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ÎN CONTINUAREA UNEI ANCHETE

„ANONIMATUL BETONULUI“ 
Șl CERINȚELE PEISAJULUI 

ARHITECTONIC

Uzina de metale șl 
aliaje neferoase 
din Capitală. O 
nouă unitate mo
dernă, care reali
zează o gamă lar
gă de produse 
mult solicitate in 
diferite ramuri ale 

industriei

© Presiunea termenului de predare nu justifică 
uniformitatea ® Varietatea și confortul — 
elemente de interdependența • Ce se înțelege 
prin „frumosul la locul de munca" ® Spre un nou 
si divers limbai în arhitectura satelorși divers limbaj in arhitecturaBecent, ziarul nostru a publicat o paglnă-an- chetă referitoare la stilurile arhitectonice ce se practică în urbanistica noastră. în cadrul acestei pagini erau consemnate, pe lingă o seamă de realizări, și unele fenomene nedorite cum ar fi: monotonia, lipsa de fantezie în peisajul urbanistic. Specialiștii care și-au spus cuvîntul au indicat, răspunzînd la ancheta noastră, o seamă de soluții pentru înlăturarea acestor fenomene, pledînd pentru exigență înaltă, îndrăzneală în creație, spirit inovator. Și pe bună dreptate. Sar

cinile sînt mult mai complexe, cuprind domenii 
variate. Așa cum reiese din Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al IX- 
lea Congres al P.C.R., îndemnul la inițiativă și 
la inovație adresat arhitecților se referă nu nu
mai la urbanistică, dar și la alte domenii im
portante cum ar ii sporirea gradului de confort 
al apartamentelor, îmbunătățirea arhitecturii 
construcțiilor industriale, sistematizarea satelor.

Răspunderea 
omului 
de la planșetăîn spiritul acestei largi și dialectice înțelegeri a misiunii arhitectului sînt redactate răspunsurile la ancheta noastră, pe care continuăm a le publica, „înfățișarea arhitectoni
că — ne relatează sugestiv arh. N. SCULY de la I.S.C.A.S. — reprezin
tă o cotă importantă din 
mărturia culturii mate
riale a unei epoci și, ca 
atare, purtăm și noi o 
parte din responsabilita

Detaliu de construcție

tea pentru această măr
turie“.Răspunderile arhitecți- lor.sînt mari față, de contemporani, față de urmași. Operele lor nu mal pot fi refăcute la „ediția a doua“, ca un roman sau o partitură muzicală. De aceea, spiritul unei înalte exigențe, exercitarea unui permanent examen critic și autocritic trebuie să caracterizeze întreaga activitate a arhitectului.Ce anume trebuie întreprins, în mod practic, pentru a transpune în viață aceste judicioase deziderate ? E vorba, așa cum rezultă și din răspunsurile pe care le-am primit ca, odată cu schimbarea unor prevederi învechite în sistemul de avizare și tipizare, odată cu încetățeni- rea unui climat propice criticii și schimbului de păreri, arhitecții înșiși să lupte, în activitatea lor zilnică, împotriva rutinei

șl comodității, a soluțiilor simpliste. „Au fost 
destule cazuri — ne-a spus tov. GH. IONESCU, secretarul organizației de partid de la Institutul „Proiect“-București, cînd 
arhitecții, sub presiunea 
termenelor, a „îndeplini
rii planului", au recurs 
la soluții comode, care să 
nu le creeze dificultăți la 
avizare. Or, e nevoie ți 
aici, ca în oricare muncă 
de creație, de îndrăznea
lă, de stăruință pentru 
promovarea noului".Așadar, arhitecții înșiși au datoria să-și privească propria activitate într-un spirit nou, care exclude comoditatea, lenea gîndire, resemnarea fața dificultăților. 
tectul trebuie să fie uri 
om de sinteză-, cu ima
ginație, intuiție și spi
rit organizatoric — ne scrie arh. N. PETRESCU de la I.S.P.H. București. El trebuie să aibă 
formația tehnică nece
sară pentru a înțelege 
munca inginerilor, specia
liștilor și constructorilor. 
Această pregătire trebuie 
ținută mereu la curent cu 
progresul tehnic, cu reali
zările din alte țări și cu 
nevoile mereu crescînde 
ale oamenilor".în multe scrisori ni se semnalează că strădania arhitecților e uneori anihilată de persistența unor măsuri anacronice. Astfel, arh. ALEXANDRU COS- TINESCU București

Sincronizarea dis
tribuitoarelor la 
pompe cere din 
partea montărilor 
îndemînare și pre
cizie. în fotografie: montorul Ghe
orghe Bindea de 
la Uzina de pom
pe din Capitală 
executînd această 
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25 de ani de la prăbușirea Doftanei

Mărturii ale eroicilor ani
încremenite de un sfert de secol, acele ceasului de în Doftana indică ora zece. Este tragica oră 9—10 noiembrie 1940, găsit sfirșitul, sub zidurile prăbușite de cutremur, numeroși deținuți revoluționari. Amintirea jertfei lor, ca și a eroismului legendar de care au dat dovadă cei mai buni fii ai poporului, comuniștii, o păstrează vie temnița prefăcută astăzi în muzeu, transmițînd-o tuturor celor ce urcă aici pentru a cunoaște și a omagia mărturiile unui glorios trecut. în istoria eroică a poporului nostru se înscrie cu litere de aur, nepieritoare, lupta revoluționară a clasei muncitoare, a celor mai buni fii ai ei, comuniștii. Scumpe poporului nostru, tradițiile acestei lupte stau la temelia victoriilor istorice dobîndite sub conducerea încercată a Partidului Comunist Român, găsindu-și împlinirea în edificiul

la intrarea patru fără a nopții de cînd și-au

RETRIBUȚIA DUPĂ PRODUCȚIE

MIJLOC DE COINTERESARE

A ÎNGRIJITORILOR de animaleîn raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R. se arată că un mijloc important de întărire a proprietății obștești este perfecționarea formelor de organizare și retribuire a muncii. Veniturile realizate de cooperatori trebuie să fie tot mai strîns legate de rezultatele obținute în producție, de cantitatea și calitatea muncii, îmbinîndu-se cît mai armonios interesele obștești cu interesele personale ale cooperatorilor. De mare însemnătate pentru dezvoltarea zootehniei și ridicarea ponderii ei în ansamblul producției și veniturilor din agricultură, așa cum s-a subliniat la Congres, este retribuirea muncii cooperatorilor care lucrează în această ramură în funcție de producția obținută.Folosind condițiile deosebit de favorabile pentru creșterea bovinelor și a altor specii de animale, multe cooperative agri

cole din raionul Tecuci și-au creat ferme mari, care contribuie la sporirea veniturilor bănești, în prezent, cooperativele agricole din raion dispun de 17100 taurine din care 6 400 vaci, 16 800 porcine, peste 55 000 ovine, 57 000 păsări matcă. în acest an din sectorul zootehnic se vor obține cu circa 16 milioane lei mai multe venituri bănești decît în 1962. La o cercetare mai amănunțită a rezultatelor obținute, se poate vedea că e- xistă diferențe mari de la o unitate la alta în ce privește numărul animalelor raportat la unitatea de suprafață și mai ales producția care se obține. Aceasta este hotărîtă în mare măsură de modul cum se face retribuirea celor care lucrează în ramura zootehnică.Practica multor cooperative agricole din raion a dovedit că retribuirea muncii îngrijitorilor de animale, în raport

cu producția obținută, îi cointeresează să muncească din ce în ce mal bine, să vadă în rezultatele pe care le obțin propriile lor venituri. Tocmai de aceea ei nu ră- mîn indiferenți atunci cînd dintr-un motiv sau altul cantitatea de lapte scade sau animalele nu cresc în mod corespunzător în greutate. O bună experiență în a- ceastă privință are cooperativa agricolă „Voința“ din Tecuci. Aici se aplică, încă din 1962, retribuția îngrijitorilor după producția de lapte obținută. Efectivul de 398 vaci și juninci montate existent în prezent este împărțit în loturi date în primire unor îngrijitori pricepuți. Sarcinile de producție sînt defalcate pe loturi și pe fiecare animal în parte. Acest
Radu APOSTOL coresp. „Scînteii"
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Cercetări 
noi
In

contra 
cancerului

Interviu cu prof. dr.
Marcel DARGENT, directorul Centrului de oncologie din Lyon

te astăzi,. în plină desăvîrșire, al Republicii Socialiste România.Desprinse de cadranul ceasului, privirile se înălță firesc spre steagul roșu al partidului, fluturând liber, la lumina zilei, deasupra Doftanei. Așa au visat acest steag simbolizînd acum izbînda socialismului, neînfricații mili- tanți care au pus mâi presus de orice, de propria lor viață, cauza libertății și fericirii poporului.■ Pe cadran acele stau încremenite. Dar timpul a mers înainte. Regimul burghezo-moșieresc n-a putut opri în loc istoria, oricît s-a străduit să împiedice, să înăbușe lupta revoluționară a maselor conduse de partid. Cu acest scop, el a creat unul dintre cele mai sălbatice mijloace de represiune : Doftana, supranumită „Bastilia românească“.397 de celule, cele mai multe în secțiile „întunecoase“. O celulă : cîțiva metri pătrați de ciment, gratii, o vizetă cît palma în lemnul masiv al ușii. Impresionantă este această mărturie din epocă : „La Doftana — scria „Scînteia“ ilegală din 14 august 1934 — to
varășii noștri sînt ținuți tot, tim
pul în celule de ciment și umede... 
Nu au voie să aibă creioane, cărți, 
ziare, să scrie familiilor lor decît 
o dată pe lună, să primească vizite

și alimente de afară... sînt băgați 
în renumita celulă „H“, infectă, 
fără lumină, fără pat, fără pă
turi...".Aici. în muzeul de astăzi, piesele păstrate din arsenalul terorii stau mărturie, acuzînd. Bastoane de cauciuc, vine de bou, lanțuri. Ele evocă, dar cît de palid totuși, crima ce se săvîrșea aici, an după an și ceas după ceas, împotriva unei forțe de neînfrînt. Pe după un zid' năruit, pătrunzi într-o fierărie veche, cu unelte grele, înnegrite de fum. La prima vedere, un atelier ca atîtea altele... Aici ferecați în lanțuri deținuții tici. Ele n-au putut fereca voința dîrză de luptă, dupătoate celelalte instrumente de tortură, cărora li se adăugau înfometarea și presiunile morale, n-au putut zdruncina încrederea în victoria revoluției a comuniștilor întemnițați.De-a lungul coridoarelor, prin fața șirurilor de celule, pretutindeni, pașii vizitatorilor răscolesc ecouri. Parcă s-ar auzi, păstrată în fier și piatră, spaima celor din al căror ordin a fost înălțată Doftana ; numai spaima de moarte față de

Victor VTNTU

Intr-o pauză a lucrărilor Conferinței naționale de oncologie, desfășurate recent la București, la care au luat parte numeroși savanți de renume mondial, redactorul nostru G. Cuibuș l-a rugat pe cunoscutul specialist francez, prof, dr. Marcel Dargent, să prezinte cititorilor noștri cîteva din problemele care preocupă astăzi majoritatea medicilor oncologi din lume.

erau poli- însă cum

— Care este, după 
părerea dv., stadiul 
actual al cercetării in 
domeniul combaterii 
cancerului?— în prezent școala franceză de oncologie încearcă să determine rectificarea unor noțiuni clasice privind evoluția cancerului, noțiuni care s-au dovedit a fi prea simpliste. Cancerul trebuie privit ca o maladie complexă, în care alături de evoluția tumorii, medicul oncolog trebuie să țină seama și de reacțiile proprii ale organismului. Aceasta constituie o condiție obligatorie pentru explicarea numeroaselor anomalii ce pot fi observate în evoluția bolii de la individ la individ. Din îndemnul profesorului De- noix din Paris, ne străduim să definim tot mal precis boala

canceroasă, să clasificăm mai just tumorile, să cercetăm mai precis morfologia, biochimia și etiologia lor, în fine, să studiem comportarea organismului bolnavului față de tumori.Atît în Franța, cît și în alte țări, cu vechi tradiții medicale, se observă multiple tendințe în privința cercetărilor în oncologie. Aș cita, de pildă, unele lucrări aflate într-o fază foarte avansată, privind imunologia, adică posibilitățile de a- părare ale organismului, apoi cele privind rolul virusurilor în producerea cancerului. Savantul francez Georges Mathé a efectuat cu succes încercări de tratare a leucemiei acute la copii, prin transplanta-
(Continuare 
în pag. a V-a)(Continuare în pag. a V-a)

Cuptoarele de var ale fabricii de zahăr din Mureș
Foto : A. Cartojan

Tovarășul Constantin Pirvulescu 
la 70 de aniComitetul Central al Partidului Comunist Român a adresat tovarășu

lui Constantin Pirvulescu, președintele Comisiei Centrale de Revizie,
următoarea telegramă cu prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani.Dragă tovarășe Pîrvulescu,Cu prilejul împlinirii a 70 de ani, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vă felicităm pe dumneavoastră, militant de seamă al partidului, și vă urăm mulți ani de viață.Activitatea îndelungată pe care ați desfășurat-o în mișcarea revoluționară din România, ca membru al Partidului Comunist Român, în anii grei ai ilegalității și după eliberarea țării, în lupta dusă de partidul nostru pentru instaurarea puterii clasei muncitoare și pentru construirea socialismului și comunismului se bucură de aprecierea întregului partid, a întregului popor.Vă dorim din toată inima, scumpe tovarășe Pîrvulescu, viață îndelungată, sănătate și mulți ani de activitate rodnică pentru înflorirea patriei noastre socialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÄN

Decada cărții tehnico-științificeîn Capitală a început miercuri tradiționala „Decadă a cărții teh- nico-științifice“. La librăriile Academiei, Mihail Eminescu, Universală, Mihail Sadoveanu și la Librăria noastră nr. 4 au fost amenajate vitrine și expoziții de cărți editate în ultimul timp de editurile de specialitate, iar la Librăria noastră nr. 50, o expoziție generală. în numeroase întreprinderi

și instituții din oraș, printre care „Electroaparataj“, Fabrica de pompe, Uzina „Republica“, Uzina de mașini electrice, Ministerul Petrolului, Ministerul Industriei Construcțiilor, Institutul de proiectări pentru laminoare, la standurile de cărți se găsesc cele mai recente tipărituri tehnico-științifice pe profiluri diferite.
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Boală lungă...

DEFECTE IN... GOSPODĂRIRE

Relatînd în scrisorile adresate redacției despre diferite realizări gospodărești, corespondenții voluntari din orașe și sate evidențiază grija sfaturilor populare pentru folosirea chibzuită a fondurilor șl materialelor destinate lucrărilor de utilitate publică, preocuparea pentru buna funcționare a serviciilor comunale, inițiative ale deputaților. Avem în față, însă, și cîteva scrisori care semnalează că unele sfaturi populare și conduceri de întreprinderi orășenești nu dau dovadă de suficient spirit gospodăresc. Din această cauză se irosesc bani și materiale, se produc defecțiuni în funcționarea unor instalații, utilaje și servicii.
Povestea modernizării cinematografului „Arta“ din Calafat, despre care ne scrie corespondentul voluntar S. STANCIU, pune în lumină consecințele ușurinței cu care se pornește uneori la folosirea fondurilor alocate pentru executarea reparațiilor sau a altor lucrări. I. R. C. S. Oltenia a alocat suma de 450 000 lei pentru reparația capitală a acestui cinematograf, iar ing. Prunoiu de la sfatul popular regional a întocmit docu- mentâtia tehnică. Lucrările au început la 9 august a.c. și. trebuiau să fie terminate la 31 decembrie. Dar, după două luni, timp în care s-au executat doar 15 la sută din volumul reparațiilor prevăzute, lucrările au fost oprite. Ce s-a în- tîmplat? „Proiectul prevăzuse toa

te amenajările necesare: sala cu 
300 locuri, ecran lat, ventilație, 
grup sanitar etc. — arată corespondentul voluntar. Scăpase doar 
un „mic amănunt": nu se cercetase 
dacă temelia clădirii are rezisten
ța necesară. Așa că, după ce s-au 
cheltuit zeci de mii de lei, acum 
totul trebuie luat de la început și 
nu se știe cînd vom avea din nou 
cinematograf în orașul nostru. De 
altfel, trebuie adăugat că s-a con
tractat executarea lucrărilor de 
către sfatul popular orășenesc 
care nu dispune de oameni cu ca
lificarea necesară. Acum locuito
rii orașului nostru se întreabă: 
nu se putea ști de la bun început 
dacă temelia clădirii are sau nu 
rezistența necesară? Și cînd 
vom putea viziona din nou fil
me ?" Aceste întrebări vizează nu numai pe cel care a întocmit o documentație superficială, ci și conducerea I.R.C.S. Oltenia, care a aprobat-o, sfatul popular orășenesc care s-a angajat să execute lucrările.Despre cheltuirea nechibzuită a fondurilor destinate unor construcții de utilitate publică ne-a scris și prof. ȘTEFAN ȘAIGĂU, de la școala din Strugari, raionul Bacău. „Dezvoltarea învățămîntului

a impus ca și în comuna noastră 
să se construiască un nou local 
de școală, cu 4 săli de clasă, labo
rator, și diferite dependințe. Pri
mul metru cub de beton la fun
dație a fost turnat în toamna a- 
nului 1960, urmînd ca peste un an 
construcția să fie gata. Dar n-a 
fost așa. Localul școlii a fost dat 
în folosință abia în 1964. Cît pri
vește construcția unor anexe, pen
tru care există fonduri, nici as
tăzi nu este terminată. Dar tără
gănarea lucrărilor nu este singura 
meteahnă a celor de la sfatul 
popular comunal. Din cauză că 
n-au urmărit cu exigență să se 
facă lucru de bună calitate, tim- 
plăria s-a confecționat din lemn 
verde, ferestrele nu se închid, 
ploaia pătrunde prin acoperiș 
etc. înlăturarea acestor defici
ențe necesită cheltuirea unor 
fonduri cu care s-ar fi putut face 
alte lucrări necesare în comună. 
Comitetul executiv al sfatului 
popular nu s-a ocupat ca un ade
vărat gospodar al comunei de rea
lizarea construcției la timp și de 
bună calitate. Dar nici tehnicienii 
sfatului popular raional nu și-au 
făcut datoria. Dacă îndrumau și 
controlau cu exigență cum se exe
cută lucrările, s-ar fi prevenit iro
sirea unor fonduri și lucrul de 
mîntuială".

