
executării pieselor de 
serie mare, cum sînt 
rolele, zalele etc. t$i 
acestea se vor executa, 
începînd cu acest an, 
în apropierea secției de 
montaj. în felul acesta 
se reduce considerabil 
volumul de piese care 
vor fi manevrate și 
transportate, fapt care 
va influența pozitiv a- 
supra scăderii cheltu
ielilor efectuate cu 
transportul și depozita
rea pieselor. In hala 
fostei sculării, aflată 
la o distanță mai mare 
de montaj, unde inițial se preconizase să se re
alizeze numai piese 
destinate tractoarelor 
de 40 C.P., se vor exe
cuta piese mărunte și 
cu un volum mic pen
tru toate tipurile de 
tractoare. Tot pentru 
a se asigura fabricația 
simultană a 12 tipuri 
de tractoare, se va re
organiza și secția de 
montaj general. Aici se 
preconizează să se or
ganizeze două linii de 
montaj: una pentru 
tractoarele pe roți și 
alta pentru tractoarele 
pe șenile. Parte din mă
surile prevăzute să fie 
luate în scopul reali
zării producției anului 
1969 au și fost aplicate. 
Altele se află în dife
rite stadii de aplicare. 
Există însă certitudi
nea că anul acesta — 
cel de-al patrulea an 
al cincinalului — co
lectivul Uzinei de trac
toare din Brașov își va 
îndeplini sarcina pri
vind fabricația în pa
ralel a 12 tipuri de 
tractoare, sporind pro
ducția cu 3 800 bucăți 
față de 1968.

M. MOCANU
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Străbătând străzile vechii capitale 
a Țării Românești — orașul Tîrgoviște — acum proaspăt municipiu, reședința județului Dîmbovița, privind vestigiile istorice care au înfruntat secolele pentru a rămîne o .mărturie vie a eroismului înaintașilor, admirînd planurile care prefigurează viitorul oraș, nu se poate să nu admiri faptul că toate sectoarele de activitate sînt martorele unor înnoiri spectaculoase : în urbanistică, în industrie, în cultură. Ne vom opri, îndeosebi, asupra a- cestui ultim aspect, deoarece orașul care, cu patru secole în urmă, a găzduit opera de pionierat a lui Co- resi, are în prezent ambiția să redevină un important centru cultural al țării. Organele culturale locale și-ău început nobila misiune cu dorința de a ridica viața spirituală actuală la prestigiul conferit de înaintași. Ideea este demnă de toată stima. Dar, de Ia proiect la realizare au apărut, în drum, o serie de obstacole ce ne împiedică, în prezent, să vorbim despre rezultatele anunțate cu un an în urmă de planurile de muncă ale Comitetului județean pentru cultură și artă. Vom urmări eîteva cazuri concrete, aparent ■ disparate, dar care, în ansamblu, ilustrează convingător că la Tîrgoviște idei interesante se împotmolesc înainte de a prinde viață din cauze cu totul și cu totul minore și, mai ales, evitabile.Bogata zonă etnografică a Dîmboviței, pînă acum destul de _ puțin cunoscută și umblată, a oferit tîr- goviștenilor materialul pentru realizarea unui vis mai vechi al lor : organizarea unui muzeu local al artei populare. Specialiștii comitetului județean pentru cultură și artă au trecut imediat la identificarea obiectivelor ce ar fi trebuit mutate. Și, deodată, toată activitatea febrilă s-a întrerupt. în schimb, au început discuțiile aprinse asupra amplasamentului viitorului obiectiv. Propuneri există, una dintre ele pă- rîndu-nl-se chiar excelentă : Muzeul scriitorilor tîrgovișteni. Grădina a- cestui edificiu, largă, cu perspectivă spre dealurile din împrejurimi, coboară lin spre o mică vale prin care se strecoară apele unui pîrîiaș. Apropierea locului — deja cu rezonanțe culturale — de celălalt important obiectiv turistic al orașului — Curtea domnească — ar face ca grădina amintită să completeze o adevărată zonă isto- rîco-etnografică în partea de nord a orașului. Deși argumentele „pentru" sînt numeroase, sugestia întâmpină rezistență, deoarece organele locale intenționează să amenajeze exact în acest loc un... eleșteu pentru prins pește. Presupunînd că, totuși, existența eleșteului este absolut necesară, întrebările „de ce nu se duce la bun sfîrșit un lucru oteatre

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale” (sala Comedia) : Becket — 
19,30 ; (sala Studio) : Părinții teri
bili — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Victimele datoriei — 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : O casă onorabilă — 19,30 ; 
(sala Studio) : Cînd luna e al
bastră — 20.

• Teatrul Mic : Vrei să fii nevasta 
mea 7 (spectacol O.S.T.A.) — 20.

• Teatrul Giulești : Visul unei 
nopți de Iarnă — 19,30.

0 Teatrul din Ploiești (in sala 
Teatrului de Comedie) : Aminti
rile rămîn vii — 20.

0 Teatrul evreiesc de stat : Oro
logiul din Praga — 20.

• Teatrul „Țăndărică'' (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 10 ; 17.

• Teatrul satiric muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Mexîco-Melody — 19.30.

0 Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu" : De la Bacb la Tom Jones
— 20.

dată început „de ce nu se fixează un alt amplasament pentru a se putea, în sfîrșit, monta obiectele selecționate pentru muzeul etnografic?" rămîn fără răspuns. A- ceastă tendință de mulțumire cu lucruri pe jumătate făcute am întîl- nit-o și în împrejurimile Curții domnești. Cu restaurările aproape terminate, edificiul se prezintă turiștilor în toată măreția lui. evocată de Cîrloya, Gr. Alexandrescu sau Elia- de Rădulescu. Dar pentru ca totul să. fie în ordine, pentru ca să se poată trece la ultima etapă a restaurărilor, pentru ca un ghid să fie prezent în permanență, indiferent de condițiile meteorologice, de anotimp, în incinta monumentului, la dispoziția vizitatorilor, pentru ca problemele parcării auto, ale alimentației publice, ale instalațiilor sanitare să fie rezolvate nu prin improvizații, sînt necesare o serie de amenajări minime. Direcția monumentelor istorice din C.S.C.A.S., care a condus lucrările de restaurare, a adresat Consiliului municipal Tîrgoviște, încă din primăvara lui 1968, solicitarea de a expropria terenurile vizate. în ultima lună a anului, documentele nu porniseră încă spre București. în acest fel se prejudiciază în primul rînd interesul turiștilor din ce în ce mai numeroși care poposesc în oraș, iar în al doilea rînd, se aruncă o lumină neplăcută asupra eforturilor fructuoase depuse pînă acum.Și nu este singurul exemplu de tărăgănare a unor rezolvări, de amî- nare, cu și fără motiv, cu și fără explicații, a unor sugestii pornite din rîndul unor animatori ai vieții locale.Un contrast între intențiile unor organe culturale locale și rezultatele concrete ale muncii lor am în- tîlnit și în activitatea Muzeului tiparului și al cărții vechi românești, precum și a Muzeului scriitorilor tîrgovișteni. Cele două muzee amintite prezintă o situație paradoxală. Ele sînt instituții culturale tîrgoviș- tene, cu sediul în oraș, cu salarlați localnici, reflectă tradiții culturale locale dar, legal, depind de județul vecin — Prahova. Desigur, mai important decît stabilirea veritabilului „stăpîn" e activitatea de conținut a celor două instituții. Numai că, în cazul nostru, îmbunătățirile materialului prezentat, eliminarea greșelilor existente, completarea exponatelor nu pot fi începute, deoarece muzeografii tîrgovișteni nu au dreptul să umble la materialul documentar. Inițiativele, oricît de frumoase, se lovesc în acest caz de birocratismul unor funcționari care, la aproape lin an de zile de la separarea muzeelor tîrgoviștene de cele plo- ieștene, n-au legalizat o situație de fapt. în vara anului trecut, conducerea Direcției muzeelor și monumentelor din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a promis reglementarea situației. Mai tîrziu, la 23 octombrie 1968, la Tîrgoviște a sosit o delegație de la Ploiești pentru a face inventarierea (deși, cu o săptămînă în urmă, se realizase o operațiune similară). Dar totul a trecut și lucrurile nu s-au clintit din loc.Discutînd despre ambițiile frumoase ale fiecărui organ de cultură județean de a ridica prestigiul vieții culturale locale, trebuie subliniat că realizarea acestor dorințe nu poate fi -înfăptuită exclusiv de activiștii culturali, fără ca aceștia să primească concursul organelor centrale sau al celor județene. Eforturile izolate, oricît de insistente, se vor dovedi, în cele din urmă, infructuoase ajungîndu-se la situații ca cele relatate tot de inspectorii comitetului județean pentru cultură și artă Dîmbovița : pentru a populariza locurile si monumentele istorice ale Dîmboviței, casele memoriale și muzeele, ei au realizat șase mari hărți turistice amănunțite, cu scopul de a le amplasa pe cele șase șosele principale care intră pe teritoriul județului. O dată terminate, ele au fost depozitate la întreprinderea „Ciocanul", deoarece nu s-a găsit nici o instituție care să le transporte și să le monteze la punctele indicate. Și astfel, lista promisiunilor culturale neonorate sporește cu încă o unitate. Și este păcat! Fie numai pentru faptul că entuziasmul cu care au pornit la treabă organele culturale din județele tinere așteaptă ca răsplată, în primul rînd, niște rezultate concrete, cît mai multe și cît mai aproape de nivelul calitativ pe care și l-au propus inițial.
Radu CONSTANT1NESCU

RS sas 17.30 — Telex TV.
17,35 — Pentru elevi : Consultații 

la matematici (clasa a 
XH-a). Tema : Algoritmul 
lui Euclid. Prezintă prof. 
Eugen Rusu.

13,05 — Limba engleză (lecția a 
48-a).

13.30 — Pentru copii : Micii meș
teri mari. Cum să ne con- 

cu 4 tranzistor!.sti-ulm un microreceptor portativ
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Buletinul meteorologic.
19,40 — Actualitatea economică. „Fabricat in România".
20,05 — Film documentar „Vîrful cu dor" — producție a Studiourilor de tele

viziune București
20.30 — Tele-universitatea, „Popoarele Oceaniei".
31.00 — Seară de teatru : „Lungul drum al zilei către noapte" de Eugen 

O'Nellle. Interpretează un colectiv al Teatrului Național din Cluj. 
Regia : Crin Teodorescu.

33,15 — Telejurnalul de noapte.
23,25 — închiderea emisiunii.

0 Becket : PATRIA — 10 ; 13,30 ; 
17 ; 20,30, FESTIVAL — 9,30 ; 13 ; 
111,45 ; 20, MODERN — 10 ; 13 : 
16,30 ; 20.
0 Un delict aproape perfect : 
REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, BUCUREȘTI -
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, 
SALA PALATULUI — 19,30 (se
ria de bilete — 2 680).
0 Astă seară mă distrez : FERO
VIAR — 8,45—15,30 în continua
re ; 18 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 10,30 ; 20,45, EX
CELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15 :
18.30 ; 20,45.
« Drumul spre Saturn ; Sfîrși- 
tul Saturnului : CAPITOL — 
9—16,15 în continuare ; 19,45.
0 Aventura : CENTRAL — 8.30 : 
11 ; 13,30.
0 Noaptea : CENTRAL — 16 ;
18,30 ; 21.
• Bătălia pentru apa grea : CI
NEMATECA (bilete la casă) —
10 ; 12,30.
0 Praful de pe creier : CINE
MATECA (bilete la casă) — 16.
• Acuzatul : LUCEAFĂRUL -
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
e Moartea lui Joe Indianul : 
VICTORIA — 9 : 1! : 13 : 15 :
17 : 19 ; 21.
0 Program de filme documen
tare în premieră : TIMPURI NOI 
— 9—21 în continuare.
• Aventurile Iui Tom Sawyer și■ --- ..... .... _ .. . Dol_

GR1- 
FLO- 
19,30.
FLO-

Moartea lui Joe Indianul : 
NA — 9 : 12,15 ; 16 ; 19,30, 
VIȚA — 10 ; 13 ; 16 ; 19,30, 
REASCA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 
0 Program pentru copii : 
REASCA - 9.
0 Lustragiul : LUMINA
16.30 în continuare ; 18.45 ;
0 Hombre : UNION — 15,30
20.30, BUZEȘTI — 15,30 ;
0 Tandrețe : BUZEȘTI - 18.
0 Inimă nebună... nebună de le
gat : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE - 15.15 ; 17,45 ; 20.
0 Columna (ambele serii) : DA
CIA — 8,45—20 în continuare, 
GIULEȘTI — 15,30 ; 19,30. POPU
LAR — 15,30 ; 19.
0 Made in Italy : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Heroina : UNIREA — 15,30 :
20.30,
0 Un bărbat șî o femeie : UNI
REA — 18.
0 Marianna agentul 0555 : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Spartacus : LIRA — 15,30 ; 19. 
0 Căderea Imperiului Roman : 
COTROCENI — 15,30 ; 19.
« Ziua în care vin peștii : VOL
GA — 9,30—16 în continuare :
18.15 ; 20,30.
0 întoarcerea vrăjitorului : VII
TORUL — 18.
0 Căutătorii de aur din Arkan
sas : VIITORUL — 15.30 ; 20,30. 
0 Vară fierbinte : GLORIA — 9 :
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Viva Maria : AURORA — 9.15 :
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Judoka, agent secret : MIORI
ȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 :
20.30, PROGRESUL — 15,30 ; 20,30. 
0 Zosia : PROGRESUL — 18.
0 Prințesa : MOȘILOR — 15.30 : 
18 : 20,30.
a Orașul magic : MUNCA — 16 : 
20.
0 Eu te-am iubit : MUNCA 
0 Profesioniștii : TOMIS — 9— 
15,45 în continuare ; 18.15 : 20.30. 
0 Bela : FLACĂRA — 18.
0 Planeta maimuțelor : FLACĂ
RA — 15.30 ; 20,30.
e Vera Cruz : ARTA — 9—15,45 
în continuare ; 18 ; 20,15.
0 Suflete tari (ambele serii) : 
VITAN — 15,30 ; 19.
0 Șapte oameni de aur : RA
HOVA — 15,30 ; 20,30.
e Țar șî general: RAHOVA — 18. 
0 Urletul lupilor : FLAMURA — 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Testamentul unui pasă : PA
CEA — 15,45 ; 18 : 20,15.
0 înțeleptul de pe muntele bles
temat : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 : 
20,15.
0 Vin cicliștii : COSMOS — 16 ; 
18 ; 20.
0 Piramida Zeului Soare : FE
RENTARI — 15,30 ; 18 : 20.30.

18.

centre active ale vieții
ideologice universitare

(Urmare din pag. 1)fără a folosi analiza dialectică pentru dezvăluirea esenței și direcției lor de dezvoltare, reducerea policromiei vieții sociale la o viziune simplificatoare, care cunoaște in paleta sa doar albul și negrul, ocolirea problemelor pe care le ridică viața cu acuitate — iată eîteva ipostaze ale dogmatismului în predare pe care trebuie să știm a le identifica și combate.Alți interlocutori au reliefat că profunzimea teoretică, capacitatea de convingere și eficiența ideologică a activității catedrelor de științe sociale se evidențiază cu pregnanță în modul în care acestea încadrează predarea și dezbaterea problematicii științelor sociale în circuitul mondial al ideilor, în lupta ideologică contemporană. A-i ajuta pe studenți — personalități în formare — să dis- cearnă valoarea de non-valoare în numeroasele curente de gîndire contemporană, să gîndească critic, în spiritul marxismului creator, al politicii și ideologiei partidului nostru, este o datorie elementară a fiecărui cadru didactic dc la catedrele de științe sociale — ne spunea conf. univ. Miliai Petrescu, șeful catedrei de socialism științific de la Academia de studii economice- București. Desigur că aceasta nu se poate realiza prin închistare, prin izolarea de fluxul mondial al ideilor, Dacă asemenea manifestări — frecvente în trecut — au fost în general depășite, ne mai întîlnim însă adeseori cu un mod greșit de a înțelege confruntarea cu curentele de gîndire nemarxiste și antimarxiste. Am în vedere, de pildă, practica de a reduce critica acestor curente la etichetări, la folosirea unor citate (cite odată nici măcar din sursă directă, ci din izvoare de mîna a doua), ciugulite din context și așezate la stînga sau la dreapta tezelor noastre fără o articulare dialectică, fără o consistentă și convingătoare argumentare și contraargumentare.Pe de altă parte, în condițiile lărgirii informării și dezvoltării circulației de idei, apar ici și colo manifestări ......................... “.. .. .crări, străini fără o matizări, modelări practicate de po- litologia occidentală de pildă sînt preluate tale-quale, fără să se observe că în multe cazuri acestea devin mijloace de sterilizare a adevărului, de escamotare a ceea ce e esențial, determinant într-un fenomen politic sau social. Asemenea tendințe se manifestă uneori și în valorificarea concepțiilor din trecut, a tradițiilor gîndirii social-politice românești, fără a se ține seama de faptul că nu tot ceea ce reprezintă tradiție trebuie preluat, ci numai a- cele elemente care în dinamica istorică „își. păstrează un sens pozitiv, progresist.Or, confruntarea, dialogul viu cu concepțiile nemarxiste și antimarxiste presupune și o delimitare netă, combaterea acestora pe baza unei analize la obiect, a unei argumentări bine susținute. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „NU PUTEM ȘI NU TREBUIE SĂ ACCEPTĂM NICI UN FEL DE CONCESIE

de obiectivism. Diferite lu- concepții ale unor autori sînt prezentate ca atare, analiză critică : unele siste-

SUB NICI O FORMA, FAȚĂ DE CONFUZII SAU CONCEPȚII STRĂINE IDEALURILOR NOASTRE".Combaterea științifică, argumentată a concepțiilor greșite este condiționată — sublinia lectorul univ. Dumitru Preda, de la Universitatea din Timișoara — și de posibilitatea reală de informare asupra a tot ceea ce produce mai nou și mai semnificativ mișcarea de idei pe plan mondial. Această informare s-a îmbunătățit simțitor în ultimii ani. Se simte însă nevoia ca ea să fie încă amplificată, prin dotarea .bibliotecilor institutelor de învățămînt superior cu lucrări și reviste de științe sociale românești și străine care să poată fi studiate și consultate atît de cadrele didactice, cît și de masa studenților. Deseori caracterul anemic, neinteresant și infructuos al unor se- minarii și dezbateri la științele sociale se datorește tocmai unei slabe, insuficiente informări și documentări în acest domeniu.In raza de acțiune a combativității Ideologice nu putem să nu includem concepțiile mistice, religioase — sublinia tovarășul Vasile Oprescu, șeful catedrei de filozofie și socialism științific de la Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" din București. Fără îndoială că apelul la științele naturii, fundamentai pentru dezvăluirea totalei lipse de consistentă a acestor concepții, nu suplinește și n-ar . putea fi substituit afirmării unei poziții filozofice militant-ateiste. De fapt marxismul i dezvoltat de lțj începuturile lui o critică profund științifică a religiei, el a descoperit rădăcinile gnoseologice și sociale ale alienării religioase și desigur că fără a- ceste laturi sau componente, ale lui nici n-ar putea fi pe deplin înțeles. Problematica a numeroase lecții, ca de pildă materialitatea lumii, spatiu- timp. finit-infinit solicită prin ea însăși concluzii clare ateiste. La fel explicarea diferitelor categorii ale determinismului materialist, ca de pildă necesitate-întîmplare. Cred că în activitatea de educare ateistă a studenților, de combatere a misticismului nu folosim suficient valoroasa moștenire a lui Feuerbach în special, opera șa fundamentalăsența creștinismului", pe baza căreia studenții ar putea să înțeleagă mai bine unele aspecte importante privind problematica omului, raportul său cu natura, etc.Pentru infuzarea spiritului creator în predarea științelor sociale — ne spunea conf. univ. Petre Pînzaru, de la Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" — mi se pare salutar îndemnul venit la începutul acestui an de studiu din partea Ministerului Invățămîntului de a se trece, pe baza tematicilor generale de predare, la elaborarea unor cursuri individuale. Traducerea în viață a unui asemenea deziderat ar putea conduce, într-adevăr, la spargerea tiparelor închistate și a șablonismu- lui, ar constitui un stimulent pentru fiecare profesor, conferențiar, lector de a gîndi mai profund asupra problemelor și de a le expune într-un mod personal, original.Constituie un vechi postulat al științei pedagogice faptul că rolul hotărîtor în procesul de învățămînt revine, cadrelor didactice. Dar acest

proces este bilateral, eforturile profesorilor trebuind să se conjuge în chip armonios cu cele ale studenților. Tocmai pentru a stimula participarea activă, conștientă a acestora ia activitățile de însușire a disciplinelor cu profil social s-a pășit in acest an universitar la generalizarea metodei dezbaterilor periodice asupra unor teme esențiale, de mare actualitate, pe bază de referate și coreferate întocmite de studenți.Asemenea dezbateri — ne spunea conf. univ.. dr. Călina Mare, de la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj — oferă excelente posibilități pentru deplasarea accentului de la o instrucție descriptivă spre una formativă, caracterizată prin gîn- dirc creatoare. Desigur, trebuie să știm să folosim aceste posibilități, întreținînd un climat propice dezbaterilor deschise, abordînd frontal problemele spinoase și nu oco- lindu-le, cultivînd dreptul la discuții pe baza unei diversități de păreri — din care să se poată decanta soluțiile viabile, cu doza cea mai mare de adevăr — ca și dreptul la eroare în căutarea creatoare, căci teama de eroare nu poate să ducă decît la paralizarea initiatives și a spiritului Z. formarea fiecărei laborator de formare. __ __________a gîndirii studenților trebuie să devină, după opinia mea, deviza oricărui cadru didactic ce pășește într-o sală universitară. Așa vom răspunde de fapt și exigențelor tineretului nostru studios, avid de cunoaștere, dornic să gîndească el însuși asupra tuturor problemelor cu care se confruntă.Mai multi participant! la anchetă au subliniat multiplele valențe e- ducative ale ceput să fie'de studiu ea ........ . __________ ___ferehtiar. lector să se ocupe permanent de un număr Cadrele didactice de la științe sociale pot face cest dialog profesor-student să fie cît mai fertil. Avind discuții individuale cu studenții, ele îi pot a- juta în mai buna cunoaștere a disciplinelor de marxism-leninism, în înțelegerea aprofundată a politicii partidului. în formarea unei gîndiri dialectice și găsirea răspunsurilor la problemele care-i preocupă. Contactul direct cu caracter de continuitate între profesor si student — au arătat interlocutorii noștri — poate fi folosit în același timp ca un important mijloc de cultivare a trăsăturilor morale înaintate în rîn- durile tineretului de dezvoltare a responsabilității lui politice și cetățenești.

de originalitate. Trans- dezbateri într-un de modelare

sistemului ce a îrt- practicat în acest an fiecare profesor, con-de studenți. catedrele de mult ca a-