„In orașul nostru — Pucioasa 
— există o baie publică, construită 
acum cîțiva ani, ne-a scris un grup de cetățeni. Cu vreo patru 
luni în urmă, baia a fost închisă 
pentru mici reparații. Cînd se va 
redeschide, nu se poate ști. între
bat fiind de către unii abonați la 
serviciile acestei băi, vicepreședin
tele sfatului popular orășenesc, 
ing. Ciuică,.le-a recomandat să nu 
se mai amestece în treburile sfa
tului popular și „să folosească co
paia“. Așa cum apreciază și autorii scrisorii, răspunsul vicepreședintelui sfatului popular oglindește o concepție cel puțin stranie asupra răspunderii ce-i revine pentru gospodărirea orașului, asupra modului, cum trebuie să privească și să rezolve țenilor.Despre asemenea am primit și două Zalău. Relatînd neplăceri produc frecvente în alimentarea cu energie electrică și apă, cititorul V. HI- DAN ne roagă să intervenim la întreprinderea de electricitate și la întreprinderea de gospodărie raională pentru a da curs cererilor cetățenilor privind înlăturarea acestor deficiențe. în același sens ne-a scris și prof. PETRE HIRIZA de la liceul din Berzasca, raionul Moldova Nouă, Banat. Din cauza întreruperii curentului electric, elevii de . la internatul liceului sînt ne- voiți să se înghesuie în jurul unei lămpi fumegînde spre a-și face lecțiile. Conducătorii întreprinde-

rilor respective nu-și cunosc oare obligațiile și trebuie neapărat să intervină cineva pentru a-i determina să-și facă datoria ?
★Faptele relatate pun in dență nu numai existența lipsuri în gospodărire, ci șl ce le generează: superficialitatea și neglijența, controlul deficitar din partea organelor de resort. De ce să dureze cu lunile o mică reparație ? Cum pot merge liniștiți la masă și la odihnă cei din a căror vină se întrerupe curentul electric, sau apa, pricinuind necazuri multor cetățeni? Se impune deci o analiză aprofundată a lipsurilor, chiar cînd par neînsemnate, și măsuri pentru prevenirea lor, pentru educarea oamenilor care răspund de bunul mers al diferitelor sectoare de activitate.

V, ■ ■ ■

0 Teatrul 
TRUBADURUL 
0 Teatrul de 
ȚARA SURISULUI
S Teatrul Național „I. L. 
glale" (sala Comedia) : 
BATRINEI DOAMNE 
(sala Studio) : TEZAURUL 
JUSTINIAN 19,30 
0 Teatrul de Comedie : 
CIENII — 20 
e Teatrul „Lucia 
landra" (sala 
Măgureanu nr. ... .
VIAȚA — 19,30, (sala Studio, str. 
Al. Sahla nr. 76 A) : FII CUMIN
TE, CRISTOFOR ! — 19,30
O Teatrul ,.C. I. Nottara", (sala 
Magherul : OMUL CARE ȘI-A 
PIERDUT OMENIA — 19,30,
(sala Studio) : scaunele — 20 
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
NUNTA LA REVISTĂ — 20 
0 Teatrul Mic : VULPILE — 19,30 
0 Teatrul evreiesc de stat : 
WOYZECK — 20
0 Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" ; RĂDĂCINI — 20 
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : PROFESO
RUL DE FRANCEZA — 20, (sala 
Victoria): CU MUZICA... E DE 
GLUMIT — 20
0 Ansamblul artistic al 
MEREU MAI’SUS — 20
O Circul de stat : PARADA 
CIRCULUI (spectacol prezentat 
de circul Mare Buda
pesta) — 20

că proiectanții nu dispun de mijloace elementare pentru a-și asigura „materializarea ideilor“ cu e- xactitate. „Nu există nici 
o dispoziție legală — ne scria d-sa — indicînd ca 
necesară semnătura ar
hitectului pentru ca în
treprinderea constructoa
re să încaseze contrava
loarea unor lucrări, chiar 
dacă acestea sînt prost 
executate sau neconfor
me cu proiectul". Deci, practic, arhitectul nu poate interveni pentru a opri o construcție în care intențiile lui sînt uneori integral denaturate. E o situație, s-o recunoaștem, cam bizară.Dar poate și mai bizar e faptul că „actualul sis
tem de premiere contri
buie la încurajarea . mo
notoniei" (arh. CAROL 

. HACKER, I.P.B.-Bucu- rești). Recompensați sînt, de multe ori, tocmai cei care se străduiesc să uniformizeze peisajul arhitectonic și nu cei îndrăzneți, animați de spirit creator.

posibilitate ca varietatea să se realizeze prin economii obținute în dauna confortului locuințelor. Dimpotrivă. Fantezia, o- riglnalitatea, diversitatea peisajului urbanistic presupun, în același timp, sporirea confortului. De altfel, varietatea tipurilor de apartamente, care permit deci satisfacerea unei foarte diverse game de necesități (în funcție de structura familiilor — pe număr de persoane, grupe de vîrstă, ocupații etc.) constituie premiza însăși a realizării unei varietăți a peisajului arhitectonic. Cu alte cuvinte, cu cît proiectantul de ansamblu va analiza mai temeinic necesitățile oamenilor, care țin de profesie ori de anume tradiții de viață, „el va avea 
posibilitatea să răspun
dă — ne scrie GABRIELA BERTUMÊ de la I.S.C.A.S.-București — 
diverselor cerințe de con
fort și va realiza, impli
cit, și o varietate în com
poziție".în acest ALEXANDRUarhitect-șef al Maramureș, ne ză un răspuns edificator : 
„Din anchetele 
printre locatarii
locuințe și din studii pro
prii rezultă că, în privin
ța asigurării confortului, 
mai sînt destule deficien
țe". Sintetizîndu-le el stabilește trei categorii :

1. Structura apartamen
telor,

proporția între aparta
mentele

trei sau patru camere nu 
corespunde- pe 
structurii reale a 
lației.

2. Spațiile de depozi
tare din apartamente 
ți cele comune din 
blocuri sînt insufi
ciente.In consecință, balcoane, vestibule, rampe de sub scara de intrare în bloc sînt folosite ca spații de depozitare.

3. Instalațiile 
satisfac doar 
necesitățile.Unicul lavabou, dă, îngreunează pregătirea de dimineață, înainte de plecarea ’la muncă, în familiile cu mulți membri.Critici asemănătoare ne-au parvenit și din alte regiuni. Sperăm că C.S.C.A.S., în propunerile de noi tipuri de a- partamente pe care le pregătește, va căuta să elimine aceste deficiențe, ținînd seama cu dlscer- nămînt și în concordantă cu datele complexe ale problemei, atît de cerințele varietății arhitecturale, cît și de acelea ale confortului îmbunătățit în viitoarele locuințe.

„Framosd h locul 
de muncă"

Varietate 
arhitectonică ■ 
in condițiile 
îmbunătățirii 
confortului

Documentele Congresului ai IX-lea al P.C.R. se referă, vorbind despre arhitectură, și la construcțiile industriale.Și în acest domeniu, deziderate generale, cum ar fi amplasarea construcției în funcție de relief, evidențierea specificului uzinei, pentru obținerea „expresivității arhitecturale“ ceptate de mea. Totuși,

le, mulți dintre partici- panții la anchetă exprimă puncte de vedere critice.
„în anii care au trecut — ne scrie arh. MIHAI CALINOVSCHI de la I.S.P.A, București —. în 

arhitectura industrială nu 
s-a ajuns la o simplifi
care a sistemelor con
structive, la elaborarea 
unor sisteme ușoare și 
rapide de montaj. A- 
cest fapt a dus, din un
ghiul de vedere al arhi
tectului, la rezolvări 
foarte diferite pentru a- 
ceeași problemă, cu in
tenții vădite de monu- 
mentalism artificial, lău
dabil, poate, pentru efor
tul creator depus, dar 
impropriu arhitecturii in
dustriale și discutabil sub 
aspect economic.

Consider că, în această 
privință, a fost greșită în
drumarea C.S.C.Â.S.-ulul, 
înfrucît construcțiile Indus
triale nu sini și nu vor fi 
monumente, ci ele sînt su
puse periodic modernizării 
tehnologiilor. Chiar dacă 
sînt amplasate în oraș, este 
greșit să se înțeleagă că 
Industria trebuie să îmbra
ce haina construcțiilor ci
vile".

■■ 0 problemă 
actuală :

sistematizarea 
satelorImportanța acestei acțiuni de mari proporții este evidentă. Sistematizarea localităților rurale, sarcină nouă și de perspectivă, are menirea să dea spre folosință populației, în condiții cît mai bune, unitățile comerciale, școala, dispensarul, căminul cultural, lucrări-

Datorită inițiativei Editurii politice, avem în volumul pe marginea căruia facem însemnările de față *), o culegere de studii șl articole, care, neîndoielnic, suscită un viu interes în rîndul celor ce se preocupă de studiul doctrinelor economice, precum și al economiei politice a capitalismului. Cuprinzînd materiale cș abordează unele aspecte actuale ale crizei economiei politice burgheze contemporane, volumul este binevenit, cu atît mai mult cu cît este vorba de o tematică încă insuficient' tratată în literatura noastră economică.O primă caracteristică a volumului constă în diversitatea lui 
tematică, de natură să Intereseze categorii diferite de cititori — cadre didactice, propagandiști, studenți etc. Se distinge, de asemenea, 
temeinicia documentării, un aparat științific bine pus la punct, ceea ce conferă volumului, în ansamblu, o ținută științifică înaltă, subliniată și de faptul că în unele studii sînt ridicate probleme în discuție.în rîndurlle ce urmează vom în-

Gh. P. Apostol — Revoluția științlfică- 
tehnlcă contemporană șl implica
țiile el în economiB capitalistă. 
Ivanclu — Capitalismul monopo
list de stat si unele schimbări în 
metodologia economiei politice 
burgheze.

Anghel — Despre repartiția func
țională b venitului national.
Stroja — Orientări actuale în teo
ria burgheză a salariului.
Comlsloneru — rnterpretăr! mo
derne ale inflației.
D. Albu — Contribuții la studiul 
dezvoltării Inegale a țărilor capi
taliste și al agravării contra
dicțiilor lnterlmperlallste.
Oprișan — Apărarea teoretică a 
„Integrării* vest-europene și vi
ciile el.
Popper - Stadiile creșterii econo
mice - teoria iul W. W. Rostow. 
Sava — Neocolontallsmul șl 
dustrtallzarea tinerelor state 
ționale.

M. lonescu—P losub — Converg 
teme-e. economice 7

N. Dlnuț — „Pa,cea socială* în lumi
na realităților.

cerca să desprindem unele chestiuni teoretico-metodologice, pe care lectura volumului le evidențiază.Cu toate deosebirile dintre ele, în ansamblu studiile degajă o po
ziție metodologică justă și rodnică. Autorii' nu se rezumă la a eticheta o teorie sau alta ca fiind „vulgară*, „apologetică*, ceea ce ar fi condus la prezentarea crizei economiei politice burgheze contemporane în mod schematic, sub forma unui proces linear.E cunoscut faptul că de peste un secol economia politică burgheză are un pronunțat caracter apologetic, vulgar ; dar această trăsătură generală se manifestă în fiecare perioadă istorică și în fiecare problemă economică într-un mod specific. Tematica economiei politice burgheze suferă în prezent schimbări, mijloacele de apologiere devin mai variate, mai rafinate, mai subtile, adaptîndu-se schimbărilor determinate de mersul ascendent al omenirii, de desfășurarea revoluției științiflce-tehnice mondiale și de ascuțirea contradicțiilor interne ale orînduirii burgheze. încercarea de a rupe revoluția ștlințift- că-tehnică de coordonatele ei economice și social-politice, despărțirea analizei cantitative de cea Calitativă, aceasta din urmă fiind neglijată sau char abandonată, înlocuirea concepției despre automatismul funcționării economiei capitaliste cu aceea despre necesitatea stimulării sale artificiale, părăsirea pe scară tot mai largă a abstracției ca metodă de cercetare și orientarea spre empirism sau pozitivism economic, trecerea de la concepția microeconomică și de la analiza capitalismului în mod static la dinamica economică — iată cîteva din încercările recente de „adaptare* a economiei politice burgheze analizate în volum.Unele studii surprind aspecte importante ale unul fenomen remarcat la timpul său încă de K. Marx, dar pe deplin conturat deabia în ultimele decenii, șl anume delimi
tarea celor două funcții pe care le îndeplinește știința economică burgheză : una apologetică, alta utill- tarlstă, pragmatică. Delimitarea er

cestor două funcții — larg dezbătută în ultimul timp în rîndul economiștilor marxiști — poate fi a- preciată ca o premisă metodologică importantă în vederea interpretării mai profunde a fenomenelor actuale din gîndirea economică burgheză, bineînțeles cu condiția ca însăși această delimitare să fie just interpretată. Din acest punct de vedere considerăm indicat a menționa unele idei și concluzii deosebit de importante conținute în volum. Delimitarea tot mai dis- . tinetă a celor două funcții ale e- conomiei politice burgheze nu poa-

de vedere Istoric, de caracterul iluzoriu al sarcinii propuse de a salva capitalismul de la pieirea sa inevitabilă.Ceea ce este specific actualmen
te funcției pragmatice este strînsa 
ei legătură cu politica economică 
promovată de guvernele burgheze, legătură condiționată în special de dezvoltarea capitalismului monopolist de stat. Keynesismul, teoriile creșterii economice, interpretările moderne ale inflației sînt de la bun început concepute ca bază a politicii economice a statelor imperialiste.Autorii studiilor tratează, pe bună dreptate, diferențiat limitele și eficiența intervenției statului în economie prin diferitele sale pîrghii ; statul burghez poate influența a- supra formelor de manifestare a contradicțiilor reproducției capitaliste, poate să le atenueze într-un sector sau altul ; însă faptul fundamental că socializarea crescîn- dă a producției îmbracă forma creșterii atotputerniciei capitalului,

te fi înțeleasă în sensul că ar crește rolul funcției pragmatice în detrimentul celei apologetice, căci, cum bine se subliniază în culegere, orientarea utilităristă „este o formă nouă, indirectă, mai subtilă, camuflată a apologeticii, alături de care continuă să existe și chiar să se dezvolte apologetica directă, grosolană, necamuflată, sub forma așa-numitelor doctrine economice despre „capitalismul popular*, „statul bunăstării generale* etc... Apologetica nouă este indirectă, pentru că ea proslăvește, în primul rînd, însăși știința economică burgheză și pentru că pretinde să utilizeze această știință în scopul efectiv urmărit, dar Irealizabil — de a preveni sfîrșitul capitalismului' (pag 93).Pe drept cuvînt însă, autorii nu fac o demarcație rigidă între cele două funcții, ci, dimpotrivă, evidențiază legătura dialectică, contradictorie dintre ele, ceea ce le permtte să demonstreze că, în ultimă lnstanjă, Intensificarea funcției pragmatice nu scoate din impas gîndiTea burgheză contemporană. Desigur, limitele eficienței practice a economiei politice burgheze sînt generate nu numai și nici măcar în principal de contradicțiile dintre cele două funcții, ci de însuși caracterul relațiilor de producție burgheze, perimate din punct

a modului de producție capitalist fac ca contradicțiile, atenuate într-o a- numită formă într-un sector sau altul, să izbucnească cu acuitate în alte forme și în alte sectoare.In amplul studiu despre neocolonialism și industrializarea tinerelor state, autorul, după ce schițează problematica și trăsăturile generale ale teoriilor néocolonialiste, demonstrează metodic inconsistența lor. Interesele egoiste ale puterilor imperialiste, ale monopolurilor internaționale de a menține vechea diviziune internațională a muncii, profund inechitabilă, explică puzderia teoriilor néocolonialiste potrivnice industrializării tinerelor state naționale. întreaga dezvoltare mondială atestă faptul că industrializarea este singura cale care duce spre progres, civilizație, bunăstare și asigură în fapt independența și suveranitatea naționalăUn loc important îl ocupă în volum analiza științifică a unor teorii ale apologeților capitalismului cu privire la așa-zisa necesitate a „integrării", promovată de diferitele uniuni monopoliste, și formarea de organizații suprastatale. Autorii acestor studii, dezvăluind esența unor astfel de organizații, demonstrează că ele îngrădesc șl

tind să lichideze suveranitatea ș! independența națională, să extindă sub forme noi dominația imperialistă și colonialistă asupra popoarelor.Dacă pentru „asocierea* țărilor recent eliberate la carul metropolelor, teoreticienii burghezi invocă sărăcia, insuficienta dezvoltare a forțelor de producție, adepții „integrării* țărilor dezvoltate economi- cește invocă nivelul înalt al forțelor de producție, care, după cum pretind ei, ar depăși granițele na- ționale(ÎI), creînd, chipurile, în acest fel, necesitatea „planetizării* producției, a unor organisme su- pranaționale. în special din acest unghi de vedere este atacată problema în studiul despre apărarea teoretică a „integrării* vest-euro- pene și viciile ei. Autorul conchide că teza lui M. Byé despre „marea unitate interterito- rială* preamărește activitatea marilor concerne monopoliste care organizează exploatarea bogățiilor și a popoarelor din alte țări împotriva intereselor naționale ale acestora. Referindu-se la teza lui André Philip după care, o dată cu progresul economic, țările devin din ce în ce mai puțin independente, autorul studiului amintit menționează, pe bună dreptate, că astăzi, mai mult ca oricînd, progresul economic nu poate fi separat de respectarea drepturilor suverane ale țării.
■ArTn Raportul prezentat la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în mod deosebit însemnătatea pe care o are pentru înțelegerea lumii contemporane analiza fenomenelor noi caracteristice orînduirii capitaliste, analiză menită să contribuie, totodată, la combaterea argumentată a teoriilor burgheze apologetice.în lumina acestei orientări, ar li util ca Editura politică să considere volumul publicat drept începutul unei serii. în acest caz, redacția ar fi îndreptățită să acorde mai multă atenție criteriilor de alăturare într-un volum a diverselor studii, astfel îneît aproape imperceptibila linie de demarcație între „diversitatea tematică' și „eterogenitate* să fie totuși respectată.Totodată, este de dorit ca elementele de discuție, confruntările de opinii în chestiuni teoretice noi pe care le ridică analiza capitalismului contemporan să fie prezentate mai din țațe sau vag volum.

le de electrificare și alimentare cu apă.E necesar, de la început, ca arhitecții abordeze această misiune în spirit nou. Fiindcă, deși mai puțin evidentă decît la orașe, monotonia noilor construcții a început să-și pună și aici amprenta Magazinele frumoase ceput să tutindeni, relief sau locului. Aceeași constatare se poate face și despre cămine culturale, școli, cinematografe, realizate după o gamă foarte săracă de proiecte tip, concepute pentru cazuri „în general“, după cum ne sesizează arh. CAROL ORBAN, director tehnic la D.S.A.P.C. Crișana. „E 
nevoie de un alt gen de 
construcții, de un alt fel 
de a gîndi construcția, le
gat de obiceiuri și felul de 
viață. Am dori, ne scrie Carol Orban în continuare, ca aceste localități, în 
care noile construcții îna
intează în ritm Intens, să 
aibă o atmosferă ți un co
lorit specific, să conțină acel 
„ceva" aparte șl diferențiat 
care să le deosebească de 
toate celelalte localități".Cum se poate realiza acest deziderat ? Arhitectul orădean sugerează :

1. înlocuirea rigidelor 
proiecte tip, pro
puse de C.S.C.A.S., 
prin proiecfe-direc- 
tive, care să permită 
arhitectului să 
ceapă planul con
strucției în așa 
îneît aceasta să 
înscrie în mod armo
nios în ansamblu.

2. Folosirea, pentru 
construcția noilor do
tări, a terenurilor 
centrale libere,necesitate dictată de considerente economice (cost, posibilități de cooperare, concentrarea lucrărilor edilitare), cît și de considerente sociale.

3. Realizarea unui 
tem arhitectural 
frivit condițiilor 
cifice de climă, 
etc.Dacă se adaugă și contribuția creatoare a arhitectului, aceste construcții vor avea o arhitectură specifică izvorîtă din locul pe care au fost clădite și din exigențele contemporane.

uniformizatoare. universale, în sine, au inse repete pre- indiferent de de arhitectura

in atenția forurilor 
responsabileDar propunerile, sugestiile, criticile formulate în domeniul arhitecturii nu se limitează la sfera problemelor înșirate pînă aici. Cei care ne-au scris abordează și alte aspecte, tot de importanță majoră. Este vorba, de exemplu, de necesitatea de a se revizui unicul sistem de fabricație a materialelor de construcție și de finisaj, limitat actualmente la cîteva șabloane. Extinderea și diversificarea gamej de sortimente trebuie să stea pe primul plan al preocupărilor Ministerului Industriei Construcțiilor. De asemenea, e îndreptățită nedumerirea acelora care se treabă : e firesc, ca ori de cîte ori un material nou, să fie mai scump materialul pe care menitToate acestea dovedesc, odată mai mult, marea complexitate a problemelor urbanisticii și arhitecturii. O sferă foarte largă de specialiști din cele mai diverse domenii pot contribui, alături de pro- iectanți și constructori, la realizarea unui peisaj arhitectonic care să exprime gîndurile, sentimentele, năzuințele milioanelor de cetățeni ai României socialiste. Cu atît mai mare apare răspunderea forurilor de îndrumare. Rămîne ca aceste foruri să țină seama de întreaga complexitate a misiunii pe care le-a încredințat-o partidul, pro- movînd inițiativele, îndrăzneala creatoare, spiritul inovator.

în- oare, apare acesta decît el e să-l înlocuiască ?

0 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
O 19,15 — Emisiune pentru pio
nieri și școlari : „Ce să fiu 
„Cucurigu" — film de desene a- 
nimate.
O 20,00 — Filmul documentar 
ALEXANDRU ODOBESCU 0 20,15 
— In obiectiv.
9 20,25 — ,.WESTERN" clasic șl 
parodii clasice la „WESTERN" « 
21,40 — Recitalul sopranei TEO
DORA LUCACIU — 22,10 — Jur
nalul televiziunii (II), Buletin me
teorologic.

e FRUMOASA DIN PĂDUREA 
ADORMITA — film pentru ecran 
panoramic : Patria (completare 
Vezi, rînduneieie se duc) — 10 ; 
12 ; 14 15 ; 16,30 ; 10,45 ; 21
0 DUMINICA LA NEW YORK : 
Republica t- 8,30; 10,30 ; . 12,45 ;
14.45 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, Bucu
rești — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, Excelsior — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Grivlța —
10,15; 12,30; 14,45; 17; 19,15;
21,30, rModern — 9.45 ; 12 ; 14,15 ; 
16,30 ; 18,45 ; 21
O ȘOARECELE DIN AMERICA : 
Luceafărul — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ;
16 ; 18,15 : 20,30
0 FURTUNA DEASUPRA ASI
EI : Union (completare Cine ■ a 
luat pelicanii ?) — 14,30 ; 16,30 ;
18.45 : 21
O 800 DE LEGHE PE AMAZOA
NE : Capitol — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21 Feroviar (com
pletare Pionieria nr. 5/1965) — 
9 ; 11,15 ; 13.45 ; 16.15 ; 18,45 ;
21,15
0 CĂPITANUL ZERO — cinema
scop : Festival (completare So
clul) — 10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18.45 ; 21
0 CINE “7“ —-------
DOMNULE SORGE ? 
scop : Victoria — 10 ; 12,30 ; 
17,45; 20,30, Giulești — 10,30; 
17,45; 20,30. Melodia — 9,15; 12; 
17,45; 20,30 
0 ONORABILUL 
agent SECRET :
9.45 : 12 ; 14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,
Moșilor — 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,30
(la ambele completarea Prima zi), 
e PRIMA zi DE LIBERTATE — 
cinemascop : Lumina — 10 ; 12 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,30 Ferentari
(completare Vizita delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Socialiste România în 
U.R.S.S.) — 16 ; 18,15 ; 20,30
O PROGRAM PENTRU COPII : 
Doina — 10
O HANKA : Doina — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30
O FUGI PIR1IAȘULE — INTER
MEDIARUL CU ARIPI — ANUL 
NAȘTERII 1805 — POVESTEA
CEASULUI — UNIVERSURI 
PICTURALE - VREAU SÄ ȘTIU 
TOT nr. 39; Timpuri Noi 
10—21 în continuare.

0 LANȚUL; Cultural — 
15,30: - 18; 20,30

O ULTIMUL TREN DIN 
HILL; Dacia (completare ' 
pozitorul Aram Haclaturlan)
9.45 — 12,15 în continuare, 15; 
17,45: 20,30
0 păcat de BENZINA: Munca 
(completare Au fost 
14; 16: 18,15; ----

0 UNCHIUL 
9; 11,15; -----
Arta —
20.30 
0 MARILYN — cinemascop: Bu- 
cegi (completare Calitate în 
cantitate industrială) — io; 12; 
14; 16; 18,15; 20 30; Lira (comple
tare (Călătorie în paradisul pă
sărilor) - 15; 17; 19; 21
6 TOLBA CU AMINTIRI: Uni
rea (completare Acolo unde a 
trăit Hemingway) _ 16; 18,15;
20,30
0 CAPORALUL ȘI CEILALȚI: 
Progresul — 15,30; 18; 20,15 
O CARTIERUL VESELIEI: To-

13,45; 16; 18,15; 
18,15; 20,30

Flacăra (corn- 
■.:■:-) - 

20,30.

mis — 9,15 ; 11,30;
20,30, Pacea — 16;
• CEAPAEV : ______ %w

pletare Plonferla nr. 5/1965) —
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• JUDEX • Vltan 11; 15; 17; 19; 
20,45, Miorița (completare Apele)
— 9,30; 11,45; 14; 16,15 ; 18,45; 21,
Volga (completare Călătorie in 
paradisul pasărilor) — 9,45; 12;
14,15; 18 30; 18,45; 21.
«CĂLĂTORIE IN JURUL PA- 
MINTULUI ; Popular (completa
re (Simetrie) - 16; 18,15: 20.30.
0 CINEVA ACOLO SUS MA IU
BEȘTE : Viitorul — 11; 15.30; 18: 
20,30; Crîngași — 10; 15,30; 18: 
20,30 (la ambele completare știați că...).
0 VESELIE LA ACAPULCO : 
Colentina (completare Artiști a- 
matori) - 10 ; 15,30; 17.45; 20.
o dulcea pasare a tinere
ții — cinemascop: 
10; 13; 15,30; 18; 20,30.
9,15; 11,30; 13,45; 16;
0 SPĂRGĂTORUL - „,a-,vw
— Rahova - 14; 16,15; 18,30; 20,43.
0 CEI MAI FRUMOȘI ANI - cinemascop ; ~ -----
17,45; 20.
c CAMERA in FORMA de „L" : 
Cotroceni — 13.45; 16,15 ; 18,45;21,4a.
® UN CARTOF, DOI CARTOFI : 
Cosmos (completare Lecție în in-, 

‘ 16,30; 18,30; 20,30;

d/îT1™1 „• ?.roba.1’11 Pentru zilele 
v™m.'t 5 14 noiembrie. în țară : 

ge"eral umedă, cu cerul mai mult noros. Vor cădea 
s^buriî?«1 ,sub.formă de ploaie Șl burniță, iar în nordul țării si 

reglunea muntoasă în a doua 
parte . a intervalului va ninge 
local. Vintul va sufla potrivit cu 
unele intensificări pînă la tare 
Temperatura aerului tn scădere 
în nordul țării si ușor variabilă 
în celelalte regiuni. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 7 șl 
3 grade, iar maximele între 3 șl 
13 grade. Ceață dimineața șl. 
seara In București : vremea în 
general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipita
ții sub formă de ploaie și burni
ță. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă. Ceață dimineața,



scInteia PAGINA 3

STILUL Șl METODELE Fondurile 

de investiții

DE CONDUCERE sînt rodul muncii 
întregului popor.

A ÎNTREPRINDERILOR SE CHELTUIESC EFICIENT?

Promovarea spiritului de inițiativă al oamenilor muncii reprezintă un factor important in perfecționarea continuă a activității economice a întreprinderilor. Prețuind rolul și însemnătatea covîrșitoare a inițiativei maselor, partidul a îndrumat șl îndrumă pe conducătorii de întreprinderi să asigure cele mal bune condiții pentru participarea nemijlocită a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor la organizarea și conducerea producției. Practica a confirmat că nici un conducător de întreprindere nu poate organiza cu succes lupta pentru îndeplinirea planului, pentru valorificarea intensă a rezervelor interne ale producției, fără participarea și stimularea largă a inițiativei muncitorilor și :ehnicienilor, a cadrelor de ingineri și economiști. Sursele de propuneri sînt variate și pe toate planurile — de la consfătuiri de producție, sesiuni tehnico-științi- fice și pînă la adunările de dezbatere a cifrelor de plan. Cîte propuneri și idei valoroase nu izvorăsc cu acest prilej din rîndurile muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, exprimînd grija lor pentru folosirea deplină a tehnicii, a timpului de lucru, pentru îmbunătățirea calității produselor, economisirea materiilor prime și materialelor 1 Problema care se pune este : cum 
se fructifică de către conducerile de întreprinderi te
zaurul de propuneri valoroase lzvorite din rîndurile 
colectivului, ce eficiență are aplicarea lor în produc
ție î Iată tema anchetei noastre, la care ne răspund muncitori, ingineri, economiști, cadre de conducere din întreprinderi.
ÎN DIRECȚIILE 
HOTĂRÎTOARE 
ALE REALIZĂRII 
PLANULUI— întreprinderii noastre l-au revenit în acest an sarcini sporite — ne-a spus ing. NICOLAE IOSIF, di
rectorul . Uzinei mecanice 
Mîrșa. Planul prevedea realizarea unui volum de producție globală și marfă cu 25 la sută mai mare față de anul anterior. O asemenea creștere a producției nu putea fi însă concepută decît în condițiile reorganizării generale a fluxului tehnologic. De aceea, la indicația comitetului de partid, s-a inițiat o amplă dezbatere cu muncitorii, inginerii și tehnicienii uzinei, solicitîndu-i să-și spună părerea, să facă propuneri concrete. Nu am lăsat ca dezbaterea să se desfășoare de la sine, să se prelungească un timp nelimitat. Propunerile au fost a- nalizate chiar în fașă. Chiar dacă la început unele sugestii și idei nu s-au născut într-o formă definitivă și perfectă, noi le-am luat în ■ studiu pentru a stabili posibilitățile de fructificare. 
S-au format colective de in
gineri ți tehnicieni care au 
cîntărlf fiecare propunere, au 
analizat-o amănunțit și au 
determinat cu precizie efi
ciența ei. Analizele făcute de colectivele create ne-au dat posibilitatea să discernem cu cea mai mare a- >enție propunerile valoroase, să găsim mijloacele pentru aplicarea lor neîn- tîrziată în practică.Ce rezultate s-au obținut prin reorganizarea procesului tehnologic ? în secția I, de pildă, s-au creat zece linii tehnologice pe care se prelucrează reperele mai importante, ceea ce a permis creșterea productivității muncii cu peste 20 .a sută. Prin mai buna re- implasare a utilajelor, în secția sculărie s-a cîștigat o suprafață productivă de aproape 300 metri pătrați, crescînd concomitent și producția de S.D.V.-uri.Aș vrea să remarc că 
multe din măsurile care au 
avut la bază propunerile 
muncitorilor și cadrelor teh
nice au fost aplicate la 
Începutul anului. Uzina a beneficiat astfel încă din primul trimestru de efectele favorabile ale acestor măsuri. Firește, pe parcurs, s-au mai valorificat și alte propuneri. Faptul că s-a acordat prioritate aplicării măsurilor cu cea mai mare eficientă economică a avut o influență hotărîtoare asupra rezultatelor îndeplinirii planului uzinei pe nouă luni : 
la producția globală s-a rea
lizat un spor de 1,2 la sută 
față de prevederi, iar pro
ductivitatea muncii planificată 
ș fost depășită cu 1 la sută.

Sarcinile de export s-au În
deplinit integral. Au fost ob
ținute economii suplimentare 
de 3 milioane lei.

Evident, practica acestei 
uzine reține atenția. S-a 
dovedit că atunci cină sînt 
stabilite cu claritate direc- . 
țiile hotărîtoare pe care să 
fie canalizate permanent și 
nu „la zile mari“ capacita
tea și inițiativa creatoare a 
colectivului, rezultatele în 
îndeplinirea planului sînt 
rodnice. Aceasta a dat po
sibilitate conducerii uzinei 
să cunoască cit mai bine 
rezervele și să stabilească 
căile pentru valorificarea 
lor la timpul potrivit, în 
așa fel încît să se obțină o 
eficiență maximă în pro
ducție.