PATRIOTISMUL SOCIALIST
(Urmare din pag. 1)O sursă la fel de bogată. neasemuit de prețioasă pentru literatură, profundă în semnificații, care dă substanțialitate și întărește caracterul angajant. militant al literaturii actuale este patriotismul omului constructor al noii societăți. făuritor și stăpîn al propriului destin.Procesul marilor transformări sociale. în contenită desfășurare anii socialismului, el suși o forță activă făurirea conștiinței noi, a dus la mutații și structurări adînci în conștiințe, la dezvoltarea unor trăsături specifice, socialiste. Printre acestea, patriotismul socialist a devenit treptat o însușire caracteristică a omului nou. cu un solid fundament de obiectivitate socială, cu un mare grad de conștiință colectivă și individuală, o trăsătură dominantă. generală a întregii colectivități, a spiritualității întregului popor. El este propriu de acum tuturor membrilor societății, indiferent de naționalitate. de vîrstă. de profesie, propriu idealului socialist. Dragostea fierbinte a fiecărui ora față de patria socialistă.— întruchipare măreață a unor străvechi și înalte visuri — față de popor si de partid, de cauza. socialismului și comunismului. — slujită cu abnegație și devotament— credința nestrămutată în triumful definitiv al revoluției, toate încălzesc ca o flacără vie inimile a milioane de oameni. Mai mult, calitatea principală a patriotismului socialist — lucru important pentru literatură— este că el se realizează în fapte. în acțiuni concrete cu importantă finalitate socială, în munca de zi cu zi și ceas de ceas a oamenilor muncii din fabrici și uzine, de pe ogoare, de pe vastele șantiere ale construcției socialiste. .în lupta de apărare intran

cuce- ale so- Mul- care
socialist al contemporan.

nedin în- în

II

de al

sigentă a marilor riri revoluționare poporului, a cauzei cialismului șî păcii, te asemenea fapteating dimensiunile eroismului, ca o supremă manifestare a patriotismului socialist. conștiința, constituie o însemnată sursă de inspirație pentru literatură. E vorba desigur nu numai eroismul din trecutpoporului nostru, manifestat în atîtea vestite bătălii cu prețul a mii și mii de jertfe, ci și de eroismul omului contemporan. generat de conștiința idealului socialist, de frumusețea nobilelor sentimente ale umanismului. de acceptarea știentă a interesului major al colectivității tionale. de eroismul tidian al fiecărui om al muncii în lupta pentru realizarea sarcinilor stringente ale construcției socialiste. în 1. multe ori grea, de satisfacții a noii societăți.Toate acestea necesitate un _ caracter patriotic oricărei opere literare cu tematică de actualitate. Sentimentul patriotismului socialist constituie astfel. în mod obiectiv, un atribut de substanță al lucrărilor literare cu ecou adînc în contemporaneitate. O operă care aspiră cu îndreptățire la oglindirea actualității noastre socialiste este prin forța lucrurilor și general-patriotică. Cine ignoră acest lucru fundamental se lipsește singur de izvorul curat și adînc, viabil, cel mai autentic si mai plin de frumusețe al literaturii actuale.Or, o literatură ca a noastră își află menirea, gradul de împlinire, de realizare, valoarea estetică proprie, specificul său în primul rînd în măsura în care poartă amprenta, pecetea apăsată a epocii noastre, avîntului creator, vivacității, fră- mîntărilor înnoitoare, aspirațiilor și idealului omului de azi. Conținutul viu și suflul fierbinte al contemporaneității socialiste, acestea dau în primul rînd sîngele și respirația lite-

con-na- co-
munca de dar plină edificăriiimpun cu pronunțat

raturii noastre. Trebuie să ajungem ca oamenii epocii noastre — muncitori, țărani, intelectuali, militari și tineri, toți cei care, animați de un fierbinte patriotism, ridică acum, astăzi, cu brațele și mintea lor o Românie nouă, socialistă, și care tot așteaptă cărți despre ei — să se regăsească mai des și în imagini mai vii, mai expresive, în viitoarele opere literare. Actualitatea noastră socialistă constituie deopotrivă izvorul și forța neîntrecută a cărților noastre. Văd în a- ceasta nu numai respectarea esenței literaturii, întărirea caracterului ei militant, revoluționar, ci și împlinirea unei înalte îndatoriri, a responsabilității noastre patriotice, scriitoricești.Mai mult, o societate ca a noastră, în care umanismul socialist constituie cheia de boltă a dezvoltării sale, a formării omului contemporan, dă tocmai în acest sens o investiture proprie, măreață și gravă, literaturii. Umanismul, ca postulat de seamă al gîndirii filozofice marxist-leniniste, își găsește o realizare treptată, salutară, în condițiile noii societăți, cea mai umană dintre toate, al cărei țel suprem este dezvoltarea liberă, neîngrădită, multilaterală și deplină, armonioasă a omului, a fiecărui om, potrivit aptitudinilor sale fizice și intelectuale, asigurarea respectului demnității. împlinirii înaltelor idealuri ale umanității. Or, înflorirea personalității umane, formarea conștiinței noi, socialiste presupun organic a- pariția și dezvoltarea, cultivarea unui puternic sentiment de dragoste față de patria socialistă, a patriotismului socialist. Șlefuită ca un diamant cu multe fațete, conștiința omului contemporan strălucește și în lumina vie a acestui măreț și nobil sentiment. O literatură umanist-socialistă deci, ca reflex expresiv, profund al realității umane ra deun
noi, capătă în structu- bogatului său conținut idei și sentimente, și implicit caracter pa-

triotic ce trebuie cu grijă dezvoltat și ca un atribut al accesibilității.Ajungem astfel la constatarea importantă că patriotismul socialist constituie nu numai izvorul, dar și forța' literaturii noastre. în procesul complex de făurire a noii conștiințe, de călire, de înnobilare și activizare a acesteia, al aprinderii și întreținerii focului sacru al dragostei de țară, de popor, de partid, de trecutul nostru glorios, de prezentul și viitorul patriei socialist^, al încrederii neștirbite în destinul țării și în steaua comunismului, un însemnat rol revine și literaturii. Prin forța ideilor și sentimentelor pe care le poartă spre inimile cititorilor' prin forța deosebită a expresiei sale, a specificului său artistic, prin valoarea și intensitatea emoției pe care o produce, ea își îndeplinește totodată una din marile ei meniri, a- ceea de a înrîuri procesul de formare și închegare a noii conștiințe, de formare a personalității omului contemporan. Ea poate astfel întări și con,-, sacra semnificația unor mari momente social-is- torice, cu ecou profund în contemporaneitate, poate particulariza și generaliza. fixa și aureola în conștiința a milioane de oameni, a unui popor, sensul real, adevărul fundamental al marilor evenimente și fapte istorice, , trecute și prezente, poate întări entuziasmul și ho- tărîrea oamenilor în lupta lor pentru determinarea cursului istoric al societății.Iată de ce preocuparea criticii literare, a revistelor literare, a presei de caracterul patriotic al literaturii noastre actuale, de literatura cu tematică patriotică, trebuie să se vădească mai intens. Nu vom osteni niciodată îndeajuns nici noi. scriitorii. nici cei care au o răspundere cît de mică în stimularea literaturii, în a acorda acestei literaturi atenția cuvenită, de o importantă majoră pentru viața societății noastre.

Este știut că în acest an, prin măsurile luate pe baza Directivelor C.C. al P.C.R., predarea științelor sociale este adaptată într-o mult mai mare măsură la specificul institutelor și facultăților, la necesitățile. reale de pregătire a studenților. Această acțiune se realizează, practic, pe mai multe căi: prin numărul diferit de ore ce se acordă a- cestor discipline în planurile de învățămînt ale universităților, institutelor de medicină, de artă, agronomice, cu profil economic, politehnic; prin diferențierea conținutului programelor cursurilor de filozofie, e- conomie politică, socialism științific în funcție de profilul științific aJ fiecărui institut, ca șl prin introducerea în planurile de învățămînt a unor discipline sociale noi, facultative sau la alegere. Cursuri ca cele de sociologie industrială (la institutele agronomice — sociologie rurală), de estetică industrială, de metodologia și logica cunoașterii științifice; în învățămîntul medical — sociologia medicinii și etica ; în învățămîntul artistic — sociologia culturii, axiologia marxistă, istoria filozofiei, iar în cel universitar discipline, ca : e- pistomologia, filozofia istoriei, psihologia socială etc., introduse sau pe cale de a fi introduse, vin în întâmpinarea a-și lărgi și aprofunda cunoștințele.Consider — ne spunea conf. univ. dr. Ioan Cornea, șeful catedrei de filozofie de la Universitatea din Timișoara — că măsurile ce au fost luate pentru adaptarea predării știiȘ- telor sociale la specificul institutelor se cer a fi adîncite de fiecare profesor, conferențiar, asistent prin efortul permanent de a-i ajuta pe studenți să înțeleagă conținutul noțiunilor, categoriilor, legilor cu care operează disciplinele sociale pe temeiul cunoștințelor lor de specialitate, prin folosirea unui limbaj, a unor fapte demonstrative și chiar procedee de gîndire inspirate direct din disciplinele de profil. Rezultă de aici o sarcină importantă pentru cadrele didactice de la catedrele de științe sociale : aceea de a-și însuși cît mai temeinice și actuale cunoștințe din domeniul științelor ce profilează facultățile la care predau. Fără a deveni el însuși matematician. fizician, chimist, filozoful care predă matematicienilor, fizicienilor, chimiștilor trebuie să știe matematică, fizică, chimie. Din păcate multi dintre colegii noștri nu au acordat pînă în prezent importanta cuvenită acestei cerințe.Analiza problemelor fundamentale ale științelor moderne de pe pozițiile concepției marxist-leniniste nu ar trebui însă în nici un caz să ducă la „topirea", la „pulverizarea" științelor sociale în disciplinele de specialitate — așa cum există deja tendința la unele facultăți în care se studiază științe ale naturii. Adaptarea predării filozofiei la specificul facultăților nu presupune nicidecum abandonarea problematicii proprii filozofiei, transformarea predării ei într-un curs de filozofia fizicii, chimiei. biologiei, matematicii, ci introducerea sau extinderea unor capitole și probleme adecvate profilului facultăților. De pildă, pentru facultățile liza mai me cum ralitatea . terminismul, „______ ________________ .ca, nivelul empiric și cel teoretic ăl cunoașterii, teoria științei, etc.Pe de altă1 parte, — este de părere lectorul univ. Al. Valentin; prodecanul facultății de filozofie a Universității din București — studentul unei facultăți cu profil naturalist sau tehnic trebuie să dobîndească nu numai o bază teoretică generală a specialității sale, el are nevoie nu numai de cunoașterea „legilor celor mai generale al« dezvoltării naturi;

dorinței studenților de

de fizică este firească an-i- stăruitoare a unor proble- ar fi: spațialitatea, tempo- și infinitatea materiei, de- gîndirea și Ciberneti-

și societății", ci și de un sistem de idei și principii filozofice temeinic asimilate, care să-l ajute să încadreze cunoștințele sale de specialitate în sistemul de valori a! societății în ansamblu, să dea activității sale postuniversitare, întregii sale vieți conținutul și sensul politico-etic corespunzător cerințelor societății noastre socialiste. într-un cuvînt, filozofia trebuie să-i dea posibilitate tînărului care se formează ca un bun specialist să devină, în același timp, și un bun cetățean, un om adevărat și complet. în acest sens, cred eu, este necesară o mutație de accent în predarea filozofiei, mutație care să pună capăt scientismului arid și searbăd ce apare în unele prelegeri, cursuri, făcînd din ele mai degrabă o colecție de date și informații din domeniul științelor particulare, decît expuneri ale unei concepții pe cît de științifică, pe atît de originală, și pe cit de revoluționară, pe atît de atrăgătoare — cum este de fapt filozofia marxistă.
Concluzia ce se degajă din aceste 

opinii este, desigur, aceea că în pre
darea științelor sociale trebuie să se 
țină seama atît de specificul, de 
profilul propriu fiecărui institut de 
învățămînt superior, cît și de sar
cina cardinală a catedrelor de științe 
sociale — aceea de a contribui in
tr-o măsură liotărîtoare la formarea 
și dezvoltarea concepției științifice, 
marxist-leniniste, despre natură și 
societate a noilor generații de spe
cialiști, la înarmarea lor cu cunoaște
rea politicii partidului, la educarea 
studenților în spirit comunist, la for
marea lor ea destoinici constructori 
ai noii orînduiri.