IDEILE 
VALOROASE- 
SELECȚIONATE CU 
DISCERNĂMÎNTPe unul dintre șantierele întreprinderii noastre, cel din Momești — ne-a rela
tat ANTON N1COLESCU, 
contabil-șef al întreprinde
rii nr. 1 din cadrul Trustu
lui de construcții-montaj 
schele din Ploiești — a a- părut către sfîrșitul anului trecut o situație inexplicabilă pentru noi la început. Nu ne puteam da seama ce a determinat neîndeplinirea sarcinii de reducere a prețului de cost. Acest „secret“ nu a putut fi dezlegat din- tr-o dată. Am cerut părerea unor muncitori, maiștri și ingineri de pe șantier care, arătînd cauzele, au făcut propuneri valoroase pentru înlăturarea lor. între altele, au sugerat să nu se mai consume materiale de dimensiuni superioare celor din documentația tehnică, ca anumite lucrări să fie realizate cu materiale de categoria a Il-a sau a IlI-a. Ca buni gospodari, ei au propus, totodată, ca pietrișul și nisipul să nu mai fie aduse din balastiere îndepărtate, ci din carierele existente în apropiere. în- tr-un cuvînt, ei au scos la 
Iveală canale prin care se 
risipeau importante fonduri 
bănești, propunfnd cu com
petență măsuri concrete in 
vederea mai bunei gospodă
riri a materialelor și reduce
rii prețului de cost.încă o dată s-a văzut ce mare valoare are spiritul de bun gospodar al celor care lucrează nemijlocit în producție. Tocmai pentru a valorifica acest „filon de aur“ — cum îi spunem noi — considerăm de datoria noastră să ne consultăm de fiecare dată, cît mai amănunțit, cu colectivul de muncitori și tehnicieni și să-i informăm asupra mersului treburilor în întreprindere, asupra problemelor pe care le avem de rezolvat. Cadre tehnice și economice din întreprin

CUM SE FRUCTIFICĂ
TEZAURUL DE PROPUNERI
IZVORlTE DIN RÎNDURILE

COLECTIVULUI
dere se deplasează periodic pe șantiere, discută cu constructorii și montorii posibilitățile și căile de punere în valoare a noi rezerve interne. Sugestiile și propunerile lor sînt de un real folos conducerii tehnico-ad- ministrative. Ele au contribuit la ridicarea nivelului activității economico-finan- ciare a întreprinderii. 
In primele 9 luni din acest 
an, întreprinderea și-a reali
zat ritmic volumul de produc
ție planificat, precum și cei
lalți indicatori. S-au obținut 
economii suplimentare la 
prețul de cost de 735 000 lei.în încheiere aș vrea să fac o precizare, mai ales că ne aflăm în perioada cînd se elaborează noi măsuri pentru asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice necesare realizării producției pe anul viitor.

Fără a subestima valoa
rea numărului mare de 
propuneri lzvorite din 
rîndul colectivelor șan
tierelor, este bine totuși 
ca principala preocupa
re a conducerilor teh-

Activitatea oricărei întreprinderi industriale din țara noastră se desfășoară în cadrul sarcinilor complexe ale întregii economii și, din această cauză, ea trebuie permanent orientată spre îndeplinirea obiectivelor majore ale planului de stat. Soluționarea competentă a problemelor legate de dezvoltarea fiecărei întreprinderi, de îndeplinirea în cele mai bune condiții a prevederilor planului necesită un sprijin calificat, permanent din partea forurilor de resort. Aceasta nu trebuie să se traducă însă într-o tutelă măruntă, întrucît ea limitează răspunderea conducerilor de întreprinderi, nu e de natură să stimuleze inițiativa și capacitatea lor creatoare. Tocmai de aceea,
în documentele Congresului al 
IX-lea al P.C.R. se subliniază 
necesitatea elaborării unor 
măsuri care să permită des
congestionarea întreprinderi
lor de o tutelă măruntă, pa
ralel cu lărgirea atribuțiilor 
conducerilor acestora în rezol
varea mai operativă a proble
melor pe care le ridică înde
plinirea planului, cu mărirea 
drepturilor lor de a dispune, 
în limitele rezultatelor obținu
te, de fondurile și mijloacele 
încredințate de stat.Numeroase fapte stau mărturie că, în economia noastră socialistă, inițiativa conducerilor de întreprinderi este stimulată și valorificată. Aceasta s-a verificat și în practica fabricii noastre. Să exemplific. Nu de mult am trecut la reconstruirea sălii țesătoriei de la unitatea A. Ar fi trebuit să oprim pentru o perioadă fabricația. Noi am procedat altfel. 

Ținînd seama de toate spațiile de 
producție existente, de posibilită
țile de lucru ale echipelor de me
canici, am propus direcției gene
rale reamplasarea războaielor „din 
mers“. S-au cîștigat astfel peste 
2 500 000 metri liniari de țesă
turi. Tot la fel, pe baza unui studiu întocmit de specialiștii întreprinderii, a sondajelor proprii făcute în rîndurile cumpărătorilor, am a-

juns la concluzia că putem spori producția de țesături la anumite articole. în consecință, am cerut forului tutelar lărgirea gamei de sortimente imprimate. De la 64 de articole fabricate în 1964, s-a a- juns în acest an la 75. Noile mo
dele asigură o mai bună valorifi
care a țesăturilor, permițîndu-ne 
să atingem într-un timp scurt pa-

tuații. Nu putem totuși angaja alți muncitori, ingineri și tehnicieni — precizez, în limitele cifrei de plan — decît -după ce, în prealabil, obținem aprobarea forului tutelar. Direcția generală justifică aceasta prin faptul că anumite întreprinderi nu respectă numărul scriptic de salariați planificat. Lucrurile, într-adevăr, așa stau. Consider

doar indicații de principiu, să ur
mărească respectarea lor întocmai, 
iar aplicarea, de la caz la caz, a 
sistemului de premiere să fie făcu
tă de conducerea întreprinderilor. Desigur, o contribuție importantă la folosirea judicioasă a fondurilor de cointeresare materială pot aduce organizațiile de partid, de sindicat, chemate să conlucreze cu conducerea întreprinderii. Reprezentanții acestor organisme pot să cunoască îndeaproape contribuția fiecărui muncitor, inginer și tehnician la îmbunătățirea calității produselor și, corespunzător, să acorde stimulentele materiale cuvenite.Chiar și în problemele de contractare cu comerțul se impune ca întreprinderile, mai ales cele din domeniul producției bunurilor de consum, cum este a noastră, să aibă o mai mare independență operativă. Cum se procedează în prezent ? Cu prilejul contractării, noi, directorii, nu facem altceva decît să confruntăm desfășurătoarele primite de la direcția generală cu cele ale comerțului. O asemenea dădăceală ne îngrădește inițiativa de a prospecta noi înșine cerințele pieței, de a introduce în fabricație produsele solicitate de cumpărători. După părerea mea, aceasta este una din explicațiile faptului că în producția curentă a industriei ușoare se mai mențin diferite articole și modele învechite, că se manifestă uneori tendința de a se fabrica doar produse deosebit de rentabile.

Pentru stimularea spiritului 
inovator în împrospătarea 
permanentă a producției, soco
tesc necesar ca forurile tutela
re să creeze în mai mare mă
sură întreprinderilor producă
toare de bunuri de consum 
posibilitatea de a-și modela 
profilul sortimentelor în func
ție de cerințele pieței, de con
dițiile tehnico-materiale exis
tente, corespunzător interese
lor generale ale economiei.

Ing. Maria BACANU directorul întreprinderii „Suveica"-Bucureșfi

sæ

nlco-administraiive să fie 
îndreptată spre selecțio
narea acestora, spre o 
triere operativă făcută cu 
simț de răspundere, reți- 
nîndu-se pentru a fi apli
cate acelea care au o uti
litate reală, care contri
buie direct la îndeplinirea 
planului.Există și în aceasta o garanție că tot ceea ce constituie o idee valoroasă nu ră- mîne literă moartă, că inițiativa este puternic stimulată pentru realizarea o- biectivelor principale ale activității fiecărui șantier.

MEREU ACELAȘI 
REFREN: 
„SE VA ANALIZA, 
SE VA REZOLVA"

După trei trimestre, bilanțul activității Combina
tului de industrializare a 
lemnului din Pitești e ne

Inițiativa exclude 
tutela măruntă
rametrli proiectați la noua secție 
de imprimerie.Cele cîteva exemple înfățișează unele preocupări de certă actualitate, pentru rezolvarea cărora, așa cum s-a văzut, colectivul nostru a manifestat inițiativă, a fost sprijinit și s-a bucurat de încredere din partea direcției generale.

Practica arată că luarea 
în considerare de către fo
rul tutelar a propunerilor con
ducerilor de întreprinderi sti
mulează puternic inițiativa lor 
în direcția realizării unei pro
ducții sporite, la un nivel ca
litativ în progres și la un 
preț de cost mai redus.Socotesc însă că relațiile dintre întreprinderi și forul tutelar sînt susceptibile de serioase îmbunătățiri. Concludent este următorul exemplu. După cum se știe, prin plan se stabilește nivelul indicatorului forță de muncă. In cursul anului apar însă unele fluc-

însă că nu-i deloc normal ca, pornind de la unele cazuri izolate, să se ia măsuri obligatorii pentru toate întreprinderile. Propun să se e- 
xamineze de către forurile de resort 
posibilitatea acordării unor drepturi 
mai mari conducerilor de întreprin
deri în ce privește angajarea de 
noi muncitori, tehnicieni și ingi
neri, bineînțeles în limitele res
pectării numărului total de sala- 
riați planificat și a fondului de sa
larii.Drepturi mai largi ar trebui să aibă conducătorul de întreprindere și în ce privește mînuirea fondurilor destinate cointeresării materiale a colectivului. Regulamentul de premiere în vigoare, întocmit de ministerul nostru, prevede că, pentru a fi premiați, muncitorii trebuie să realizeze 35 la sută țesături de calitatea „extra“ și 65 la sută de calitatea I. Indiferent de cum variază raportul dintre cei doi indici de calitate, prima acordată este aceeași. După părerea 
mea, ar fi util ca ministerul să dea

satisfăcător : nu s-au reali
zat sarcina de reducere a 
prețului de cost și cea de 
creștere a productivității 
muncii, nu s-a îndeplinit 
integral planul la unele 
sortimente.— Ce să zic, muncim pînă peste cap, fără a obține rezultatele dorite — 
se scuză parcă tov. ION 
BARBU, inginerul șef al 
combinatului. Am preconizat măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor de producție și financiare. Iată planul M.T.O. El conține 99 de măsuri. Cele mai multe vizează tocmai îmbunătățirea calității produselor, creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost.

— Cum s-au aplicat mă
surile stabilite la în
ceputul anului ? Ing. CON
STANTIN POPA, șeful ser
viciului tehnic, care era de 
față, ne răspunde :— Peste 20 de măsuri nu vor fi realizate. Este o mare greșeală a noastră că nu am pus accentul pe fructificarea posibilităților interne 

din fabricile combinatului, ci pe măsuri care necesită investiții. Este regretabil că 
conducerea combinalului nu 
a mai revăzut planul M.T.O., 
nu l-a mal completat pe par
curs.

Despre slaba preocupare 
a conducerii C.I.L.-Pitești 
pentru valorificarea tezau
rului de propuneri făcute 
în consfătuirile de produc
ție, ne-au vorbit mai mulți 
muncitori .și tehnicieni. Le 
dăm cuvîntul.

GHEORGHE BARBU, 
muncitor : Propuneri se fac cu zecile — și propuneri ră- mîn. Din 21 de măsuri prevăzute pentru trimestrul I, nu au fost aplicate decît 5. în dreptul celorlalte, conducerea combinatului a scris : „Se va analiza, se va rezolva“. De cîte ori nu am auzit asemenea promisiuni ! Cum putem să fim noi stimulați să facem alte propuneri, dacă măsurile nu se traduc în viață ?

CONSTANTIN DIM£, se
cretar al organizației de 
partid de la fabrica de mo
bilă : Nimeni nu știe ce se întîmplă cu propunerile din consfătuirile de producție. Ele se afișează pe panouri, dar de cele mai multe ori aici rămîn, pe hîrtie. Nu de 

Din constatările prilejuite de ancheta noastră se desprinde un învățămînt prețios — și anume: 
dezvoltarea inițiativei creatoare a muncitorilor, 
tehnicienilor șl inginerilor lărgește Imens cadrul 
muncii colective, constituie un nesecat Izvor de 
perfecționare a producției, a stilului de condu
cere în orice întreprindere. Și tocmai pentru că stimularea inițiativei de masă este o condiție esențială a succesului în lupta pentru îndeplinirea sarcinilor economice trasate de partid, e nevoie ca pretutindeni, în toate întreprinderile, să fie sprijinită puternic această inițiativă, stîrpind cu hotărîre orice manifestare de lipsă de interes și de superficialitate față de propunerile oamenilor muncii. O asemenea cerință este cu atît mai actuală acum cînd în întreprinderi Be fac pregătiri pentru producția primului an al cincinalului. (Anchetă realizată de

Ioan ERHAN, Gheorghe CÎRSTEA)

puține ori propunerile se reiau, se prevăd ca „noutăți" în alte planuri și ciclul tărăgănării continuă.
Se desprinde limpede unde 

duce un asemenea stil de 
muncă al conducerii com
binatului. IGNOR1ND INI
ȚIATIVA COLECTIVULUI, 
CONSIDER1ND CĂ POA
TE REZOLVA TOTUL DE 
UNA SINGURĂ, CONDU
CEREA COMBINATULUI 
SE LIPSEȘTE DE UN 
AJUTOR PREȚIOS PE 
CARE MASA LARGĂ A 
MUNCITORILOR, TEHNI
CIENILOR ȘI INGINERI
LOR ÎL POATE DA 1N 
SOLUȚIONAREA PRO
BLEMELOR MARI ȘI 
MICI ALE PRODUCȚIEI. 
Era de așteptat ca comite
tul de partid al combinatu
lui să intervină cu promp
titudine pentru valorifica
rea largă a propunerilor re
coltate din terenul fertil al 
consfătuirilor de producție, 
să controleze sistematic 
cum sînt fructificate. El 
nu a procedat așa și 
s-a limitat doar să con
state, din cînd în cînd, 
că multe propuneri nu se 
aplică. S-au irosit astfel 
numeroase idei valoroase 
izvorîte din rîndul colecti
vului.

Orlcît «-ar insista, consider că nu ar fi îndeajuns pentru a scoate în evidență marea răspundere pe care o au beneficiarii, pro- iectanții și constructorii în domeniul utilizării cu maximum de eficiență economică a fondurilor de investiții. Corespunzător măririi potențialului economic al țării, fondurile de investiții au sporit simțitor în ultimii ani și vor crește și mai mult în viitorul cincinal. Este suficient să arătăm că filiala noastră finanțează anul acesta 17 la sută din totalul investițiilor pe țară. Chiar și numai această cifră demonstrează amploarea lucrărilor de investiții ce se realizează în Capitală. Desigur, îndeplinirea acestui volum de investiții ridică probleme tehnice și organizatorice tot mai complexe, a căror rezolvare necesită coordonarea riguroasă a eforturilor, prin- tr-o colaborare permanentă a tuturor celor care concură la activitatea de investiții. Nu vreau să mă refer în cele ce urmează la probleme de ordin tehnic și organizatoric, ci la unele practici care și-au făcut loc în stilul și metodele de conducere ale unor beneficiari și conducători de șantiere în domeniul activității de investiții. Despre ce este vorba ?Nici un beneficiar sau constructor nu poate să afirme că nu cunoaște implicațiile ' tergiversării lucrărilor, ale amînărilor de la termenele planificate. Cu toate acestea, unii dintre ei — cum e cazul beneficiarilor și constructorilor Uzinei metalurgice- București, ai Fabricii de clădiri de locuit din cadrul întreprinderii de prefabricate din beton-Militari — socotesc că din moment ce au finanțarea deschisă sînt absolviți de obligația de a urmări sistematic, cu spirit de răspundere, cum se cheltuiesc fondurile, dacă la o lucrare s-au depășit costurile, cum se respectă graficul de construcție-montaj, termenul de punere în funcțiune 
a noilor capacități de producție. Cu alte cuvinte, dacă mărimea fondurilor alocate de la buget își găsește corespondența în volumul fizic al lucrărilor realizate. Noi am constatat, cu prilejul analizării actelor justificative prezentate de beneficiarii și constructorii celor două u- nități industriale, că, u- 
neori, mal multă energie se 
cheltuia nu la elaborarea ce
lor mal raționale variante de 
utilizare a fondurilor, cl pen
tru a găsi acoperiri și a con
vinge că neajunsurile, rămî- 
nerile tn urmă Tn realiza
rea planului de investiții ar 
avea la bază cauze obiective. De fiecare dată ei găsesc fel de fel de motive pentru a justifica lipsa de prevedere și pun totul pe așa- ■ zisele cauze din afară. O asemenea mentalitate de împăcare cu propriile neajunsuri, de lipsă de obiectivitate în aprecierea realității, care se traduce într-o nepăsare față de interesele generale ale economiei, nu are ce căuta pe nici un șantier, în nici una din întreprinderile noastre socialiste. După cum nu are ce căuta nici practica cocoloșiră reciproce între proiectanți, constructori și beneficiari a neajunsurilor în privința predării la timp și complet a documentației de proiect și deviz, livrării utilajelor, respectării graficelor de execuție pe șantiere.în munca noastră de control am sesizat și alte aspecte. Unii beneficiari de investiții recurg la diferite „artificii" în mînuirea fondurilor alocate. De exemplu, conducerile întreprinderii de studii și exploatări miniere, unităților „Electro- bobinajul“ și „Arta lemnului“ ce aparțin de UCECOM au efectuat în acest an plata unor utilaje din contul lor de decontare la Banca Națională — prin operații incompatibile cu disciplina financiară — sustrăgîndu-se astfel verificărilor Băncii de Investiții. Este o cale repro