IIIIstoria învățămîntului nostru superior demonstrează împletirea organică și interdependența dintre activitatea didactică și științifică. îmbunătățirea întregii activități de predare a științelor sociale este condiționată într-o măsură hotărîtoare de dezvoltarea muncii de cercetare științifică în eadrul catedrelor.Semnificația deosebită a activității de cercetare — ne spune conf univ. dr. Vasile Nicliita — decurge atît din contribuția pe care catedrele de științe sociale sînt chemate să o aducă la înflorirea creației originale, indisolubil legate de cerințele evoluției societății noastre socialiste, cît și din importanța pe care o asemenea activitate o are în procesul de instruire și afirmare a noilor generații de specialiști.în ultimul timp au fost elaborate și publicate studii consacrate unor importante categorii și fenomene actuale ale vieții sociale. O serie de colective de catedră, între care colectivul catedrei de sociologie de la Universitatea din București, catedra de socialism științific de la Institutul politehnic din București, unele colective de la Cluj, Bacău, Arad, Timișoara realizează investigații de teren asupra unor importante fenomene ce însoțesc procesul de industrializare, de modernizare a agriculturii, integrarea în viață a noilor specialiști, dezvoltarea conștiinței socialiste a diferitelor categorii de oameni ai muncii etc. Sînt începuturi bune care trebuie continuate și dezvoltate.Există mari rezerve de valorificare a importantului potențial științific' de care dispun catedrele de științe sociale ; eforturile acestora nu sînt încă peste tot orientate cu prioritate spre elaborarea unor studii care să ofere premise teoretice și practice solide, eficiente, în domeniul deciziei și prognozei, în domeniul perfecționării activității de conducere și organizare a vieții sociale. Cu toate că este cunoscut și recunoscut peste tot interesul pentru cercetarea concretă, unele catedre din centre universitare importante — ca Iași, Craiova, Galați Constanța — manifestă încă reținere în darea și desfășurarea unor fel de cercetări în raza trului universitar respectiv, viața a confirmat importantul rol formativ al atragerii studenților la activitatea de cercetare a catedrelor, sînt încă puține catedrele care au pășit cu hotărîre pe această linie. O contribuție la dezvoltarea muncii de cercetare a catedrelor de științe sociale va putea creată recent — de activității științifice din Ministerul învățămîntului, cu _ care vor orienta și urmări realizarea tematicii principale de cercetare pe domenii de specialitate.Sînt numeroase cadre didactice pline de pasiune și inițiativă care dispun de maturitatea necesară unei activități de investigație științifică de mai mare anvergură și eficacitate — arăta conf. univ. Ion Aluas, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Dar aceste forțe acționează dispersat, în colective mici, sau individual, într-o arie tematică restrînsă, adesea minoră. Pentru ca cercetările noastre să dobîndească o mai mare eficiență, să constituie instrumente reale de perfecționare a activității practice, se impune, mea, cu urgență, coordonării muncii de către Ministerul lui, organizarea pe tlrele eu o bogată și valoroasă experiență a unor centre de cercetări specializate, trecerea de la stadiul ineficient al proclamării necesității de a asigura legarea teoriei cu practica, la încheierea efectivă de contracte de cercetare între diferitele instituții șî catedrele de științe sociale etc. Recenta chemare a celor trei institute științifice de cercetări și proiectări din Capitală, către toate institutele similare dir. tară, constituie șl pentru cadrele didactice de la catedrele de științe sociale un îndemn mobilizator la găsirea modalităților concrete de dezvoltare și fructificare a propriei activități de investigație științifică.Virtuțile inegalabile ale științei marxist-leniniste. ca instrument sigur de cunoaștere și transformare a lumii,, receptivitatea studenților față de tot ceea ce este nou — capacitatea și aviditatea lor caracteristică vîrstei de asimilare a valorilor autentice ale științei și culturii contemporane constituie tot atîtea premise favorabile neutru o activitate fructuoasă a catedrelor de științe sociale. Acestora le revine, de aceea, înalta răspundere civică si moral- politică de a gîndi și aplica — în acest an universitar — soluții valoroase, eficiente menite să contribuie la perfection area predării științelor sociale în școala noastră superioară.

abor- ast- cen- Deși

aduce Comisia — coordonare agrupe de lucru

după părerea îmbunătățirea de cercetareInvățăinîntn- lîugă cate-
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1969-AN HOTARITOR 
AL CINCINALULUI

Angajamente pentru sporirea aportului științei
la dezvoltarea economiei naționale

CENTRUL

DE CALCUL ECONOMIC
Șl CIBERNETICĂ 

ECONOMICĂ

Coxochimică Hunedoara se va evita procurarea de documentații și utilaje din import apreciate la circa 1 000 000 lei valută.Ne angajăm, de asemenea, să răspundem prin cercetări specifice la solicitările suplimentare care vor rezulta din realizarea programului de dezvoltare a irigațiilor, din acțiunea de urbanizare a comunelor rurale, precum și din alte necesități majore ale diferitelor sectoare economice.
INSTITUTUL

Consiliul științific al Centrului de calcul șl întregul . personal își iau angajamentul să realizeze următoarele :Vom prelua din producție o sarcină de calcul echivalentă cu 100 milioane ore de calcul, inclusiv elaborarea metodelor de calcul și a tehnicilor de programare corespunzătoare, economisind munca necesară pentru efectuarea acestor calcule și ncle de execuție a lor.Prin descoperirea unor posibilități care a metodelor de ordonanțare, de losirii resurselor tchnice-materiale și de planificare a utilizării forței de muncă, ne propunem să elaborăm 5 proiecte tip de analiză de sisteme a căror aplicare să conducă la o creștere a productivității muncii cu 7 la sută și la o reducere a prețului de cost cu 10 la sută.In scopul punerii la punct a unei biblioteci de programe adaptate Ia cerințele specifice ale calculului economic din țara noastră, ne propunem elaborarea unor serii de programe pentru analize PERT cu resurse, pentru planificarea operativă a producției, pentru prelucrarea datelor la aplicarea modelelor de balanțe, precum și pentru automatizarea calculelor de evidență și de gestiune.Elaborarea unui program de ordonanțare a unor lucrări de întreținere și reparații, precum șl întocmirea unui model al balanței energetice care vor permite, prin aplicarea modelelor pilot la Combinatul petrochimic Brazi și Combinatul chimic Craiova, cu concursul specialiștilor de la aceste combinate, realizarea unei economii în valoare de 18 milioane lei, finalizarea cercetărilor întreprinse fiind prevăzută pentru anul 1969.Elaborarea unui model pentru optimizarea planului de investiții și valorificarea optimă a materiilor prime, a cărui aplicare în sectorul îngrășămintelor chimice, în cincinalul care urmează, va permite reducerea investiției pe tona de produs cu cca 1 la sută.Realizarea acestor angajamente creează condițiile pentru trecerea la autofinanțare a Centrului de calcul economic și cibernetică economică ; pînă la finele anului 1969, colectivul își propune acoperirea integrală a cheltuielilor din venituri proprii, urmînd ca din anul 1970 să aducă beneficii.

reducînd terme-noi de valorifi- organizare a fo-

INSTITUTUL

DE CERCETĂRI FORAJ
EXTRACȚIE CÎMPINA

Colectivul Institutului de cercetări foraj extracție Cîmpina, alături de toți oamenii muncii, este hotărît să contribuie la progresul patriei noastre și se angajează să îndeplinească următoarele obiective principale :1. Prin aplicarea în practică a rezultatelor cercetării privind exploatarea zăcămintelor de țiței greu și vîscos prin metode termice, se va obține în anul 1969 un plus de producție în valoare de peste 8 milioane lei.2. Se vor executa studii de dezvoltare a exploatării principalelor zăcăminte de țiței și gaze care se vor pune în producție în anul 1969, 1970, 1971. Se vor obține creșteri de producție în valoare de 5 milioane lci/an. Se vor reduce cheltuielile efectuate pentru descoperirea rezervelor cu 20 milioane Iei/an.3. In vederea evitării importului, în anul 1969 se va construi și perfecționa aparatură de cercetare în scopul controlului producției în valoare de 200 000 lei valută.4. Se va reduce durata de cercetare cu 1 an a optimizării procesului de săpare a sondelor, astfel îneît în perioada 1970—1971 să fie create premisele aplicării industriale a acestui procedeu — care va conduce la reducerea prețului de cost al metrului forat cu 10 la sută.5. Ne angajăm ca, pe baza cercetărilor proprii, unitățile de foraj și extracție ale Ministerului Petrolului să realizeze în anul 1969 reducerea cheltuielilor de foraj cu 20 milioane lei, prin extinderea forajului cu jet și creșterea producției de țiței și gaze, în valoare de 10 milioane Iei, prin aplicarea metodelor de mărire a productivității sondelor.
INSTITUTUL DE STUDII

Șl CERCETĂRI 

HIDROTEHNICELucrătorii Institutului de studii și cercetări hidrotehnice își vor axa activitatea de cercetare spre satisfacerea nevoilor dezvoltării economiei naționale, urmărind în principal : ■— evaluarea resurselor de apă de suprafață și subterane ; valorificarea optimă a acestora ; stabilirea unor soluții optime pentru lucrările hidrotehnice, în scopul folosirii complexe a resurselor de apă; fundamentarea măsurilor de protecția calității resurselor și elaborarea de tehnologii noi in vederea epurării și tratării apelor.Se va acorda o atenție deosebită temelor de cercetare care asigură o largă valorificare a rezultatelor obținute în activitatea științifică ca, de exemplu : monografia hidrologică a rîurilor dinRomânia (va fi încheiată în semestrul I al anului 1969) ; monografia hidrologică a zonei litoralului românesc al Mării Negre (va fi predată pînă la sfirșitul anului 1969) ; stabilirea pe baze științifice a consumurilor specifice de apă ale industriei, agriculturii și centrelor populate urmărind evitarea risipei de apă; introducerea unor criterii îmbunătățite de determinare a eficienței economice a lucrărilor hidrotehnice ; îmbunătățirea navigației pe Dunărea maritimă și a ieșirii la mare.Totodată lucrătorii din I.S.C.H. se angajează să elaboreze o serie de lucrări, printre care :Stabilirea în anii 1969—1970 a parametrilor optimi de proiectare pentru cel puțin 10 lucrări hidrotehnice (baraje, prize de apă, disipatori de energic, conducte și canale de aducțiune și evacuare etc.), care însumează o valoare de investiții de circa un miliard lei.Stabilirea în anul șl a parametrilor de pentru cel puțin 10 apelor, însumind o 100 milioane lei.Asimilarea în țară, de acrare pentru stațiile de epurare, în vederea introducerii în producție, ceea ce va aduce o economie de 4 milioane Iei valută la suta de bucăți.Pe baza cercetărilor 1969—1970 se vor furniza parametrii tehnologici de toarele suspensionale cu nămol. Prin aplicarea în obținute se utilaje dinPe baza rii stațiilor Combinatul

1969 a proceselor tehnologice proiectare și exploatare optimi stații de tratare și epurare a valoare de investiții de pesteîn anul 1969, a unei turbine
ce se vor efectua în institutelor de proiectare proiectare pentru decan- rccircularea stratului de proiectare a rezultatelor va evita procurarea de documentații și import.cercetării efectuate în vederea construi- de epurare biologică a apelor uzate de la Chimic de la Făgăraș și de Ia Uzina

DE CERCETĂRI

PENTRU MECANIZAREA

AGRICULTURIIUrmărind completarea gamei de utilaje și extinderea domeniului de utilizare a celor existente, realizarea de mașini complexe capabile să execute mai multe lucrări la o singură trecere, reducerea greutății mașinilor prin folosirea materialelor feroase de calitate superioară și a celor plastice, ridicarea indicilor calitativi de lucru și de exploatare, pentru ca mecanizarea lucrărilor din agricultura noastră să ducă la producții sporite, de bună calitate și cu preț de cost redus, ne angajăm :— Pentru scurtarea perioadei de asimilare în fabricație a utilajelor noi se vor reduce cu 15 la sută termenele de executare, experimentare și de elaborare a studiilor tehnico-economice și temelor de proiectare față de termenele planificate.— Reducerea cu 3 luni a perioadei de experimentare în vederea omologării utilajelor destinate transportului, încărcării și manipulării produselor agricole, prin utilizarea unor metode noi de încercare forțată, de standuri și aparatură adecvate, economi- sindu-se prin aceasta circa 200 000 lei valută.— In vederea reducerii importului de mașini șl a procurării de licențe vor fi realizate în concepție proprie, cu performanțe competitive, următoarele șini:— mașina pentru deschis brazde do udare în tura plantelor prășitoare irigate ;— mașina pentru combaterea dăunătorilor aerosoli ;— mașina pentru executarea prășituiui pe pante ;— freza pentru prelucrarea solului între rîndurile de vie ;— mașina pentru tocarea și eliminarea coardelor de pe intervalul rindurilor de vie.Depășirea planului de venituri cu suma de 2 milioane Iei la lucrări contractate.Toate lucrările de cercetare cu termen de încheiere în anul 1969 vor fi valorificate.

La Casa de cultură a I.R.R.C.S. a avut loc luni o seară culturală cubaneză, organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea cu, prilejul Zilei naționale a Cubei.După un cuvînt de deschidere rostit de Mihnea Gheorghiu, prim- vicepreședinte al I.R.R.C.S., ziaristul Paul Diaconescu a împărtășit impresii dintr-o călătorie pe care 
a întreprins-o recent în Cuba.Conferința a fost urmată de un program de filme documentare cubaneze.La manifestare au fost prezenți funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, oameni de artă și cultură, precum și Jesus Barreiro Gonzalez, ambasadorul Republicii Cuba la București, membri ai ambasadei și alți membri ai corpului diplomatic. *Luni a părăsit Capitala, plecînd spre Franța și Senegal, o delegație a Uniunii Medicale Balcanice, alcătuită din dr. docent M. Popescu- Buzeu — președinte de onoare, și conf. V. Prodescu.In Capitala Franței, delegația română, completată cu prof. K. I. Giirkan din Istanbul, urmează să semneze un acord general de colaborare cu Asociația Internațională de cercetări medicale și schimburi culturale.

Pe baza acestui acord, vor avea loc periodic Zilele medicale franco- balcanice în una din țările componente ale Uniunii Medicale Balcanice. Prima manifestare de acest fel va avea loc în țara noastră, între 15 și 18 septembrie 1969.între 13 și 18 ianuarie, delegația Uniunii Medicale Balcanice va participa la „A Vl-a Sesiune a Zilelor Medicale din Senegal".*în deschiderea „Zilelor filmului norvegian", care se desfășoară între 
6 și 12 ianuarie în Capitală, luni seara a avut loc la Cinematecă un spectacol de gală cu filmul „Nouă vieți", realizarea regizorului Arne Skouen, după cartea cu același nume a scriitorului norvegian David Howarth.Manifestarea este organizată în cadrul schimburilor dintre Arhiva națională de filme din țara noastră și Institutul norvegian al filmului din Oslo.La gală au luat parte persoane oficiale, reprezentînd instituții centrale și de cultură, precum și șefi ai unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic a- creditați în România.înainte de spectacol, regizorul Ion Popescu Gopo, președintele A- sociației cineaștilor, a prezentat publicului filmul și cîteva din aspectele caracteristice cinematografiei norvegiene contemporane.(Agerpres)

De la Ministerul

Invățămintului
Cursurile școlilor generale, 

ale liceelor de cultură gene
rală, liceelor de specialitate, 
școlilor profesionale și tehnice,

precum și activitățile grădini
țelor de copii, reîncep, după 
vacanța de iarnă, luni 13 ia
nuarie 1969.

ma-
cul-

cu

INSTITUTUL ■
DE ENDOCRINOLOGIE i 

C. I. PARHON
■i;'

Lucrătorii științifici ai Institutului de endocrinologie. își iau următoarele angajamente :1. Se vor introduce în planul de cercetare cu prioritate teme cu caracter aplicativ, astfel îneît să se asigure un echilibru între cercetarea fundamentală și cea aplicativă. în același sens, se vor termina, cu o lună înainte de termen, temele cuprinse în planul departamental, încheindu-se cu un protocol de aplicabilitate.Se vor pune la dispoziția Ministerului Sănătății metode noi de investigare — îndreptar terapeutic și în unele cazuri medicamente noi — cum ar fi hormonul de creștere de origine umană, polipeptide cu acțiune antiblastică etc. Acestea vor duce, in fond, la scurtarea timpului de internare și reintegrarea în procesul de producție.2. Colectivele și-au propus teme de cercetare fundamentală a căror aplicabilitate se întrevede într-un viitor mai apropiat. în acest sens se studiază tulburările de hormonogeneză, transportul hormonilor ti- roidieni, metabolismul lor la periferie, mecanismul de acțiune etc.3. Colectivele își iau angajamentul de a sprijini mai departe Ministerul Sănătății și industria de medicamente pentru a răspunde solicitărilor unor probleme de sănătate publică sau cu caracter social ca : gușa endemică, tulburările de creștere și dezvoltare de origină endocrină, cancerul endocrin și endocrinodepen- dent, patologia metabolică endocrină, patologia cardiovasculară etc. ca și unele probleme metodologice legate de o mai mare eficientă a cercetării științifice în domeniul medical a unor probleme ridicate de teren ș.a.4. Colectivele își propun ca să ajute Ministerul Sănătății și Ministerul Invățămintului pentru formarea șl perfecționarea cadrelor de specialiști, endocrino- logi sau de laborator, punînd în acest scop la dispoziție baza clinică și de laborator a Institutului de endocrinologie.
INSTITUTUL

DE CERCETĂRI

TRANSPORTURI AUTO,

NAVALE Șl AERIENEEforturile noastre sînt orientate spre introducerea în producție a rezultatelor cercetărilor, care să conducă la îmbunătățirea calității lucrărilor de drumuri și a proceselor tehnologice de transport, în vederea reducerii prețului de cost și a măririi eficienței fondurilor de investiții alocate. în acest scop ne angajăm :1) Să îndeplinim sarcinile prevăzute în planul de cercetare cu cel puțin 20 zile înainte de termenele prevăzute in plan.2) Să participăm la acțiunea de îmbunătățire a fluxului informațional în transporturile auto și introducerea prelucrării mecanizate a datelor și experimentarea metodelor matematice în transporturile auto de mărfuri.3) Să introducem în activitatea de transporturi noi tehnologii, care să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de lucru, la ridicarea productivității sociale a muncii și realizarea de economii prin :— Aplicarea tehnologiei de fabricare la cald într-o singură fază și în flux continuu a mixturilor asfaltice cu lianți naturali care va realiza o economie anuală de 4 milioane lei.— Aplicarea regimului optim de rodare a motoarelor auto SR-211 și M-207, după reparația lor generală ; prin aplicarea acestei metode se va realiza o economie de 3 milioane pe an.— Introducerea de noi procese tehnologice de mecanizare a operațiilor de încărcare-descărcare în porturile fluviale și maritime.4) Să fabricăm pentru prima dată în țară pe linie semiindustrială emulsii bituminoase cationice și să introducem folosirea lor la lucrările de întreținere ș? construcția drumurilor executate la rece.5) Prin cercetarea și aplicarea în unitățile de exploatare de noi metode de lucru și dispozitive vom contribui la mărirea siguranței de circulație pe drumurile publice și a siguranței zborului avioanelor.

Circulația pe sectorulromânescDirecția generală a navigației civile „Navrom" informează că traficul fluvial pe sectorul românesc al Dunării continuă să se desfășoare, în cea mai mare parte, în condiții normale. în amonte de portul Baziaș circulația navelor este însă întreruptă din cauza ghețurilor.Pentru îndeplinirea sarcinilor contractuale privind transporturile navale au fost descongestionate de zăpadă drumurile de acces, danele și

al Dunăriiplatformele de încărcare-descărcare a mărfurilor din toate porturile românești. Au fost luate, de asemenea, măsuri pentru acordarea asistenței tehnice tuturor navelor sub pavilion românesc sau străin surprinse în zonele cu condiții atmosferice nefavorabile. Trecerea cu bacurile peste Dunăre, pentru toate categoriile de autovehicule se desfășoară normal.(Agerpres)
vremea

Ieri în țară : Vremea s-a menținut rece, cu cerul variabil, ex- ceptînd sud-estul țării, unde a fost acoperit. S-au semnalat ninsori locale în Dobrogea și cu caracter izolat în celelalte regiuni. în Moldova, Muntenia și nordul Dobrogei s-au semnalat suspensii de praf. Vîntul a suflat în general slab, cu intensificări în sud-estul țării din sectorul nord-estic. Temperatura a înregistrat o ușoară creștere în Dobrogea. Valorile înregistrate la ora 14 oscilau între minus 19 grade la Joseni și plus 1 grad la Sf. Gheorghe-Deltă. în Bucu
rești : Vremea a fost rece, cu a

cerul mai mult noros. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de minus4 grade.
Timpul probabil pentru zilele 

de 8, 9 și 10 ianuarie. în țară : Vreme rece cu nopți geroase, la începutul intervalului, mai ales în nord-estul țării. Apoi se va încălzi ușor și treptat. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Voi cădea ninsori locale. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 15 și minus5 grade, izolat mai coborîte, iar maximele între minus 8 și plus 2 grade. Ceață locală. în București î Vreme rece, cu nopți geroase la începutul intervalului, apoi în curs de încălzire ușoară. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea ninsori slabe. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

!N R.F.G., FRANȚA ȘI

ELVEȚIA

Handbaliștii 
de la Steaua 
15 meciuri - 

15 victorii
Echipa masculinei de handbal Steaua București s-a întors în Capitală din turneul întreprins tn R. F. a Germaniei, Franța șl Elveția. în cadrul acestor focuri, Steaua a susținut 15 întîlniri obținînd tot atîtea victorii (ei au înscris 264 puncte și au primit 140). După ce au cîștigat turneul internațional desfășurat în Berlinul Occidental, handbaliștii de la Steaua au jucat la Teningen, învingînd cu 31—20 (15—8) echipa Sud Baden. La Brtichsal, Steaua a întrecut cu 14—11 formația TSV Blurkenau și cu 13—5 o selecționata locală. In continuare. handbaliștii români au evoluat in Franța la Strasbourg, unde au cîștigat turneul, după ce au învins cu 22—5 echipa sel. Stuerwald șl cu 18—11 echipa Racing Club Strasbourg.Sîmbătâ Io Basel, Steaua a lucat tn compania echipei reprezentative a Elveției, ds care a dispus cu scorul de 24—8 (13—4).