babilă, întrucît e vorba de o deturnare de fonduri. Alți beneficiari manifestă îngăduință față de constructorii care irosesc cu „acte în regulă" fondurile de organizare a șantierului. De altfel, se vădește tendința ca din banii prevă- zuți pentru organizarea șantierului să se execute lucrări provizorii și nu definitive. Or, aceste lucrări se demolează și valoarea lor nu mai poate fi recuperată integral.Se constată că uneori se iau hotărîri pripite, fără a se avea în vedere consecințele economice, chiar și în cazul achiziționării de utilaje: Nu de puține ori se solicită cu insistență importul unor mașini sau livrarea de instalații de la alte întreprinderi, pentru ca după scurt timp ele să fie declarate disponibile. Așa au procedat Direcția generală a poștelor, care are acum imobilizări de utilaje în valoare de 737 000 lei, Direcția P.T.T.R. a Capitalei și regiunii București — cu 601 000 iei, fabricile de medicamente din cadrul Ministerului Industriei Chimice — cu 1 012 000 lei și Uzinele „Electronica“ — cu 735 000 lei. Cererile de utilaje au fost însoțite de documentații semnate nu numai de directorii și inginerii șefi ai unităților respective, ci și de conducerile direcțiilor generale de resort din ministere. Dacă nu erau finanțate, conducerile întreprinderilor ar fi tunat și fulgerat, ar fi adus alte acte justificative. Ne întrebăm : unde este spiritul de prevedere al bunului gospodar care trebuie să caracterizeze pe fiecare conducător de întreprindere ? Cred că este o datorie im
perioasă a fiecărui conducă
tor de întreprindere ca, îna
inte de a solicita investiții 
pentru noi utilaje, să ia 
toate măsurile pentru fo
losirea optimă a capacită
ților de producfie existente. 
Nici o clipă să nu se piardă 
din vedere esenfa problemei, 
faptul că fondurile de Inves
tit» alocate de stat fiecărei 
întreprinderi sînt rodul mun
cii întregului popor ți ele 
trebuie gospodărite cu înalt 
spirit de răspundere.Nu pot fi trecute cu vederea nici practicile unor conduceri de întreprinderi de construcții-montaj de a recurge adesea la împrumuturi restante, garantate de organul tutelar, pentru a „camufla“ aprovizionările de prisos cu diferite materiale, prefabricate etc. Ca urmare a unor mari imobilizări de fonduri în materiale, debitori, producție executată și nedecontată, organizațiile de construcții finanțate de filiala noastră au plătit pe nouă luni din acest an do- bînzi penalizatoare de peste 16 milioane lei. „Recordul“ îl deține întreprinderea de construcții-montaj București, aparținînd Ministerului' Industriei Chimice, care a avut în tot cursul anului uiî volum de împrumuturi restante de 34 milioane lei, suportînd 2 615 000 lei dobînzi penalizatoare. Este o situație inadmisibilă. Conducerea a- cestei unități amînă de la un trimestru la altul aplicarea măsurilor promise, de fiecare dată, cu prilejul controlului efectuat de inspectorii filialei noastre. De fapt, consider că adesea împrumuturile restante se acordă cu prea mare u- șurință. Potrivit prevederilor în vigoare, ele se dau automat — cînd întreprinderile nu au disponibil la bancă — și sînt garantate de organul tutelar. Cred că 

ar fi bine ca organele eco
nomice centrale să revadă 
metodologia de acordare a 
împrumuturilor. Oricum, ele 
trebuie privite ca o ultimă 
solufie ți nu ca un lucru firesc. Ar crește astfel responsabilitatea celor care au marea răspundere de a cheltui cu înaltă eficiență fondurile de investiții alocate de la bugetul statului.

Nicolae GRANCEA contabil-șef al Filialei București a Băncii de Investiții
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Tudor CIORTEA

I. ȚUCULESCU
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film că cere reazimul pri- oprite pe tot ce este caracteristic în acest în artele noastre, șl a-

Arta socialismului

Sînt unul dintr-ai noștri, umblat mai mult între împrejurări și țări. Voiam sâ cunosc lumea de-a dreptul, peste citire și biblioteci. Din carte nu înveți limba vie a unui popor. Trebuie să le trăiești pe toate fețele și nu în. rezumate, în care autorii se văd întîi pe dînșii. Și-am trăit toate formele de viață tolerate unui străin venit pe neașteptate de aiurea, cu însușirile și mai ales cu defectele și uneori cu primejdiile lui.Acum vre-o 60 de ani, cînd m-am furișat întîia oară printre prăpăstii și ape, România făcea parte în geografia cotidiană din continentul lui Aiurea. — Numele dumitale ? Cutare— Naționalitatea ? Românească !— N-am auzit ! — Profesia ? — Nu știu — Adresa ? — N-am. Delictul lipsei de domiciliu.Șeful biroului pentru streini înregistra „suspect". Suspect însemna, la vîrsta timpului de atunci, ceva cam ca între nihilism și anarhie. Poliția secretă mai avea un client de supraveghiat.Deci, am experimentat, am comparat. Aș ruga pe tipograf să nu zică în literele de plumb pe vinga- lac am cumpărat. N-aveam cu ce cumpăra nimic...Am comparat, am dedus și mi-am stabilit o mare învățătură, perfect valabilă și adevărată pînă azi, vreau să zic mai cu seamă azi și pe totdeauna. Ai, Române, o țară fericită, ce să ne mai codim ? Franțuzii numesc în visul lor de un nou Canaan, 
le pays de Cocagne, rămasă pentru copii, la jucării și pe cutia de bomboane.

I mine și de noi acel care dezechilibrează în povîrniș verticala senină a personalității, păstrată în tot trecutul nostru dreaptă și suitoare. Românii au, în schimbul infatuării naționale, o aleasă conștiință de sine, bine verificată și tot mai puternic sedimentată, ca păturile ae piatră așezate liniștit, una peste alta, în bătrîne- file tinerești ale pămîntului adtnc.Păstrafi-o deplin, iubiți cititori, din muncă aprigă cu virginala voastră speranță.Avem o țară de nesfîrșite belșuguri și de mari frumuseți, oglindi- te-n gingășiile prietenești ale unui popor deștept, înzestrat cu haruri, după care alții rîvnesc.De la Decebal și Traian moștenim un avînt în creștere neîntreruptă nici de calamități. E vechi, dar mereu proaspăt avîntul, elanul. Păs- trafi-l cu entuziasm în tot ce începeți, săvîrșiți și clădiți.Aducă-și aminte de zborul tn care vă ridicați cu puterile și mintea, sapa, care taie brazda, ciocanul care strivește fierul, cuptoarele care-l aprind, condeiul care scrie după ce geamătul și suferința înce- tînd a dat o floare care acopere toate tărîmurile noastre. Matca e largă, în care izvoarele noastre revarsă lumină. Poporul nostru de farmece, de oameni chipeși, de femei cu conturele ritmic legănate, într-un umblet dansat, e zămislitorul unei poezii de cîntece și povești care trebuie să fie mereu criteriul elanului național.

și spiritul 
popular

Interior țărănesc

H. H. CATARGI Liviu CIULEI

Vorbind despre specificul national, este firesc să plecăm de la prețuirea, valorificarea, continuarea și a- firmarea tradițiilor noastre, fără de care nu am putea să ne integrăm in cultura și arta universală. Nu trebuie să privim însă tradiția ca pe o sferă închisă, cu legi închistate în clteva tematici și procedee. Tradiția noastră, foarte bogată, presupune o continuă împrospătare,' în sensuri multiple. Nu văd cum, chiar un compozitor vîrstnic, cu un stil de mult format, se poate menține în contemporaneitate, in actualitate, dacă nu-și împrospătează necontenit viziunea artistică, mijloacele de exprimare. închistarea duce în mod fatal la moarte artistică.Esențial este ca experiențele să se axeze pe o substanță umană, să nu devină sistem dogmatic și, în cele din urmă, modă. Sîntem bucuroși cînd, cu mijloace noi, diverse, tinerii reușesc să traducă ceva din preocupările zilelor noastre, din substanța melosului românesc, intr-o manieră originală, personală. Să fim atenți numai ca experimentele lor să nu fie imitație sterilă, epi- gonism, ca sistemele noi, moderne, multe din ele tin- zînd la destrămarea liniei melodice, la fărîmițarea ideii muzicale, să fie preluate critic, cu înțelegere și competentă. Nu ne putem dispensa de melos, de frumusețea melodiei care însem-

nează idee, reflecție, sentiment. Altfel, se trece la elaborarea unor lucrări factice, care pot să fie foarte abile, dar care nu exprimă nimic din substanța etern umană ce constituie însuși obiectul artei. în toate experiențele este de dorit ca umanul să fie prezent, să nu se meargă spre o aplicare dogmatică a unuia sau altuia dintre sisteme. Forța de creație, ideile și personalitatea creatorului sînt acelea care imprimă valoarea unei lucrări, indiferent de sistema abordată. însă forță de creație este o noțiune vagă, nedeterminată. Care sînt di-, mensiunile rerea mea, necesar ca meze, să pirațiilespecifice, în mijlocul căreia artistul s-a format și în care trăiește. Ar fi de dorit ca tinerii compozitori să nu-și înceapă instruirea lor în materie muzicală de la un

ei ? După pă- este neapărat ea să însu- sintetizeze as-unei comunități

„novum', care face tabula rasa cu vechile tradiții, ci să parcurgă mai lntîi întreaga evoluție a muzicii și, printr-o evoluție organică, să ajungă la ceea ce înțeleg ei a fi contemporan. Din fericire, tînăra generație cuprinde mulți compozitori luminați, care merg pe calea dobîndirii, asimilării unor cunoștințe temeinice din experiența trecutului, ceea ce nu contrazice faptul că fac o muzică avansată.Este important a nu renunța la elementele de bază ale muzicii naționale. Aceste elemente nu trebuie să fie citate în mod simplist, ci trebuie să fie captate într-o stilizare nouă, să sugereze specificul nostru, să dea o caracterizare sintetică a- numitor intonații. Important mi se pare a nu lăsa să se distrugă acest specific, a nu lăsa sistemul să predomine de dragul sistemului, pierzînd originalitatea unui lim-

Sîntem cu toții martorii unui 
moment de mare efervescență 
artistică, pe care talente vigu
roase din toate generațiile o 
ilustrează și o întrețin.

Studierea clasicilor, pe de 
o parte, și o tot mai atentă 
studiere a tuturor aspectelor 
creației universale contempo
rane, pe de alta, deschid largi 
posibilități artistului să cu
noască, să-și descopere uni
versul său propriu de gîndire 
și de simțire și, prin repe
tate confruntări, cele mai a- 
decvafe mijloace de a expri
ma și comunica acest univers. 
Pe planul creației se dezbat 
în prezent opinii foarte inte
resante, foarte felurite. Acest 
lucru este binevenit, este o 
condiție a progresului.

Nu fac un paradox afirmînd 
că există fot afîtea soluții cîfe 
personalități artistice sînt ; în 
regimul nostru au fost create 
artiștilor condiții deosebite 
pentru a putea cunoaște și a 
putea crea în deplină liber
tate ; dar esențial mi se pare 
faptul ca atenția artistului, în 
orice școală, în orice manieră 
s-ar încadra, să fie îndreptată 
spre marile aspecte ale vieții 
poporului în mijlocul căruia 
trăiește, spre năzuințele so
cietății în care creează.

Vrînd din toată inima 
realizăm marile valori ale e- 
pocii noastre socialiste — via
ța bogată în aspecte a po
porului ne oferă deopotrivă 
mari teme, idei nobile, năzuin
țe îndrăznețe — ne întrebăm 
permanent prin ce și cum să 
fim într-adevăr contemporani 
cu noi înșine ? Cum să impu
nem artei noastre marile tră
sături naționale, care îmbră
țișează într-o largă acoladă 
toate operele nepieritoare pe 
care le-a produs, de-a lungul 
veacurilor, geniul poporului 
nostru ? Cum să dezvoltăm 
cu îndrăzneală, pe trunchiul 
marii tradiții naționale, o arfă 
modernă, vie, capabilă de a 
oferi puternice și elevate e- 
mofii, corespunzătoare sensi
bilității poporului român ?

Putem să privim, și adesea 
nu o facem destul de pro
fund, la cei care ne-au arătat 
calea de urmat — la Grigo- 
rescu, AndreescU, Luchian, 
Pailady, Petrașcu, Paciurea și 
Brâncuși. Acești oameni au 
fost fiecare un exponent al 
arfei poporului, din tradiția 
căruia s-au inspirat și căruia 
i-au adus ceva nou. Acel 
nou despre care vorbesc le 
aparținea, era Izvorîf

baj izveiît din muzica populară.Compozitorii noștri au la îndemînă un exemplu care îi scutește de căutări sterile — experiența lui Enes- cu. George Enescu, după ce a stors toată seva din cîntec și joc, a ajuns să capteze esențialul, spiritul muzicii populare. Datorită Iui, noi am făcut acel salt calitativ care a legat tradiția de cerințele creației contemporane, integrîndu-ne în problematica noii umanități de astăzi. Ceea ce rămîne de făcut este o aprofundare a acestui proces, o diversificare a mijloacelor, fără a pierde niciodată rădăcinile a- dînci care ne leagă de folclor.Este evident că dacă se păstrează această legătură substanțială cu tradiția poporului nostru, putem să durăm lucrări care să-și găsească un loc de cinste în cultura muzicală universală. Pierzînd acest lucru, îndepărtîndu-ne de această tradiție, nu văd cum am putea să concurăm cu virtuoși ai scriiturii moderne, cum am putea să ne ln-

tr-o necesitate Interioară ce 
exprima, la flecare, modul 
de gîndire, nota tempera
mentală, viziunea asupra pei
sajului, a oamenilor, a istoriei 
patriei etc. Nu avem nici un 
indiciu că, în dorința lor de a 
fi contemporani, afișau o nou
tate căutată cu orice preț. Și, 
rămînînd întotdeauna ei în
șiși, fiind artiști care făceau 
o artă românească, au contri
buit prin aceasta la îmbogă
țirea patrimoniului universal.

Epoca noastră a văzut re
nașterea arfei abstracte sub o 
formă de o mare violență — 
numită îndeobște absfracfism 
— care pune sub semnul în
trebării însăși funcția esenția
lă a arfei, aceea de a comu
nica idei și simțăminte, for- 
mînd împreună un univers 
specific, cu frumusețile lui.

Să ne înțelegem : arfa, în 
general, este abstractă, este
un produs al înțelegerii rațio
nale a fenomenelor .vieții. 
După părerea mea, o artă de 
mare calitate este în mod o- 
bligaforiu abstractă, se ridică 
la idee — aș cita culmile ei, 
un Pierro de la Francesca 
sau Cézanne. Dar abstract șl 
abstracționism sînt două noți
uni diferite. Poți alege ca 
mijloc de exprimare soluții 
foarte abstracte, cu condiția 
ca să ai ceva propriu de spus, 
nu să împrumuți pur și sim
plu niste scheme care să dea 
impresia de gîndire cînd a- 
ceasfa de fapt lipsește. Tre
buie să aăseșfl în fine solu
ția ootimă ca Imaginea ab
stractă pe care o produci să 
devină valoare, să dobîn- 
dească puterea de a comu
nica, de a putea fi primită. 
Condiția realizării este a nu 
cădea în manieră, a nu face 
ceea ce fac alții fără a trece 
fotul prin propria sensibili
tate, qrija neobosită de a 
căuta să spui fu, cu proprlîle-țl 
culori si propriile-țl cuvinte, 
ce ai de spus. Cunoașterea 
profundă a valorilor perma
nente, apropierea lor te fe
rește de confuzie, de expe
riențele facile, de convențio
nal, de artificial — fiecare re- 
prezenfînd tot afîtea pericole 
pentru arfa adevărată. (

Din multiple experiențe șl 
căutări, orientate pe marile 
linii ale contemporaneității, se 
poate naște o arfă majoră, 
realistă. Către această arfă 
tindem, conștlenți că întot
deauna, de-a lungul veacu
rilor, perioadele luminoase 
ale arfei au fost cele reallsfe.

tegrăm în ansamblul muzicii contemporane, fără să riscăm epigonismul unor 1- mitații sterile.Arta noastră trebuie să pornească de la Ideile șl simțămintele poporului nostru. Altfel, artistul se însingurează pierzîndu-șl legătura cu vatra de unde a pornit. Lucian Blaga observa cu multă profunzime : „într-un spațiu în care sunetele au ecouri, te simți mat puțin singur, deeît într-un spațiu unde sunetele se pierd fără întoarcere*.Avînd în vedere importanța covîrșitoare a tradiției noastre muzicale, cred că este păcat să nu se valorifice mai amplu, in mod științific, cuceririle de plnă acum ale creației românești. S-au făcut încercări, s-au făcut analize, dar nu s-a ajuns încă la sinteze. Mă gîndesc la opera, foarte e- locventă în această privință, a lui Paul Constantinescu, Mihail Jora. Tinerii preocupă foarte mult cunoască noile sisteme creației cest Dar ar seze dit pînă acum valoros în muzica noastră, mai ales pe linia modalismului românesc. Din păcate muzicologia noastră nu și-a spus încă, în măsură satisfăcătoare, cuvîntul. Un început merituos s-a făcut, avem cîțiva muzicologi serioși. Dar nouă na trebuie

Definirea specificului românesc și a reflectării Iul concrete în teatru și cred virii mal sens nume creația populară. Ne- avînd în nici un fel pretenția de a mă erija în estetician, în specialist, șl fe- rindu-mă tot atît de mult de a eticheta, pot doar să transmit în cuvinte impresii subiective care, din motive lesne de înțeles, nu se pot deslipi de participarea a- fectivă. De aceea, mărturisesc că, pentru mine, specific românesc în arta populară este în primul rînd echilibrul. Consider că arta noastră populară este o artă decantată, nepatetică, armonioasă, care evită contorsiunile, o artă cu limpezime clasică în expresie și cu proporții clasice în formă. Pentru mine, e o artă olimpiană. E domoală în culori, în armonii, veșnic ritmică șl niciodată ostentativă. Arta populară românească nu se vrea spectaculoasă. Ea nu face niciodată salturi de culoare și este economică în alegerea mijloacelor de expresie. Ea nu este niciodată dramatică, ci a- deseori contemplativă, e- legiacă sau veselă, dar nu frămîntată. Pînă șl în balade, elementul epic sau dramatic cedează în fața meditației. Ca și plastica, dansul șl muzica se sprijină pe ritm, repetare, și nu a- jung la extenuare patetică. Despre dansurile noastre populare se poate spune că n-au final; ele se întrerup, nu se termină.Cum este posibilă tranziția acestor linii caracterologice în arta cultă a teatrului și a cinematografiei? Artele cu tradiție au prelungit în spiritul lor intim trăsăturile artei populare, iar cînd apare geniul, fenomenul comunicării cu creația folclorică se exaltă și se desăvîrșește într-un proces nebănuit de firesc, devenind artă națională în sensul major al cuvîntului. în toate artele cu tradiție, geniul românesc a apărut. Și cît de firești și elocvente în simplitatea lor ni se par a- cum modalitățile artistice ale lui Brâncuși în sculptură sau ale lui Enescu în muzică, în surprinderea șl redarea esenței spiritului artistic românesc și în transpunerea lor din forma populară în formă cultă. Rădăcinile sînt adine înfipte în pămînt, coroana atinge zările de aer 
pur ale artei înalt Intelectuale.

★Columbul cinematografiei noastre nu a apărut încă spre a rezolva problema „oului* (deși socotesc că cele trei scurtmetraje animate ale lui Gopo ating e- sențe și proporții maxime). Dacă împrejurările istorice sînt cele care creează necesitatea personalității, consider că ele există — deci, în
echipă, o școală de mu-

curînd, ea va apare. Sigur că nu trebuie să o așteptăm — șl că trebuie să facem tot ce putem pentru ca realizările noastre cinematografice să exprime realitățile vieții noastre într-o formă artistică propice și caracteristică nouă. Esențială este, aici, specificitatea conflictelor, a caracterelor, respectiv cunoașterea și surprinderea de către creator a unor aspecte și probleme de viață proprii poporului nostru, realității românești. Dar asta nu este totul. Cinematografii cu un pregnant caracter național, care să cunoască transfigurarea artistică pînă a deveni stil, sînt puține. Poate și pentru faptul că puține cinematografii au izbutit să îmbine în expresie elementul contemporan, de cele mai multe ori citadin, (și prin aceasta conținînd implicit nota de cosmopolitism a oricărei vieți citadine contemporane) cu experiența artistică a moștenirii culturale a trecutului, experiență acumulată — după condițiile istorice — în u- nele țări numai în arta populară, în altele și în arta cultă.în producțiile neo-realis- mului italian, de exemplu, reflexul prezentului nu capătă, după părerea mea, o haină să se rlențele bogate nind astfel mai mult cronică, chiar și în stil, nu numai în relatare. Spre deosebire de această manieră, ca să fiu mai explicit, unele filme japoneze, (foarte puține, circa 5 din 500 pe an) salvîndu-se din marasmul comercialismului holywoo- dian care a invadat și a- ceastă cinematografie, izbutesc să prelungească toată experiența artei populare șl culte stil cinematografic. Un a- semenea stil cred că e de dorit să realizăm în cinematografia noastră.Acest lucru este îngreunat în film și prin faptul că modalitatea cinematografică este recentă și că acordarea el la un spirit național nu se poate face decît prin transpunere de rezolvări aparținînd artelor mai vechi. Aceasta presupune o cultură profundă, care să ducă la sesizarea intimă a fenomenului artei naționale. S-ar părea, la prima impresie, că în filmele istorice lucrul s-ar putea rezolva mai ușor pentru că însăși tema e proprie, culoarea locală e asigurată prin pitoresc. Dar iată că tocmai aici, vulgaritatea unei apropieri superficiale e mai primejdioasă și dă rezultate compromițătoare. Un singur realizator de filme istorice a știut cum să nu facă așa, cum să nu se sprijine numai pe elemente formale, de aparentă „documentare* imediat istorică, șl să evoce trecutul în esența lui istorică, stilistică și pătrunsă de specific național (Eisenstein în „Alexandru Nev- ski" și „Ivan cel Groaznic*). Aceste filme nu se demodează, tocmai pentru că surprind esența timpului, din perspectivă contemporană.De multe ori, preluarea neorganică a unei experiențe culturale (preluare neorganică și față de întregul rezolvării) surprinde și devine curiozitate. în filmul „Hamlet" al lui Lawrence Olivier — conceput ca o stilizare contemporană a unei viziuni medievale mixate cu prerenascen- tism — apare un moment preluat dintr-o rezolvare a școlii de pictură prerafaelită a secolului XIX (e vorba de moartea Ofeliei, transpusă direct după binecunoscuta pictură a pre-

artistică în care însumeze expe- culturii atît de a Italiei, deve-

japoneze în

să evite „autenticita- de suprafață. Altfel asista la o serie de oscilînd între ordina-

rafaelitului John Everett Millais), deci, o ruptură în stil. Transplanted în cinematografia noastră procedeul acesta superficial de rezemare pe moștenirea culturală, ar însemna să facem un film despre Mihai Viteazul, într-un stil cert, întrebuințînd rezolvările plastice post-romantice ale lui Theodor Aman:Cinematografia noas'ră, avînd în planul el v ir opere din epopeea nc ,<o- nală ca : Dacii, Mihai Viteazul, Scrisoarea a IÎI-a, Ovidiu, Ștefan cel Mare, Doftana, Bălcescu, Răscoala, Columna lui Tralan, trebuie tea' vom filmerul unei super-producții și elemente de recuzită „autentică“.Tot atît de importantă ca într-un film istoric este și surprinderea caracterului național într-un film din mediul țăranilor. Aici pericolul „folclorismului", al vitrinei etnografice ne pîn- dește la fiecare pas.In toate filmele noastre — și cu atît mai mult în cele consacrate actualității socialiste — trebuie să evităm influențe și modalități străine, aplicate imediat și nemijlocit. Trebuie să le cunoaștem, dar exprimarea prin intermediul lor să fie făcută asimilîndu-le, acordîndu-le la problemele noastre. Și, mai ales, să descoperim modalitatea artistică originală, ce exprimă în mod propriu și org- - nie fenomenele noastre Ae viață, reflectînd portretui moral al poporului nostru, astăzi. Din tot ce am lucrat în film, cred că am reușit să mă apropii de o artă de spirit românesc în scena finală din „Pădurea spîn- zuraților", tocmai pentru că scena aceasta a căpătat limpezimi clasice șl cuprinde elemente de permanență, în care populară dentă. arta noastră este atît de ab--n-
★ românesc trecînd,Teatrulîn dezvoltarea lui, prin diferite etape, începînd a- proape de vodevil pentru a ajunge la satira proiundă, drama romantică-istorică și la teatrul politico-filo- zoilc, cunoscînd influențe multiple, a păstrat sub toate aceste forme echilib.-,<l realismului. Era o calitate intuitivă — de bun gust șl decență artistică a oamenilor noștri de teatru — și, poate, în operele care rezistă trecerii timpului, a- ceastă nuanță de •echili* ru constituie un factor al specificului românesc.Așa cum am spus . ,i altădată, astăzi aceste răutăți intuitive devin vectorul constant, lucid care dă teatrului nostru caracteristicile umanismului socialist, teatrul românesc trecînd astfel de la un teatru al emoțiilor spontane, intuitive — chiar în forma de spectacol — la un teatru activ, militant, de idei.Mi-este greu să defi- nesc în arta spectacc’u- lui limitele exacte ale s cificului național. Tot 9 pot spune este că un a - menea teatru, un tea care să reprezinte spin,al artei noastre este îndrăzneț dar echilibrat, este avîntat dar neteribilist, amplu în implicații dar necontorsionat, intelectual dar străin de speculații și elucubrații intelectualiste. Arta noastră, îngăduind variația de la sensibilitate la joc de spirit, de la profunzime la șotie trebuie să fie o artă cu picioarele mînt, o artă cu bază de adevăr.Formele teatrale exprima specificul național sînt greu cipat. Ele vor fi viabile a- tunci cînd vor cuprinde însemnătatea evenimentelor din viața noastră, într-o diversitate de expresii artistice, a cărei necesitate a fost subliniată și în lucrările Congresului al IX-lea al partidului.

rita-o. Circulația valorilor noastre în străinătate ar trebui să ne preocupe mai intens. Străinii — dirijori, interprets invitați la noi — rămin zările toate domeniile ne privește, în domeniul muzicii. în ultimii ani am avut prilejuri de verificare prin premiile obținute de unii tineri compozitori în străinătate. Toate acestea demonstrează că în concertul creației internaționale, contribuția românească își află un loc al său bine definit, pe care îl asigură nu numai talente viguroase, dar și trăsăturile specifice ale limbajului nostru muzical.

ozicologie, care să facă o sinteză și mal ales să răspîn- dească pe calea schimburilor, în lumea muzicologică, rezultatele cercetărilor întreprinse.Este cert că o forță de creație nu se poate concepe în afara unei vaste culturi universale. Aceasta implică o documentare mai amplă (lucrări de muzicologie, discuri, partituri).Din lipsa unor schimburi sistematice, prin nepartici- parea noastră la multe manifestări internaționale, se ajunge la situația că muzica noastră nu este cunoscută peste hotare în 
măsura în care ar me-
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se să ale A-contemporane. necesar, măsură interes-a dove-
lucru este in aceeași trebui să se de ceea ce

uimiți de reali- artei noastre în și, în ce pe pă- trainicăcaie vor nostru de anti-
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RECEPȚIE ÎN CINSTEA

DELEGAȚIEI PARLAMENTULUI ENGLEZPreședintele Marii Adunări Nationale, Ștefan Voitec, a oferit miercuri seara o recepție cu prilejul vizitei în Republica Socialistă România a delegației parlamentului englez, condusă de Ian Mikar- do, membru al Comitetului Național Executiv al Partidului laburist. Au luat parte acad. Ilie Mur- gulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, acad. Șt, S. Nicolau și Gheorghe Necula, vicepreședinți ai Marii ’ Adunări Naționale, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, și Roman Moldovan, președintele Comitetului de Stat al Planificării, membri ai Consiliului de Stat, ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, deputați ai M.A.N., conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință și

cultură, generali, ziariști. Au participat Leslie Charles Glass, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei.
★Miercuri dimineața membrii delegației parlamentului englez, condusă de Ian Mikardo. membru al Comitetului Național Executiv al Partidului laburist, au vizitat rafinăria Brazi. Aici au fost întîmpinați de Gheorghe Stan, președintele Sfatului popular regional. în timpul vizitării unor sectoare de prelucrare, inginer Bujor Olteanu, director general al rafinăriei, a dat oaspeților explicații privind procesul de producție. La amiază parlamentarii britanici s-au înapoiat în Capitală. în timpul vizitelor au fost însoțiți de deputății C. Paraschivescu-Bălă- ceanu și Mircea Rebreanu.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A PARLAMENTULUI INDIANMiercuri dimineața a sosit în Capitală o delegație a Parlamentului indian condusă de deputatul K. D. Malavya. Din delegație fac parte deputății Joachim Alva, Bhagwat Jha Azad, Tika Ram Pa- liwal și Gopal Singh.La sosire, în Gara de Nord, oaspeții au fost întîmpinați de de- putați în Marea Adunare Națio

nală. De asemenea, erau prezenți K. R F Khilnani, ambasadorul Indiei la București, și membri ai ambasadei.în dimineața aceleiași zile, delegația Parlamentului indian a fost primită de acad. Ștefan S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale.
VIZITELE DELEGAȚIEI ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 

SOVIETO-ROMÄNEContinuîndu-și vizita prin țară, delegația Asociației de prietenie sovieto-română condusă de Ekaterina Alexeevna Vasiukova, vicepreședinte al Asociației de prietenie sovieto-române. doctor în științe medicale, directorul Institu
tului de endocrinologie din Moscova, a sosit în cursul zilei de miercuri în orașul Sibiu. Oaspeții au vizitat Muzeul Bruckenthal, noile cartiere ale orașului ■ și monumente istorice. (Agerpres)

ADUNARE FESTIVĂ CONSACRATĂ SĂRBĂTORIRII
CELEI DE-A 20-A ANIVERSĂRI A F.M.T.D.Sute de tineri bucureșteni s-au întrunit miercuri după-amiază la Casa de cultură a studenților în- tr-o adunare festivă consacrată sărbătoririi celei de-a 20-a aniversări a Federației Mondiale a Tineretului Democrat. în sală se aflau membri ai Biroului și Secretariatului C.C. al U.T.C., reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale și organizații obștești, activiști ai U.T.C., tineri din întreprinderi, instituții, școli

și facultăți, precum și studenți străini care studiază în țara noastră. Adunarea a fost deschisă de tov. Dan Marțian, prim-secretar al Comitetului orășenesc București al U.T.C. Despre cea de-a 20-a aniversare a F.M.T.D. a vorbit tov. Petru Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.C. Festivitatea s-a încheiat cu un program artistic la care și-a dat concursul Ansamblul Uniunii Tineretului Comunist. (Agerpres)
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BEZUITATE TEHNICEREZULTATE TEHNICE

STEAUA-ȘTIINȚA CRAIOVA 0—0.STEAUA-ȘTIINȚA CRAIOVA 0—0. 
DINAMO BUCUREȘTI-C.S.M.S. 

0—1 (0—0). A înscris Matei (min. 
60).

CRIȘUL-RAPID 3—1 (1—1). Au 
marcat: Mureșan III (min. 4 și 86); 
Vigu (min. 54) pentru Crișul ; 
Dinu (min. 13) pentru Rapid.

U.T.A.-DINAMO PITEȘTI 2—2

DINAMO BUCUREȘTI-C.S.M.S.
0—1 (0—0). A înscris Matei (min.
60).

1
Vigu 
r

(1—1). Au marcat : 
79) pentru U.T.A. ;
54) pentru Dinamo.

SIDERURGISTUL - FARUL 
(0—1). Au marcat : Stătescu 
70) pentru Siderurgistul ; Coman — 
autogol (min. 45) pentru Farul.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA-PETROLUL 
0—0.

CRIȘUL-RAPID 3—1 (1—1). Au
marcat: Mureșan III (min. 4 și 86);

(min. 54) pentru
Dinu (min. 13) pentru Rapid.

U.T.A.-DINAMO

Crișul ;

2—2PITEȘTI
Jac (min. 24 și 

Naghf (min. 17 și

1—1 
(min.

Dintre echipele ce urmau să joace ieri în deplasare, C.S.M.S-ul avea, fără îndoială, cele mai puține șanse la victorie. Ieșenii veneau la București după insuccesul de la Craiova și nu sperau deloc ca, tocmai în fața dinamoviștilor bucureșteni — aflați, după cum se părea, în revenire de formă — să obțină ambele puncte puse în joc. Și totuși, echipa oaspeților (bntrenor A. Bo- tescu) a reușit maximum posibil, adică victoria. Meritul acestei formații — pentru care, de altfel, spectatorii și-au manifestat simpatia a- plaudînd deseori — este că a practicat un fotbal clar, spectaculos, do- minînd categoric, în special în repriza secundă. Tinerețea și calitățile fotbalistice ale lui Lupulescu și Incze IV, Ștefănescu și Matei s-au dovedit mai tari decît experiența apărătorilor dinamoviști. Ieșenii n-au marcat decît un gol, dar șl raportul de cornere (8—3 în favoarea lor) — ca să nu mai vorbim de faza cînd Oct. Popescu a scos mingea de pe linia porții goale — arată că acțiunile cele mai periculoase s-au desfășurat în careul di- namovist.Echipa bucureșteană a manifestat în continuare o inexplicabilă lipsă de calm și — ceea ce devine cu atît mai grav — n-a reușit să-și coordoneze cîtuși de puțin contraatacurile atît de temute în trecut, înaintașii s-au aflat în situații extrem de favorabile, însă au ratat de fiecare dată. Oricît de bună ar fi apărarea adversg (intr-adevăr, ieri ieșenii, și în primul rînd portarul Constantinescu, au avut intervenții prompte), nu este scuzabil ca, aflîndu-te la numai cîțiva metri în fața porții, nejenat de nimeni, să șutezi imprecis — în brațele portarului, în bară sau mult

Campionatul categoriei A
; •

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT :
(min.