„Financial Times"

RETROSPECTIVĂ
CONGOLEZĂ
Ziarul englez „Finan

cial Times" a publicat recent un comentariu cu prilejul împlinirii a trei ani de la instalarea actualului regim consolez. condus de președintele Joseph- Desire Mobutu. Ziarul subliniază că „astăzi, el poate contempla 
drumul 'parcurs în a- cești ultimi trei ani cu o anumită satisfacție". Aceasta cu atît 
mai mult cu cît sînt 
cunoscute condițiile în care Congo și-a •pro
clamat independența 
la 30 iunie 1060 și sta
rea de dezintegrare pe care ă atins-o fosta 
colonie belgiană.Astăzi, scrie ziarul, legea și ordinea, chiar după criteriile congoleze. au fost instaurate. „Prăbușirea economică ce amenința 
să se producă cu un 
an și jumătate în 
urmă a fost evitată".„Financial Times" arată că generalul 'Mobutu dispune de două instrumente eficace : armata națională si partidul Mișcarea populară a revoluției, în legătură cu armata. cotidianul englez scrie : „Nici un efort 
n-a fost cruțat pentru 
a-și asigura loialitatea 
armatei".Potrivit părerii ex- pertilor, menționează în continuare ziarul, generalul Mobutu trebuie să facă însă fată unor greutăți, printre care resentimentele provocate de reîntoarcerea foștilor coloni belgieni și promovarea lor în posturi importante si o criză economică datorată cheltuielilor guvernamentale prea mari.„în prezent, scrie cotidianul britanic, în

Congo se face simțită 
influența S.U.A., a 
Belgiei și a Angliei, 
în domeniul inves
tițiilor străine, arată ziarul, este interesant 
de relevat că, după 
naționalizarea compa
niei Union Miniere du 
Haut-Katanga. cele 
mai importante intere
se străine în Congo 
sînt cele britanice. 
Este vorba de planta
țiile societății Unile
ver, de rețeaua sa im
portantă de distribui
re... Totodată, comer
cializarea diamantelor 
congoleze este astăzi 
o afacere britanică. 
Ceea ce a permis Con-

RĂSFOIND

PRESA
STRĂINĂ

goului să supraviețu
iască în cursul ultimi
lor opt ani este men
ținerea scurgerii spre 
occident a cuprului și cobaltului katanghez, 
din care o mare parte 
este transportată pe 
piața Atlanticului, tra- 
versînd Angola pe ca
lea ferată britanică 
Benguela".Ziarul subliniază că secesiunea katangheză și războiul civil care au sfîșiat Congo după 1960 au avut asupra agriculturii repercusiuni negative însemnate. „Ran
damentul agricol a 
scăzut cu 50 la sută și rețeaua de comuni
cații a fost complet 
dezorganizată, ceea ce 
a împiedicat ca pro
dusele agricole să par
vină ne piețele locale

și străine. în plus, in
securitatea care a 
domnit în sate a an
trenat un exod rural 
masiv către orașe. 
Problemele pe care le 
ridică remedierea a- 
cestei situații sînt i- 
mense. Ca și în cea mai mare parte din 
țările în curs de dez
voltare speranțele con
ducătorilor congolezi 
rămîn esențlalmente 
legate de industriali
zare. adică pentru în
ceput de obținerea de 
energie electrică la 
preț scăzut. Fluviul 
Congo conține din a- 
cest punct de vedere 
posibilități Imense și 
neexplorate".Ziarul arată că la Inga a început construcția unei centrale hidroelectrice de către o firmă italiană a cărei energie va fi folosită. între altele, de o uzină de îngrășăminte chimice și o otelărie cu o capacitate de 250 000 de tone. Ca perspectivă se studiază posibilitatea construirii unui barai de mari proporții De fluviul Congo, care va permite producerea u- nei cantități mari de curent electric la un preț redus.în încheiere, „Financial Times" scrie că restricțiile în domeniul salarizării și creditelor. care^urmăresc frînarea inflației galopante. ar putea influenta evoluția economică a tării. „Costul vie
ții și prețurile mărfu
rilor sînt foarte ridi
cate. Pe de altă parte 
însă reforma moneta
ră pe cale de înfăp
tuire de un 'an și ju
mătate, cu ajutorul 
Fondului Monetar In
ternațional, este con
siderată ca un succes 
din punct de vedere 
tehnic, iar moneda na
țională, zairul, este 
bine primită".

Anglia iși va dubla 
efectivele militare 
aflate in zona 
Mării Caraibelor

ST. JOHNS 6 (Agerpres). — Marea Britanie își va dubla numărul trupelor aflate în zona Mării Caraibelor, a declarat comandantul bazei navale britanice din Insulele Bermude, comandorul Martin Luccy. El a afirmat că Ministerul britanic al Apărării acordă o importanță deosebită acestei zone după hotărîrea de retragere, la începutul anului viitor, a trupelor sale de la est de Suez. „Marina regală britanică urmează să joace un rol mai mare în zona Caraibelor, unde Marea Britanie deține încă’ colonii", a menționat comandorul Luccy.

GHANA 

întrunirea 
Adunării 

ConstituanteACCRA 6 (Agerpres). — La 6 ianuarie s-a întrunit în capitala Gha- nei, în prima sa ședință, Adunarea Constituantă a țării. Cei 150 de membri ai Adunării, aleși și numiți de diferite organizații și instituții, urmează să elaboreze noua constituție, în baza unor propuneri prezentate de Comisia constituțională. După elaborarea constituției, acțiune care, potrivit aprecierii observatorilor locali, va dura trei luni, în țară se va desfășura o campanie electorală în vederea alegerii noului parlament. în virtutea propunerilor prezentate de Comisia constituțională, actualul guvern militar urmează să transmită puterea unui guvern civil pînă la data de 30 septembrie a.c.

SPORT
în cîteva rînduri

• PE STADIONUL „AZTECA" 
DIN CIUDAD DE MEXICO s-a disputat cea de-a doua întîlnire «- micală de fotbal dintre echipele reprezentative ale Mexicului și Italiei. Scor final : 1—1. Autorii golurilor s Padilla și respectiv Bertini. Golul e- galizator al italienilor s-a înscris în ultimul minut de joc. Amintim că în prima partidă, cîștigată de italieni cu 3—2, golul victoriei (Riva) fusese marcat tot în ultimul minut al jocului.

• SELECȚIONATA DE BOX A 
ROMÂNIEI va susține la 10 ianuarie la Copenhaga, o întîlnire amicală în compania echipei Danemarcei. în vederea acestei partide a fost alcătuită următoarea echipă : Ciucă (Gruescu), Gîju, Simion, Cuțov, An- toniu, Zilberman, Covaci, Chivăr, Mo- nea (Cîmpeanu), Alexe. Vor face deplasarea ca antrenor Ion Popa, iar ca arbitru-judecător, I. Boamfă.

• STANDARD LIEGE continuă să conducă în campionatul belgian de fotbal. Duminică, Standard a învins cu 0—0 pe Beveren și totalizează acum 21 de puncte. F. C. Bruges, Anderlecht, Charleroi și St. Trond au cîte 19 puncte..
• ÎN PRELIMINARIILE CAM

PIONATULUI MONDIAL DE FOT
BAL, echipa Senegalului a învins cu 
2—1 (2—1) echipa Marocului. In

primul joc cîștigaseră cu 1—0 fotbaliștii din Maroc. Conform regulamentului, cele două echipe urmează să mai susțină un meci pe un teren neutru.
• ÎN TURNEUL FINAL AI 

COMPETIȚIEI DE ȘAH PENTRU 
JUNIORI, DE LA GRONINGEN (O- 
LANDA), Ghizdavu (România) l-a învins pe Webb (Anglia). Ribli (Ungaria) a remizat cu Vaganian (U.R.S.S.). După 4 runde, în clasament conduce acum Madder (R. F. a Germaniei) cu 3 (1) puncte. Ghizdavu are 2 puncte, ocupînd locurile 4—6 alături de Ribli și Webb

• PROBA DE SLALOM URIAȘ 
DIN CADRUL CONCURSULUI IN
TERNAȚIONAL DE SCHI DE LA 
ABDELBODEN a fost cîștigată de francezul Jean Noel Augert, care a realizat în cele două manșe timpul total de 3’ 20” 18/100.

• După victoria cu 3—0 realizată în fața echipei Sonatrach, E- 
CHIPA DE FOTBAL PETROLUL 
PLOIEȘTI A MAI SUSȚINUT TREI 
MECIURI ÎN ALGERIA. Fotbaliștii români au terminat la egalitate ■ 2—2 cu selecționata orașului Oran, au învins cu 3—1 formația R. C. Kouba și cu 6—1 reprezentativa orașului Annaba.

Lotul national 
de hochei 
pe gheață 
în turneu 

în U. R. S. S.
Cei mai buni hocheiști al noștri și-au Început pregătirile în vederea campionatului mondial. După cum se știe, echipa noastră va lua parte la întrecerile grupei B. Dat fiind faptul că actualul lot national cuprinde numeroși jucători tineri, a fost alcătuit un program de pregătire special care cuprinde cîteva întîlniri internaționale, cele mai multe „in deplasare’.în cadrul acestui program se înscrie și turneul de trei jocuri pe care hocheiștii noștri îl fac tn U.R.S.S. Lotul pleacă mîine și va juca la Iaroslav (10 ianuarie) și în alte două orașe la 12 și 14 ale lunii. Vor face deplasarea următorii jucători : Dumitraș, Iordan și Stoiculescu (portari). Varga. Făgăraș, lonijă. Pop, Sgincă, Szabo, Biro, Pană. Bașa, Florescu, Moiș, Stefanov, Gheorghiu, Paraschiv, Huțanu și Fodorea.



viața internațională

CORESPONDENȚA DE LA AL. GHEORGHIU

Fotografii
ale stației
interplanetare

Venus-5“S3

Situația din
9

Orientul Apropiat

Conferința în patru pentru găsirea unei soluții pașnice în problema vietnameză, care ar fi ' trebuit să înceapă încă de la 6 noiembrie anul trecut, nu și-a putut începe lucrările nici după două luni, din cauza unui impas procedural, reflectat în discuțiile privind forma mesei conferinței. Americanii și administrația de la Saigon se cramponează în continuare de formula unei conferințe a „două părți", care oglindește de fapt refuzul de a accepta F.N.E. ca interlocutor independent și valabil.Spre a se ieși din acest impas care blochează deschiderea conferinței, delegația R.D.V., de acord cu delegația F.N.E. din Vietnamul de sud, a făcut noi propuneri la sfîrșitul săptămînii trecute, care, după cum se știe, prevăd în esență ca fiecare delegație să se așeze unde vrea la o masă rotundă.Acestui „pas înainte", cum l-a apreciat ziarul „Paris Jour", delegația americană i-a răspuns printr-o contrapunere pre- văzînd nu mai puțin de șase forme de mese, inclusiv de formă rotundă, dar fie cu o bandă despărțitoare la mijloc, fie cu un covoraș bicolor despărțitor, fie tăiate în două, toate plecînd în fond de la aceeași concepție a unei conferințe în doi și nu în patru. „Variatiuni pe aceeași temă", astfel a calificat ziarul ..Figaro" noile propuneri americane. remarcînd cu ironie că „rareori s-a văzut un asemenea non-sens : depinde de o bandă de țesătură de-a curmezișul unei mese ca să înceapă sau nu conferința pentru Vietnam"... „Figaro" adaugă că „este greu să se admită ca de o simplă panglică să depindă războiul sau pacea în Vietnam".Intr-adevăr, fondul problemei nu se rezumă deloc la aceasta. „Chestiunea de fond, arăta șeful adjunct al delegației F.N.E., este de a se ști dacă se vrea sau nu conferința, dacă se vrea pacea sau continuarea a- gresiunii". Nici R.D.V., nici F.N.E. nu pot accepta o conferință bilaterală, a așa-numitelor „două părți", după cum vor să o impună americanii și administrația de la Saigon.Dar în afară de aceste noi propuneri ale R.D.V., la care și-a dat acordul și F.N.E.. menite să scoată din impas conferința de la Paris, F.N.E. a făcut și alte gesturi conciliante care trebuie subliniate : a oferit un armistițiu de Anul Nou, a eliberat apoi trei prizonieri de război americani etc.Logica cere acum ca americanii și administrația de la Saigon să vină în întîmpinarea acestor gesturi. Desigur, punțile nu sînt rupte. Se retine aci faptul că adjunctii delegațiilor americană și nord-vietnameză au căzut de acord să se întîlnească din nou. fără a se preciza însă data.Elemente noi au intervenit în ultimele 48 de ore pe fundalul mult așteptatei conferințe de la Paris. S-a anuntat că Harriman, șeful delegației americane, va fi înlocuit de Ia 20 ianuarie cu Cabot Lodge. Harriman a calificat ca „logică" numirea lui Cabot Lodge în locul său. adău- . gînd că președintele Nixon „are ■ mare încredere în el". Dar în • pofida declarațiilor oficiale. ' pentru multi membri ai delega- ' ției americane de aci, după cum relatează ziarul american „In- . ternational Herald Tribune" ce • apare Ia Paris, această numire ■ a venit ca „o dezamăgire". ' După cum adaugă ziarul citat. acești membri se tem că trecu- , tul lui Lodge, care a fost de . două ori ambasador la Saîgon și • care este un prieten apropiat ■ multor lideri de la Saigon „va ' slăbi libertatea de mișcare a i S.U.A. la- aceste negocieri".în ce îi privește, reprezentanții . regimului de Ia Saigon — care ■ 
au respins sîmbătă seara ansam-