LA AL 11-LEA HOP — STOP !

ȘTIINȚA CLUJ-STEAGUL ROȘU 
1—0 (1—0). A marcat : Ivansuc 
40).

CLASAMENTUL
Rapid 11 9 1 1 24 : 9 19 f

Petrolul 11 6 3 2 21 : 8 15 1
U.T.A. 11 5 4 2 16 : 13 14
C.S.M.S. 11 5 3 3 14 : 13 13
Știința Cluj 11 3 6 2 11 : 10 12
Știința Timișoara 11 5 2 4 13 : 14 12
Steaua 11 2 6 3 17 : 11 10
Știința Craiova 11 3 4 4 9 : 12 10
Dinamo Pitești 11 4 1 6 21 : 20 9
Crișul 11 3 3 5 14 : 22 9
Steagul roșu 11 3 2 6 13 : 18 8
Dinamo Buc. 11 3 2 6 15 : 21 8
Farul 11 3 2 6 9 : 17 8
Sideru rgistul 11 2 3 6 16 : 25 7

In Capitală Puțin fotbal și ratări chiarpeste bară. Astfel de pot fi acceptate nici cătorilor fără experiență, dar nor fotbaliști ca Pîrcălab, Gher- gheli, Frățilă, Ene.Este evident, Dinamo București, campioana țării, se află într-o formă nefiresc de slabă în raport cu valoarea individuală a componen- ților echipei. Faptul îngrijorează cu atît mai mult cu cît peste trei săptămîni dinamoviștii au de apărat nu numai culorile clubului, ci și pe cele ale fotbalului nostru în „Cupa campionilor europeni".într-un anumit fel, surprinde și rezultatul de egalitate (0—0) din partida Steaua—Știința Craiova.Pentru craioveni este o performanță ; obținerea ei însă nu este deloc întâmplătoare. După ce timp de 45 de minute a respins cu succes toate atacurile oaspeților a avut pregătirea fizică necesară ca să treacă și la contraofensivă.Binecunoscuta formație bucureșteană s-a comportat inegal. A dominat în majoritatea timpului, dar n-a fost suficient. Jucătorii de la Steaua — toți deopotrivă — apar surprinși și parcă nu mai știu să joace cînd au în față o echipă de elan, care, deși cu o pregătire tehnică modestă, luptă pentru fiecare minge, deseori •— cum au făcut ieri craiovenii — numai cu scopuri destructive.Steaua a avut totuși posibilitatea de a cîștiga. Două ocazii au fost .clt.se poate de clare. Să zicem că faultul în careu asupra lui D. Popescu (penalizabil cu un 11 m) nu l-a observat arbitrul. Cum poate fi însă către Raksi min. 52 ?

nu ju- u-

adversarului, echipa

explicată ratarea de a penaltiului din
Ion DUMITRIU

Ieri, în al 11-lea meci din actualul campionat, echipa Rapid — lidera clasamentului — a cunoscut prima înfrîngere : 1—3 cu formația Crișul, care, cu numai trei zile în urmă, pierduse cu 0—6...Cei aproximativ 10 000 de spectatori prezenți p,e stadionul din O- radea au admirat un joc dinamic. După numai trei minute, Mureșan III deschide scorul printr-un șut imparabil. Rapidiștii contraatacă și reușesc să egaleze prin Dinu. După reluare, formația gazdă domină permanent, prestînd un joc superior. în minutul 54, Vigu primește o pasă de la Mureșan III și, printr-un șut puternic, trimite mingea direct în plasă. Pe măsură ce minutele se scurg, fotbaliștii oră- deni dovedesc reale posibilități de a mări scorul datorită dîrzeniei cu care luptă pentru fiecare balon. Spre sfîrșitul meciului, Mureșan III transformă imparabil o lovitură liberă de la 16 metri, trimițînd mingea peste zid, direct în plasă.

și Petrolul Ploiești reflectă în mare măsură egalitatea de forțe pe teren. Și de data aceasta echipa studenților a prestat un joc frumos in cîmp, însă o lacună veche — imprecizia în șuturi — ca și intervențiile prompte ale apărării plo- ieștene, în frunte cu portarul Io- nescu, au făcut ca meciul să se termine cu un rezultat alb. Oaspeții au atacat în general anemic, portarul timișorean Sziklai neavînd practic ce apăra.

Ieri la hochei...în cea de-a treia zi a campionatului republican de hochei pe gheață, care se desfășoară pe patinoarul artificial „23 August" din Capitală, s-au înregistrat următoarele rezultate : Voința Miercurea Ciuc— Știința Cluj 10—2 (2—1, 4—1, 4—0) j Știința București—Tîrnava Odorhei 7—5 (3—0, 2—3, ■ 2—2) ; Steaua—Dinamo București 3—0 (2—0, 1—0, 0—0).Astăzi e zi de repaus. Campionatul se reia miine Voința Miercurea Odorhei (ora 9) ; Cluj (ora 17); București (ora 19).
cu partidele : Ciuc—Tîrnava Dinamo—Știința Steaua—Știința

...și la baschet

REZULTAT ECHITABIL
as-auîn general, meciul de la Arad plăcut publicului. Oaspeții apățat organizat și au contraatacat, reușind să conducă de fiecare dată, întîi cu 1—0 și apoi cu 2—1. După pauză, echipa locală atacă mai insistent, dar nu poate decît săcu egaleze, piteștenii apărîndu-se dîrzenie.

TIMIȘORENII
NU SE DEZMINT...Rezultatul meciului de la șoara dintre Știința din Timi- localitate

LA CLUJ PUTEA FI 2—0Știința Cluj și Steagul roșu Brașov au desfășurat ieri un joc bun, cu faze frumoase. Clujenii au acționat mai decis, au încercat deseori poarta. în schimb, brașovenii au uitat că pentru a cîștiga trebuie neapărat tras la poartă. Abia în ultimul sfert de oră ei și-au a- dus aminte de acest lucru. Dar era prea tîrziu. Golul victoriei a fost urmarea unei acțiuni personale a lui Ivansuc, care, după ce a driblat patru apărători, a tras puternic de la 18 metri. In minutul 58, clujenii au beneficiat de un penalii, dar Adam l-a ratat.

Sala Floreasca a găzduit ieri după-amiază patru meciuri din cadrul campionatelor republicane de baschet. Iată rezultatele : ieminin Știința București—Constructorul91—40 (49—15), Voința București— Mureșul Tg. Mureș 58—49 (23—25) ; 
masculin Dinamo București—Știința Tg. Mureș 96—72 (51—34), Știința București—Farul (58—54) (30— 27).
In cîteva riduri

UN „DERBI" AL CODAȘILORAmbele goluri din partida Si- derurgistul—Farul au fost înscrise de gălățeni, dar ei n-au cîștigat întrucît unul l-au marcat în propria poartă. Cum a fost meciul ? Extrem de slab. Spectatorii nici n-au avut ce vedea, mulți părăsind tribunele înainte de fluierul final. Un adevărat „derbi' al codașilor, în care au predominat lipsa de orientare tactică, pasele greșite și mal cu seamă duritățile.

• Maestrul gruzin Gurghenidze con
tinuă să fie liderul turneului de sah de 
la Tbilisi. Cu trei runde înainte de sfîr- 
șit, el totalizează 10 puncte din 14 po
sibile. Bella Soos (România), împreună 
cu Bogdanovicl (Iugoslavia) și Djindji- 
hașvllf (U.R.S.S.), ocupă locurile 4—6 
cu cîte 8 puncte flecare.

• Meciuri internaționale de fotbal : 
preliminariile campionatului mondial : 
Belgia—Izrael 5—0 (3—0) i Spania— 
Irlanda 1—0 (0—0) ; „Cupa campionilor 
europeni" : Levskl Sofia—Benfica Lisa
bona 2—2 (1—1). Pentru gazde au mar
cat Nikolov și Asparuhov, Iar pentru 
oaspeți Husebio (2); Ferencvaros Buda
pesta—Panathinaikos Atena 0—0; „Cupa 
cupelor" : Borusia Dortmund—T.S.K.A. 
„Cerveno Zname" Sofia 3—0 (2—0) i 
I-Ionved Budapesta—Dukla Praga 1—2.

Poarta ieșenilor e bine păzită (fază din meciul Dinamo București—C.S.M.S. Iași) Foto : M. Cioc

Mărturii ale 
eroicilor ani 

(Urmare din pag. I) clocotul revoltei populare putea conduce la zidirea unei atît de întunecate și rafinate temnițe. Dezlănțuind o prigoană sălbatică împotriva avangărzii clasei muncitoare, arestînd și schingiuind, con- damnînd la zeci de ani de ocnă pe luptătorii revoluționari, clasele exploatatoare trăgeau nădejdea că vor reuși să înăbușe lupta partidului comunist, a maselor muncitoare. Nu era numai o încercare de exterminare fizică, ci și una de izolare de partid, de clasa muncitoare, a celor care se ridicau neîn- fricați sub steagul luptei pentru libertatea poporului, pentru socialism.Răzbind prin toate aceste încercări, partidul trăia, își strîngea rîndurile, se călea Partidul comunist și-a continuat neabătut lupta, cuvîntul lui găsea larg ecou în rîndurile clasei muncitoare, ale țărănimii, ale intelectualității, ridica mase largi la acțiuni hotărîte împotriva regimului burghezo- moșieresc. închisorile n-au putut să împiedice clasa muncitoare să formeze din rîndurile ei conducători oțeliți, devotați- trup și suflet intereselor poporului.împotriva celei mai crunte supravegheri, a celor mai sălbatice măsuri de represiune, Dof- tana roșie trăia viața unui colectiv de luptă. Doftana călea cadre de conducători. Doftana învăța. Devenise o universitate a partidului comunist. Sufletul acestei intense activități, pîndită la tot pasul de primejdii, sufletul speranței și al tăriei transmise din om în om, era organizația de partid. Ea a transformat temnița într-un bastion de luptă activă, reușind, cu sprijinul din afară, să impună, nu o dată, administrației satisfacerea unor revendicări ale celor deținuți.Peste ani, devenite piese de muzeu, obiectele își dezvăluie tainele... Iată sacaua și căruța folosite de deținuții politici nu numai pentru a căra apă din rîul Doftana sau alimente, ci pentru a aduce, în ascunzișuri nebănuite de temniceri, literatură marxistă și mesaje ale tovarășilor din afară. Ascunzișuri asemănătoare, unde se păstra înscris pe foițe de țigară cuvîntul de luptă al partidului, a- veau și „priciurile“, acele paturi de lemn comune.Și în aceste cumplite condiții, forța solidarității proletare, legătura cu organizațiile de partid 

din exterior s-au dovedit de neînvins. Mai tare decît piatra, fierul și teroarea. într-un „confidențial“ din aprilie 1937, adresat poliției din Cîmpina, zbirii Doftanei își trădau neliniștea : „Fiind informați că pentru ziua de 1 Mai și sărbătorile paștelui, grupuri de muncitori de la atelierele C.F.R. București ajutați de muncitori de pe Valea Prahovei intenționează să facă demonstrații la acest penitenciar, cu onoare vă rugăm să binevoiți a lua toate măsurile de supraveghere, intensificînd...“Sprijinul puternic al maselor era reazemul de nădejde al luptei tovarășilor întemnițați. Nu de puține ori, în decursul acelor ani grei, s-a auzit glasul muncitorilor, țăranilor, intelectualilor care-și manifestau solidaritatea cu cei închiși, cerînd cu toată hotărîrea să se pună capăt regimului de teroare. Ca prin niște vase comunicante, între Doftana și exterior circula continuu o sevă puternică, îmbărbătătoare, care alimenta reciproc spiritul de luptă, credința în victorie....25 de ani se împlinesc de la acea neuitată noapte cînd s-au pră-. bușit zidurile Doftanei. Cu mult înaintea anului 1940, guvernanții știau că Doftana e șubredă ca un castel construit pe nisip. Deliberat însă, n-au luat nici o măsură... 22 octombrie 1940. Un prim cutremur zguduie din temelii închisoarea. Deținuții comuniști cer evacuarea imediată. Sosește o comisie de „experți“ a guvernului fascist care constată, cu cinism fățiș, că „închisoarea mai rezistă încă zece ani de zile fără să se prăbușească“.Și iată, la cîteva zile, cutremurul din noaptea de 9 spre 10 noiembrie ! Bastionul terorii se preface într-un sinistru morman de moloz și fierărie, îngropînd sub el vieți omenești. Tovarășii mai ușor răniți organizează echipe de salvare. Ilie Pintilie, Gheorghe Paloș, Ianoș Herbak, Vasile Pop, Andrei Prot și alți fii ai clasei muncitoare au căzut victimă acestui asasinat în masă. Memoria lor o păstrează acum plăcile de marmură din cimitirul „Trei pruni“ — acolo unde fiecare mormînt este un act de acuzare.Iarăși noiembrie... Sfîrșit de toamnă aurie care se arcuiește peste pămînturile libere, peste munca înfloritoare a unui popor liber, în plin avînt al desăvîrșirii construcției socialiste — așa cum a visat-o și a cărei înfăptuire o conduce astăzi, mai puternic decît oricînd, gloriosul partid comunist. Dînd viață istoricelor hotărîri ale celui de-al IX-lea Congres al partidului, poporul nostru înaintează cu pași siguri spre zările unui viitor minunat. La izvoarele luptelor care au pregătit prezentul socialist, la izvoarele curajului, tăriei și abnegației comuniștilor din 

anii împotrivirii, din anii Doftanei, urcă astăzi cu sete oamenii muncii. Numai de la 1 ianuarie 1965 pînă acum, porțile Muzeului au primit peste 200 000 de vizitatori. Printre ei, numeroși vizitatori străini, care au fost impresionați, subliniind e- roismul comuniștilor români, al luptătorilor democrați, antifasciști.
„Sîntern fericiți să constatăm — notează o delegație de feroviari belgieni — că această închisoare a 

fost transformată în muzeu, slu
jind astfel spre a arăta tineretului 
luptele eroice purtate de înaintași 
pentru a-i dărui viața bună pe care 
o trăiește azi".Spicuim dintr-o carte de impresii :

„Sînt elev în clasa V-a elemen
tară din Plopeni și am rămas foar
te impresionat de tot ceea ce am 
văzut“ (Constantin Cazan).

„Ne va rămîne veșnic în memo
rie lupta tovarășilor pentru viața 
noastră fericită de azi" (250 de femei din cooperativele agricole de •producție din raionul Lehliu).„Rîndurile tuturor celor care au 
scris în această carte de impresii, 
ca și rîndurile noastre, sînt un o- 
magiu sincer și recunoscător adus 
celor mai demni fii ai clasei mun
citoare — comuniștii" (Doi soți, profesori din Medgidia).Din toate aceste emoționante mărturii se reflectă sentimentele prin care constructorii socialismului cinstesc bogatele, eroicele tradiții de luptă ale poporului, ale clasei muncitoare, ale comuniștilor. Educată de partid în spiritul a- cestor tradiții, generația tînără află în ele luminoasa pildă a slujirii devotate a poporului.Amintirea glorioaselor pagini de luptă întărește dragostea și încrederea nețărmurită față de conducătorul încercat, călit în cele mai grele bătălii din istoria țării — partidul comunist.
Retribuția după 
producție - mijloc 
de cointeresare 
a îngrijitorilor 
de animale