blul propunerilor făcute da R.D.V. și F.N.E. pentru rezolvarea dificultăților procedurale menționate — intenționează să vină cu un plan care vizează fărîmițarea conferinței de la Paris în trei conferințe distincte : una tripartită la Paris pentru discutarea problemelor militare între S.U.A., R.D.V. și administrația de la Saigon, prin excluderea F.N.E. ; o a doua la Saigon între F.N.E. și administrația saigoneză, pentru discutarea problemelor politice ; și m fine a treia, între reprezentanții nordului și sudului, de-a lungul paralelei 17, pentru discutarea viitoarelor relații între ei. După cum semnalează observatorii de aici, acest plan, care nu a fost încă prezentat oficial, urmărește în realitate transformarea conferinței celor patru într-o conferință în trei, prin eliminarea F.N.E. de la negocierile de la Paris. Purtătorul de cuvînt al delegației R.D.V. a calificat aceste intenții ale Saigo- nului, ca „subterfugii", ca o încercare de a sabota tinerea conferinței. „Regimul marionetă, a afirmat el, se teme de pace după cum focul se teme de apă". In acest context, după cum a arătat adjunctul delegației F.N.E., revendicarea populației din Vietnamul de sud, pentru instaurarea unui cabinet de pace să negocieze cu F.N.E., absolut legitimă.Mai multe ziare franceze vesc favorabil ideea unuimenea cabinet de pace. Publicația lunară „Le Monde Diplomatique" apreciază ca „o propunere constructivă" această idee. „Combatanții F.N.E., scrie „Le Monde Diplomatique", se pot prezenta la masa de conferință cu fruntea sus. Victoria lor constă în aceea că au rezistat fără să cedeze giganticului val al corpului expediționar american și i-au obligat pe adversarii lor să-i respecte și să-i recunoască ca interlocutori".La rîndul său, „Paris Jour" consideră constituirea unui cabinet de pace ca un jalon important în direcția unor negocieri eficiente.

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
Observatorul Institutului de astro- 
fizică al Academiei de științe din 
R.S.S. Kazahă a realizat foto
grafii ale stației interplanetare 
sovietice „Venus-5“. Observatorul 
este situat la altitudinea de 1 500 
m în apropiere de Alma Ata, iar 
clișeele au fost obținute printr-un 
telescop dotat cu o instalație de 
televiziune. Fotografierea stației 
„Venus-5“ a fost realizată de pe 
ecranul televizorului. In momen
tul respectiv, stația automată in
terplanetară se afla la o dis
tanță de 150 mii kilometri de 
Pămînt. Calitatea clișeelor este 
bună.

care estepri- ase-
PRAGA G (Agerpres). — Biroul C.C. al P.C. din Cehoslovacia pentru conducerea activității de partid în regiunile cehe a discutat la ședința sa de luni probleme legate de constituirea Adunării Federale a R. S. Cehoslovace. Biroul consideră just să se respecte dreptul de participare a unui reprezentant al poporului slovac în fruntea Adunării Federale încă de la constituirea sistemului federal.Conform declarației Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, în care se spune că Jozef Smrkovsky va îndeplini și pe viitor funcții în organele superioare de partid și de stat, biroul recomandă candidatura lui Smrkovsky pentru funcția da președinte al Camerei Popoarelor și, totodată, pentru cea de vicepreședinte al Adunării Federale.

© REUNIUNEA COMISIEI MIXTE DE ARMISTIȚIU LIBANO- 
ISRAELIANĂ © GUNNAR JARRING URMEAZĂ SĂ-ȘI REIA 
CONTACTELE ® LA TEL AVIV A ÎNCEPUT PROCESUL UNOR 
MEMBRI Al „ORGANIZAȚIEI DE ELIBERARE A PALESTINEI"

BEIRUT. Surse oficiale libaneze citate de agenția Reuter au anunțat că la frontiera dintre Liban și Israel s-a reunit comisia mixtă de armistițiu libano-israeliană. Lucrările comisiei s-au desfășurat sub auspiciile observatorilor Națiunilor Unite. După cum menționează agenția France Presse, această comisie a fost creată sub egida O.N.U. în 1948 pentru a supraveghea îndeplinirea clauzelor armistițiului încheiat în acel an între Israel și țările arabe vecine. Agenția citată arată, citind surse oficiale libaneze, că reuniunea actuală a avut numai un obiectiv limitat și pur tehnic și nu poate fi considerată ca o formă de negocieri privind tensiunea care există între Israel și Liban. Un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe israelian a confirmat, după cum relatează agenția A.P., că reuniunea a avut loc „pentru discutarea problemelor referitoare la respectarea măsurilor de încetare a focului".

israeliene. Diplomatul suedez va sosi inițial la Cairo, urmînd ca în continuare să viziteze Ammanul și Tel Avivul. Oficiosul egiptean reafirmă sprijinul deplin pe care guvernul R.A.U. îl acordă misiunii lui Gunnar Jarring.TEL AVIV. în capitala israellană a început, în fața unui tribunal militar, procesul a șase membri ai „Organizației de eliberare a Palestinei". Alți 50 de palestineni aflați în închisoare urmează, de asemenea, să fie judecați — anunță A.F.P, Totodată, la Hebron, un tribunal militar a condamnat patru arabi, acuzați de sabotaj, la pedepse variind între 5 și 20 de ani închisoare.
BEIRUT. în cursul unei conferințe de presă. Hussein Oweini, ministrul apărării al Libanului, a anunțat că guvernul a aprobat în principiu propunerea de a se introduce serviciul militar obligatoriu. El a subliniat că s-au și întocmit planuri pentru cruțarea tinerilor. rela al toțiCAIRO. Subsecretarul de stat Ministerul Afacerilor Externe R.A.U. a convocat duminică pe ambasadorii arabi la Cairo pentru a-î informa în legătură cu care au loc în întreaga lume cu privire la criza din Orientul Mijlociu, anunța luni ziarul „Al Ahram".Cu acest prilej s-a anuntat că ambasadorul egiptean la Moscova a avut o întrevedere cu Gunnar Jarring. care se află în prezent la Moscova, în calitate de ambasador al Suediei în Uniunea Sovietică.Ziarul egiptean „Al Ahram* a- nunță că trimisul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul A.propiat, Gunnar Jarring, urmează să-și reia la jumătatea lunii ianuarie contactele cu oficialitățile arabe și

contactele

BEIRUT. „După trei luni de negocieri a fost creat un consiliu general al tuturor mișcărilor de rezistență palestinene" — a declarat un reprezentant al mișcării „El Fatah" într-un interviu acordat postului de radio francez „Europa 1“. El a precizat că acordul privește atît problemele militare, cît și activitatea politică a organizațiilor de rezistență. S-a hotărît astfel coordonarea forțelor militare și plasarea lor sub un singur comandament.ATENA 6. — Corespondentul Agerpres Alexandru Cîmpeanu transmite : La o întîlnire cu comentatorii politici ai presei ateniene, primul ministru al Greciei, G. Papadopoulos, a declarat, referindu-se la situația din Orientul Apropiat, că evoluția evenimentelor din această zonă are o influență nefavorabilă asupra relațiilor dintre state și poate avea repercusiuni grave asupra păcii mondiale. „Sîntem interesați într-o rezolvare rapidă șl pașnică a problemei. în pofida dificultăților, este necesar ca părțile interesate să-și dea seama că n-au decît de cîștigat de pe urma unei soluționări pașnice. Grecia, a spus premierul Papadopoulos, speră că vecinii săi vor ști să-și rezolve diferendele în mod pașnic și prin înțelegere".

Guyana:„REBELIUNEA A FOST LICHIDATĂ»
— anunță un comunicat

»

al armatei guyaneze
GEORGETOWN 6 (Agerpres). — Rebeliunea armată din Guyana, care a izbucnit săptămîna trecută, a fost lichidată, anunță un comunicat al forțelor armate guyaneze. Trupele guvernamentale au preluat controlul asupra orașului An- nai și împrejurimilor unde acționau rebelii și rat pe polițiștii deținuți tici. în cursul schimbului

acestuia au elibe- ca osta- de focuriau fost uciși cinci rebeli și au fost răniți alți doi. Potrivit unor știri din Rio de Janeiro, numeroși cetățeni brazilieni care locuiau în regiunea Rupunini s-au refugiat în localitatea braziliană de frontieră Bon- fim.Pe de altă parte, primul minis
tru al Guyanei, Forbes Burnham,

ci acuzat duminică autoritățile ve- nezuelene de a fi sprijinit cele cîteva familii de mari latifundiari din această regiune care urmăreau să separe regiunea de restul țării. Regiunea Rupunini, a declarat Burnham, face obiectul unor pretenții formulate de mai multă vreme de Venezuela. La rîndul lor, autoritățile venezuelene au respins acuzațiile aduse de primul ministru guyanez.Potrivit observatorilor politici, situația creată în urma rebeliunii militare din regiunea Rupunini a provocat o stare de încordare între Guyana și Venezuela care a- menință să se soldeze cu ruperea relațiilor diplomatice dintre cele două țări.
ANIVERSAREA FRONTULUI

PATRIOTIC DIN
XIENG QUANG 6 

(Agerpres). — In re
giunile eliberate din 
Laos s-a sărbătorit la 
6 ianuarie cea de-a 
13-a aniversare a for
mării Frontului Pa
triotic.

Frontul Patriotic 
este în prezent orga
nizatorul și conducă
torul luptei poporului 
laoțian pentru liberta
te și independență. A- 
ceastă luptă a căpătat 
un caracter acut după

unite auce Statele 
încălcat acordurile de 
la Geneva cu privire 
la Laos, declanșînd o 
ofensivă în această 
tară în vederea înăbu
șirii forțelor 
ce. Acțiunile 
americane au 
nat o ripostă 
din partea poporului 
laoțian și a forțelor 
sale armate, conduse 
de Frontul Patriotic.

Principala atenție a 
frontului este concen-

vatriotl- 
militare 
întîmpi- 
hotărîtă

LAOS
trată asupra dezvoltă
rii regiunilor eliberate 
din tară. Anul 1968 a 
constituit prima etapă 
a planului de trei ani 
de dezvoltare econo
mică și culturală, an 
în care s-au obtinut 
succese în dezvoltarea 
industrială și agricolă. 
In regiunile eliberate, 
școlile sînt frecventa
te de 40 000 de elevi, 
număr ce depășește cu 
30 la sută cifra din 
1967.

agențiile de presă transmit

La 4 mile sud-vest de Khe Sanh au avut loc puternice ciocniri între trupele americano-saigoneze și unități ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sua. în fotografie : un aspect din timpul luptelor

Un comentariu

din „Nhan Dan“

HANOI 6 (Agerpres). — într-un comentariu consacrat perspectivelor conferinței de la Paris în problema vietnameză, ziarul „Nhan Dan" scrie că „reprezentanții S.U.A. au propus șase tipuri de masă pentru tratativele în problema vietnameză. Mesele propuse sînt într-adevăr de forme diferite, dar nu a fost înlăturată concepția că Ia ele trebuie să participe „două părți". în cursul discutării problemelor procedurale, reprezentanții americani de Ia conferința de la Paris au încercat în permanentă să dea o imagine'cît mai strălucitoare marionetelor de la Saigon și au încercat pe de altă diminueze rolul Frontului de Eliberare din Vietnamul Ziarul subliniază că fără american reprezentanții administrației saigoneze nu și-ar permite să acționeze atît de arogant. „Fără prezenta trupelor americane și a armamentului american, această administrație nu ar fi putut exista nici măcar o singură zi", scrie ..Nhan Dan"

narte să Național de sud", sprijinul

Tribunalul Suprem al 
Stalului Peru 3 respins plîngerea companiei americane „International Petroleum" în legătură cu hotărîrea autorităților peruviene de a naționaliza terenurile și instalațiile aflate în unele regiuni ale țării. în conformitate cu decretul emis de guvernul peruvian la 9 decembrie 1968, au fost naționalizate instalațiile companiei din regiunile Brea și Parinillas, precum și rafinăria din orașul Talara.

Opt partide de opoziție 
pakistaneze, reunite la Dacca> și-au făcut cunoscut punctul lor de vedere față de actualul regim. Caracterizată de agențiile de presă drept

Conferința Commonwealth-ului
(Urmare din pag. I)

și anume de a nu se accepta 
independența Rhodesiei înainte 
de a fi garantat principiul ma
jorității, ceea ce include drep
turile depline pentru populația 
băștinașă Alte cîteva țări, 
printre care și. Marea Britanie, 
ar prefera ca această problemă 
să fie abordată abia in faza 
finală a conferinței, pe motiv că 
s-ar putea repeta situația din 
trecut, cînd discuțiile asupra 
Rhodesiei au acaparat majo
ritatea timpului și au creat de 
la începutul dezbaterilor o at
mosferă încordată. Indiferent 
însă de stabilirea priorității 
punctelor pe agendă — hotărî- 
re care urmează a fi luată 
de comun acord astăzi (marți) 
în prima ședință — climatul a 
și fost în parte alterat de pa
sivitatea autorităților britani
ce față de arborarea „noului 
drapel" rhodesian pe acoperi
șul reprezentanței Rhodesiei, 
în plin centrul Londrei. Iar 
aceasta s-a întîmplat 
ajunul conferinței, 
au fost exprimate pe 
în rîndul delegațiilor
la sosirea în capitală, cît și în rîndul cetățenilor britanici. 
(Un tînăr londonez s-a urcat 
pe casă și a aruncat drapelul 
în stradă, dar oamenii lui lan 
Smith l-au înălțat din nou). 
Deși oficial se consideră înăl
țarea steagului rasiștilor ca un 
act ilegal, Foreign Office-ul 
s-a mulțumit să declare că „se 
studiază implicațiile" acestei 
acrivni. Cîteva organizații po
litice și obștești au proiectat 
pichete, marșuri și alte de

chiar in 
Proteste 
larg atît 
africane

monstrații de protest în cursul 
conferinței.

Agenda și dezbaterile acestei 
conferințe sînt comparate de 
presa londoneză cu un aisberg 
căruia nu i se vede la supra
față decît vîrful. Dedesubt se 
află grosul problemelor care 
confruntă întreaga organizație 
a Commonwealth-ului. In 
componența eterogenă a a- 
cestuia intră numeroase țări 
și națiuni aflate pe diferite 
trepte de dezvoltare, ceea ce 
consacră practica inegalității 
economice. In diferite părți 
ale lumii, țări membre ale 
comunității se depărtează 
treptat de Londra și preferă 
aranjamente regionale, sau 
sînt împinse de tendințe cen
trifuge în orbita intereselor do
minate de Statele Unite, ca 
în cazul Australiei sau Cana
dei.

In condițiile unei mari di
versități de păreri și poziții, 
Commonwealth-ul ca organi
zație internațională, nu se 
dovedește a fi în stare să a- 
ducă o contribuție eficace la 
rezolvarea marilor probleme 
contemporane, lucru subliniat 
în ultimul timp de un șir în
treg de personalități politice 
proeminente din țările mem
bre. Zilele trecute agențiile de 
presă au anunțat că primul 
ministru al Indiei, Indira 
Gandhi,- a arătat cu prilejul 
unei conferințe de presă că 
revine membrilor din Asia și 
Africa ai Commonwealth-ului 
să se consulte asupra utilității 
acestei organizații, și a sub
liniat că „dacă India va fi 
convinsă de acest lucru (de

inutilitatea ei — N.A.), nimic 
nu o va putea opri să pără
sească Commonwealth-ul. Ul
terior la sosirea la Londra, 
Indira Gandhi a precizat că u- 
nele citate din declarațiile sale 
ar fi fost inexact reproduse în 
presă și că India nu ar inten
ționa să părăsească Common
wealth-ul. Pe de altă parte, 
președintele Zambiei, Kaunda, 
a afirmat că actuala întîlnire 
este „ultima șansă de a face 
din Commonwealth o organi
zație eficace".

In acest climat de răspîntie, 
cercurile politice de la Marl
borough House înclină spre 
părerea că următoarele opt zile 
ale lucrărilor ar putea con
stitui un moment crucial pen
tru viitorul Commonwealth- 
ului.Asociația britanică pentru Națiunile Unite a adresat Conferinței șefilor de state și guverne ale țărilor membre ale Commonwealth-ului, care se deschide marți la Londra, un document în care .se cere țărilor membre să acționeze în sprijinul recunoașterii drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în Organizația Națiunilor Unite și în Consiliul de Securitate. Un purtător de cuvînt al acestei a- sociații a declarat că în documentul trimis Conferinței se cere membrilor Commonwealth-ului să propună în cadrul viitoarei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. un proiect de rezoluție care să prevadă ocuparea de către reprezentantul R. P. Chineze a locului ce i se cuvine în rîndul membrilor permanent! ai Consiliului de Securitate. El a adăugat că speră ca această cerere să se bucure de sprijin în cadrul conferinței.

un veritabil ultimatum, cererea opoziției preconizează un parlament liber ales, restaurarea drepturilor fundamentale, abrogarea stării de urgență, punerea în libertate a tuturor prizonierilor politici, libertatea presei.
tacol la Ankara, în cadrul turneului pe care îl întreprinde în Turcia. Spectacolul s-a bucurat de mult succes. Comemorarea

Luni a sosit la Budapesta Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, care va semna planul de colaborare culturală româno-ungară pe anul 1969—1970.

Funeraliile naționale ale 
fostului secretar general al 
O.N.U. Trygve Lie au avut loc luni la Oslo. La funeralii au participat, printre alte personalități, dr. Ralph Bunche, secretar general adjunct al O.N.U., în calitate de reprezentant personal al secretarului general al O.N.U., U Thant, și vicepreședintele S.U.A., Hubert Humphrey.

lui Hristo Botev

La Hanoi a sosit într-o 
vizită de prietenie o dele
gație a Partidului Comunist 
din Danemarca, frunte 03 Knud Jespersen, președintele P.C. din Danemarca. La sosire, delegația a fost întîmpinată de Le Duan, prim-secre- tar al C.C. al Partidului celoi ce muncesc din Vietnam, și de alte persoane oficiale.

Președintele Partidului 
liber-democrat din R.F.G., Walter Scheel, într-un interviu acordat ziarului „Rheinische Post", a propus încheierea de către R. F. a Germaniei a unui tratat cu R. D. Germană, care să garanteze statutul Berlinului occidental. Scheel a afirmat că un asemenea tratat ar mări garanțiile deja existente în acest domeniu pe baza acordului semnat de Uniunea Sovietică, Statele Unite, Marea Britanie și Franța.

Primele unități americane care urmează să ia parte la manevrele N.A.T.O., programate pentru sfîrșitul lunii ianuarie în Bavaria, au plecat spre Europa, anunță un purtător de cuvînt al Pentagonului. Agenția U.P.L arată că cheltuielile pentru efectuarea acestor manevre se vor ridica la 20 milioane dolari.
Președintele Ciprului,arh;- episcopul Makarios, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă despre rezultatele întrevederii pe care a avut-o duminică la Atena cu premierul grec Ghiorghios Papadopoulos, în cadrul căreia a fost examinată în detaliu problema cipriotă. Makarios a declarat că cele două guverne și-au exprimat dorința de a căuta o soluționare urgentă și pașnică a problemei cipriote.
Ansamblul folcloric „Pe-

rinița" a susținut un prim spec-

Atentat la Saigon. Ministrul sud-vietnamez al educației naționale, Le Minh Tri, a fost victima unui atentat, în urma căruia a fost internat în spital într-o stare gravă. Atentatorii n-au fost descoperiți.
în Luxemburg,fostul premier, Pierre Wemer, a fost însărcinat de marele duce Jean al Luxemburgului cu formarea unui nou guvern. Observatorii politici apreciază că Wemer va încerca probabil să formeze o nouă coaliție a partidului său (Partidul creștin-social, care în alegerile de luna trecută a obținut 21 de mandate) cu Partidul liberal.
In urma ploilor torențiale, rîul AI-Khabour s-a revărsat inundînd orașul Al-Hassaka situat în nord-estul Siriei. Un purtător de cuvînt al Ministerului de Interne a declarat că în această regiune au fost inundate, de asemenea, 20 de sate. în regiunea sinistrată au fost trimise de urgență elicoptere pentru a participa la operațiunile de ajutorare a populației.
Ziarul „C.G.M.", or"anul Con fedeiației Generale a Muncii din Argentina, se pronunță pentru extinderea relațiilor comerciale cu țările socialiste. „Devine tot mai evident, scrie ziarul, că stabilirea unor relații comerciale largi și pe baze egale cu toate piețele lumii ar constitui un ajutor substanțial avem î.. .piață pe care o prezintă țările socialiste, care sînt gata să dezvolte comerțul cu țara noastră pe baze egale".

nțial pentru țara noastră. Noi în vedere în primul rînd marea

Numărul locuitorilor Un gariei era la sfîrșitul anului 1968 de 10 274 000. în 1968, în Ungaria s-au născut 150 000 de copii, față de 138 498 în anul 1966.
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' SOFIA 6 — Corespondentul Ager
pres Gh. leva transmite: La 6 ia
nuarie s-au împlinit 120 de ani de 
la nașterea eroului national, poetului și revoluționarului bulgar Hristo Bo
tev. Cu acest prilej. în Bulgaria au 
avut loc adunări festive, au fost or
ganizate expoziții, recitaluri, întâl
niri consacrate vieții si operei aces
tei proeminente personalități.

Azi începe

procesul Iui

Sirhan B. Sirhan
LOS ANGELES 6 (Agerpres). — Marți începe procesul intentat lui Sirhan B. Sirhan, acuzat de asasinarea senatorului Robert Kennedy la 5 iunie 1968. Procesul va dura probabil pînă în primăvară, iar lucrările —• arată agențiile de presă — nu vor putea fi urmărite în direct de opinia publică. Dezbaterile se anunță a fi dificile, iar problemele de procedură vor ocupa mult timp în prima parte a lucrărilor. Niciodată în istoria jurisdicției penale americane nu au fost luate mă- stiri de asigurare a securității acuzatului asemănătoare cu cele luate în cazul lui Sirhan. Ziariștii și puținele persoane care vor fi admise în sala de ședință a tribunalului vor fi supuse de fiecare dată unei amănunțite percheziții.Cazul lui Sirhan nu ridică probleme deosebite deoarece aproximativ 40 de persoane l-au văzut pe acuzat în momentul cînd a tras asupra senatorului Kennedy.Procesul se va etape principale, conformitate cusaxonă de jurisdicție penală, juriul va trebui să pronunțe verdictul de „vinovat" sau „nevinovat". în cazul verdictului „vinovat", procesul va intra în etapa a doua, în care vor avea loc dezbaterile propriu-zise. în ultima etapă urmează să fie pronunțată sentința. Președintele completului de judecată a fost numit judecătorul Herbert V. Walker, unul dintre cei mai cunoscuți juriști americani.

desfășura în trei In prima etapă, în procedura anglo-
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