(Urmare din pag. I) lucru se face la începutul anului, pe baza unei analize atente, ținîndu-se seama de planul de montă, data fătării, potențialul de producție al animalelor etc. Adu

narea generală a hotărît să acorde îngrijitorilor 1,5 zile-muncă pentru fiecare sută de litri lapte muls, 4,5 zile-muncă pe lună pentru îngrijirea vacilor și 10 zile-muncă pentru obținerea și îngrijirea unui vițel de la fătare și pînă la vîrsta de 20 zile. Cointeresarea îngrijitorilor în sporirea producției este e- videntă. Iată un exemplu : Nicolae Diaconu, un îngrijitor vechi, cu experiență, a muls în luna septembrie 3 925 litri lapte pentru care i s-au atribuit 50,5 zile-muncă. în plus, a mai primit 4,5 zile- muncă pentru îngrijirea celor 15 vaci și 10 zile-muncă pentru îngrijirea unui vițel. în total, Nicolae Diaconu a acumulat 65 zile- muncă. Unui alt îngrijitor, Ion Oahcea, care a muls, în aceeași lună, numai 2 280 litri lapte și nu a obținut nici un vițel, i s-au atribuit 38 zile-muncă.Cîștigul este la fel de evident și pentru cooperativă. Producția de lapte planificată se va realiza cu circa o lună mai devreme. Planul de fătări s-a îndeplinit în întregime. Pînă la sfîrșitul anului, veniturile din ramura zootehnică vor fi cu aproape 200 000 lei mai mari decît se prevăzuse.La fel se procedează și la cooperativa agricolă din comuna Fur- ceni. O dată cu introducerea retribuției după producție, aci a fost înlăturată fluctuația îngrijitorilor la ferme. Zilele-muncă se atribuie după realizările fiecărui îngrijitor, ceea ce a făcut ca veniturile bănești din zootehnie să crească anul acesta, față de 1964, cu peste 170 000 lei. Ca urmare a îngrijirii raționale a animalelor, producția de lapte pe cap de vacă furajată este cu circa 150 litri mai mare decît aceea obținută în întreg anul trecut. De curînd se aplică aci retribuția îngrijitorilor de viței după sporul în greutate. Lui Nicolae Munteanu, de exemplu, care a rea-1 lizat la lotul de viței îngrijit un spor mediu de 600 grame pe zi (în total 370 kg spor într-o lună), i s-au atribuit 38 zile-muncă. Retribuția după producția de lapte și sporul în greutate al animalelor se aplică cu bune rezultate și la cooperativa agricolă de producție din Munteni.Experiența valoroasă a aplicării retribuției după producție care există în multe unități agricole din raionul Tecuci nu este generalizată însă în suficientă măsură.în unele cooperative agricole se folosesc sisteme de retribuție care nu contribuie în modul cel mai e- ficient la cointeresarea materială a îngrijitorilor. La cooperativa din comuna Nicorești, cele 88 de vaci și juninci gestante sînt date în primire la 8 îngrijitori. La prima vedere totul pare în ordine. în realitate nici un îngrijitor nu are în primire un anumit lot de vaci. Unii fac curățenie în grajduri, iar alții 

lucrează cu rîndul la muls. Din a- ceastă cauză și zilele-muncă se a- tribuie la întîmplare. Sporul în greutate la viței și porcine se a- preciază după ochi. Așa se explică de ce la ferme se perindă un mare număr de îngrijitori, iar producția de lapte este cu mult mai mică față de posibilități.Ce urmări negative poate avea retribuirea la întîmplare a îngrijitorilor se poate vedea și din rezultatele cooperativei agricole din Brăhășești. Aici, consiliul de conducere nu s-a îngrijit ca în sectorul zootehnic să lucreze cei mai pricepuți cooperatori. Cele 122 de vaci sînt date în primire la întîmplare. Se înțelege că în aceste condiții și producția este mică. De la începutul anului s-au muls de la fiecare vacă doar cîte 510 litri lapte. La celelalte specii, fără să se țină evidența sporului în greutate sau a produșilor obținuți, se a- tribuie îngrijitorilor zilele-muncă cu multă îngăduință, favorizîn- du-se risipa. Un calcul arată că pînă acum s-au consumat în plus peste 2 000 zile-muncă, iar veniturile obținute sînt mici. La cooperativa agricolă din comuna Nărtești nici măcar nu s-a încercat aplicarea retribuției îngrijitorilor după producția obținută. O situație asemănătoare am întîlnit și la cooperativele din Ghidigeni, Valea Mărului și altele.L-am întrebat pe tov. Constantin Dobrescu, vicepreședinte al consiliului agricol raional, de ce experiența unor cooperative a- gricole în aplicarea retribuției după producție nu este extinsă în toate unitățile din raion ? Din răspunsul primit am aflat doar că s-a indicat la începutul anului aplicarea retribuției după producție în toate cooperativele și că pe această temă s-a organizat și un schimb de experiență la Furceni. Dar, de atunci, practic nu s-a făcut nimic.Problema a scăpat și din preocupările comitetului raional de partid și ale multor organizații de partid din cooperativele agricole. Deși atît în ședințe de birou ale comitetului raional de partid, cît și într-o plenară s-a discutat pe larg despre creșterea efectivelor de animale, despre introducerea și generalizarea aplicării retribuției după producție, hotărîrile adoptate nu au fost urmate și de măsuri practice pe teren.Experiența bună a unor unități trebuie să-și croiască mai repede drum în toate cooperativele agricole din acest raion. Organizațiile de partid, consiliile de conducere ale cooperativelor au datoria să fie mai receptive, să sesizeze ce-i nou și, sprijinite mai susținut de comitetul raional de partid, de consiliul agricol raional, să ia măsuri operative pentru introducerea și generalizarea experienței înaintate privind organizarea și retribuirea muncii în ramura zootehnică.

Cercetări noi 
în lupta contra 
cancerului

(Urmare din pag. I) rea de măduvă osoasă, obținută de la donatori. In celulele măduvei osoase se formează, după cum se știe, globulele roșii ale sîngelui, a căror distrugere se poate constata ca urmare a unei iradieri masive, însoțită de proliferarea excesivă a celulelor albe, deci de apariția leucemiei. Din păcate, „transplantarea de măduvă“, preconizată de prof. Georges Mathé, provoacă încă fenomene neplăcute, o „boală imună, secundară“, rezultată din incompatibilitatea dintre organismul primitor și celulele care provin de la un donator străin. în aceeași ordine de idei, merită semnalat faptul că recent, prof. Bernard Halpern, de la Collège de France, a descoperit o proteină specială, extrasă din fasole, care adăugată într-o cantitate minimă unor medii de cultură a celulelor de măduvă, permite să se păstreze proprietățile vitale și hemato- poetice (de producere a globulelor roșii) ale acestora.Este adevărat că nu s-au obținut încă vindecări totale ale cancerului în fază avansată. Dar de cîțiva ani încoace s-au înregistrat remisiuni spectaculoase în u- nele stadii avansate ale bolii, recurgîndu-se la proprietățile unor compuși chimici, vehiculați pe căile organismului spre celulele tumorale. Este vorba de știința nouă — chimioterapia —• ale cărei baze au fost puse de Wassermann. S-a a- juns, cu vremea, la administrarea de doze relativ mari de asemenea medicamente citostatice, care au dus la rezultate terapeutice încurajatoare.Pe de altă parte, radiologii Fundației Curie din Paris, efectuează în prezent experiențe importante privind efectele utilizării razelor cu „energii înalte“ sau cu „supravoltaj“. Aceste radiații prezintă o mai mare forță de pătrundere ; dar în același timp are loc o creștere a toleranței pielii, precum și o scădere a absorbției energiei la nivelul oaselor, ceea ce oferă medicului posibilitatea de a administra doze înalte la nivelul regiunii tumorale, le- zînd cît mal puțin țesuturile sănă

toase. Prof. Talairach, de pildă, a obținut rezultate promițătoare în tratarea tumorilor cerebrale, prin introducerea unor grăunțe de aur radioactiv în anumite formații tumorale. S-a ameliorat mult și tehnica de utilizare a izotopilor radioactivi, atît în ceea ce privește iradierea la distanță (telegammatera- pia), cît și în cazul iradierii locale.
— Cum apreciați frecvența tot 

mai mare a cancerului pulmonar 
tabagic în unele țări ?— Intr-adevăr, statisticile publicate recent'constată o creștere importantă a frecvenței cancerului pulmonar, mai ales la bărbați și, în primul rînd, în mediul urban, în Anglia, S.U.A. și R.F.G. s-a semnalat, în ultimii ani, o recrudescență a cazurilor de cancer pulmonar, fiind vorba, în majoritatea cazurilor de persoane sensibile la tutun. Există însă și alți factori. în Anglia, de pildă, atmosfera nesănătoasă din marile centre industriale, reziduurile, fumul produs de arderea cărbunilor și a hidrocarburilor, radioactivitatea, gazele toxice etc., reprezintă tot atîtea cauze care se pot afla la originea unui cancer pulmonar. în asemenea condiții, nocivitatea fumului de tutun favorizează mult acțiunea factorilor cancerigeni. Urbaniștii și constructorii viitoarelor centre industriale vor trebui să aibă în vedere crearea unor vaste zone de verdeață pentru menținerea unui climat prielnic vieții.— în calitate de invitat la lu
crările Conferinței naționale de 
oncologie de la București, v-am 
ruga să ne spuneți ce impresie 
v-a făcut această întîlnire știin
țifică ?— Conferința națională de oncologie de la' București, dedicată îndeosebi chimioterapiei, prezintă pentru specialiștii care au luat parte, o importanță deosebită prin valoarea și utilitatea comunicărilor științifice, prezentate de către medicii români. Am luat parte la rodnice discuții asupra eficacității unor preparate medicale și asupra metodelor de utilizare a lor, domeniu în care școala românească de oncologie a adus o însemnată contribuție. Lucrările acestei conferințe, care s-a definit ca națională, prezintă și interes internațional, ceea ce s-a subliniat prin participarea unor oncologi de reputație mondială. Școala românească s-a dovedit la înălțimea reputației sale, aducînd noi argumente și rezultate încurajatoare în cercetări cu caracter original privind combaterea cancerului.
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10. — Trimisul spe- Nicolae Ionescu, Adunarea Generală

FAȚĂ DE N. A. T. 0și demersurile greco turce

Âlegeriie
din Filipine

Pe străzile din Tokio în aceste zile

anga- punct tutu- crea- rezer-

se o- celor care Adușidintre pentru secu- din a-

Un fotoreporter 
în 

polițist aduna 
hainele arse șl

comandantul forțelor Cipru, generalul Thi- liderîi celor două co- cipriote. Potrivit agen-

Criza cipriotă

un
Roger ia 

zl-

POZIȚIA NORVEGIEI

ATENA 10 (Agerpres). — Guvernul grec a făcut cunoscut marți Turciei că ar fi de datoria ei să întreprindă tot ce îi stă în putință pentru aplanarea noilor incidente din Cipru. Citînd surse informate, agenția United Press International scrie că acest punct de vedere a fost exprimat de ministrul de externe al Greciei, Tsirimokos, în timpul unei întrevederi pe care a avut-o cu ambasadorul Turciei la Atena, Turan Tuluy. într-o declarație făcută presei, Tsirimokos a subliniat că în cursul întrevederii sale cu ambasadorul turc, acesta din urmă i-a înmînat un apel, al guvernului său în care se cere Greciei să intervină pe lîngă guvernul cipriot pentru restabilirea ordinii normale în insulă.Tot în legătură cu această problemă, șeful Departamentului Turcia-Cipru din Ministerul grec al Afacerilor Externe, Byron Theodoropoulos, a avut o întrevedere cu consilierii ambasadelor Franței, Angliei și S.U.A., cărora le-a cerut să atragă atenția guvernelor lor asupra activității ci- prioților turci și asupra agravării

situației din insulă. Acest demers a fost adresat celor trei țări în calitatea lor de membre permanente ale Consiliului de Securitate și, în același timp, de membre ale alianței atlantice.La Nicosia au avut loc tratative între O.N.U. în maya, și munități ției France Presse, se crede că reprezentanții celor trei părți jate în tratative au pus la un plan privind desființarea ror fortificațiilor din oraș și rea unei zone demilitarizate vate forțelor O.N.U. Președintele Makarios a acceptat acest plan, preconizînd totodată asigurarea unei supravegheri din partea forțelor O.N-U., la care să se alăture și poliția guvernamentală cipriotă.

OSLO 10 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Norvegiei, John Lyng, a declarat că există argumente foarte serioase pentru ca țara lui să părăsească N.A.T.O. în anul 1969. Comentînd această declarație, agenția D.P.A. apreciază că ea constituie o dovadă că recenta schimbare a guvernului norvegian se face simțită în politica externă a acestei țări.

SOLUȚII
în favoarea cui?

aus Penzberg* („Căr- Penzberg")f această in-

© Apriga disputa între 
principalii candidați © 46 
marți în cursul campa
niei electorale

Congresul
P. S. ItalianROMA 10 (Agerpres). — Miercuri dimineața s-au deschis lucrările celui de-al 36-lea Congres al Partidului Socialist Italian.Luînd cuvîntul, liderul socialist de Martino a consacrat peste două ore prezentării raportului politic, ziția P.S.I. față de coaliția de centru-stînga, față de problemele politice, economice și sociale ale țării și în problema unificării cu social-democrația. Raportul susține, de fapt, tezele cunoscute ale majorității, așa cum au fost ele expuse și în scrisoarea adresată de Nenni militanților socialiști și în cuvîntările publice ale secretarului partidului.

La expoziția de desene ale copiilor din 
orașul finlandez

Constanța, deschisă recent în 
Turku

Dezbaterile m problema restabilirii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze in Organizația 
Națiunilor Unite

Mlșcarea do protest 
S.U.A. împotriva agresiunii 
Imperialiste în Vietnam se 
exprimă în forme dintre 
cele mal variate, unele din 
aceste manifestări căpă- 
tînd aspecte deosebit de 
dramatice. După tînărul 
Norman Morison, care și-a 
dat foc săptămîna trecută 
Ia Washington în fața se
diului Pentagonului, 
alt cetățean. 
Porte, s-a transformat 
lele acestea într-o torță vie, 
în fața clădirii O.N.U. din 
New York.
a surprins momentul 
care un 
într-o cutie 
alte obiecte aparțlnînd Iul 

la Porte

MANILA 10 (Agerpres). — Rezultatele parțiale ale alegerilor dio Filipine, transmise în tot cursul zilei de miercuri, arată că senatorul Ferdinand Marcos, liderul partidului Nacionalista, își menține avantajul asupra principalului său concurent, actualul președinte Macapagal, reprezentantul liberalilor. După-amiază, el se situa în fruntea candidaților, avînd un număr de 340 000 voturi mai mult decît Macapagal. în ce privește rezultatele alegerilor pentru postul de vicepreședinte, senatorul liberal Gerardo Roxas dispunea de 1 546 589 voturi, față de principalul să rival, naționalistul Fernando Lopez, care înregistrase 1 504 286 voturi.După cum se prevedea, Comisia electorală din Filipine nu a anunțat miercuri rezultatele finale oficiale. Au fost însă anunțate alte rezultate de către poliția filipine- 
ză : în cursul campaniei electorale 
au fost ucise 46 de persoane, iar 
cîteva sute au fost rănite.în tot cursul zilei au continuat acuzațiile reciproce date publicității atît de naționaliști, cît și de liberali. Ferdinand Marcos l-a acuzat pe Macapagal de a fi folosit a- viația pentru a lansa afișe în care se arăta că liderul naționalist a decedat. La rîndul său, Macapagal a spus că Marcos ar fi folosit elemente ale partidului naționalist pentru a-i teroriza pe alegători.Agenția Reuter menționează că oficialități ale Comisiei electorale au declarat că „toate aceste ac
țiuni sînt normale" și că alegerile au decurs într-o atmosferă relativ... calmă. în sprijinul acestei afirmații s-a adus argumentul că în alegerile din 1961 s-au înregistrat 85 de morți, Iar „competiția dintre candidați“ a căpătat forme și mal dure.

Declarațiile lui ErhardBONN 10 (Agerpres). — „Situația economică și starea finanțelor noastre trebuie să ne preocupe“ — a afirmat cancelarul R.F.G., Ludwig Erhard, în declarația sa guvernamentală, prezentată miercuri în Bundestag. El a atribuit deteriorarea balanței de plăți a țării creșterii exporturilor țărilor Pieței comune în Republica Federală.Referindu-se la politica externă, cancelarul Erhard a declarat că „N.A.T.O. constituie baza politicii noastre de apărare". El s-a pronunțat pentru continuarea strînsei dependențe a Europei occidentale de Statele Unite și a preconizat o „ajustare" a alianței atlantice mai ales prin „participarea țărilor membre la apărarea nucleară". „R.F.G., a spus cancelarul, nu trebuie să fie ținută departe de la nici o participare nucleară".

NEW YORK cial Agerpres, transmite : în continuă dezbaterile pe marginea punctului de pe ordinea de zi intitulat „Restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U.“. Din intervențiile celor peste 20 de delegați care au luat cuvîntul pînă acum a reieșit în mod clar dorința majorității statelor membre de a se soluționa în mod pozitiv această problemă. In calea rezolvării definitive și pozitive a acestei probleme se află însă obstacole serioase, printre care rezoluția pe care S.U.A. au strecurat-o cu cîțiva ani în urmă prin Adunarea Generală și care include această problemă în categoria celor care trebuie rezolvate cu o majoritate de două treimi.Miercuri dimineața au luat cuvîntul în ședința plenară a Adunării Generale reprezentanții Ceylonului, Franței, R.S.S. Ucrainene, Pakistanului, Nepalului și Tănza- niei, care s-au pronunțat pentru restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. Reprezentantul Togo-ului s-a situat

pe poziția existenței a „două Chine“.Reprezentantul Franței, Roger Seydoux, a arătat netemeinicia tezei potrivit căreia această problemă trebuie să fie rezolvată cu o majoritate de două treimi. „Republica Populară Chineză, a subliniat el, nu reprezintă o putere care candidează la admiterea în Organizația Națiunilor Unite : ea reprezintă, dimpotrivă, o țară, China, care face parte din organizația noastră și este unul din membrii ei fondatori“. De aceea, a adăugat el, „problema trebuie rezolvată cu o majoritate simplă, întrucît nu este vorba nici de o admitere și nici de o hotărîre privind o chestiune importantă, de fond, în sensul Cartei“. Pronunțîndu-se pentru restabilirea drepturilor R. P. Chineze în O.N.U., vorbitorul a declarat : „Cum se poate, susține că este în conformitate cu scopurile și principiile Națiunilor Unite ca această organizație să fie lipsită de participarea uneia din cele mal mari puteri ale lumii, cu o populație egală cu o pătrime din cea a globului pămîntesc, cu un teritoriu imens și cu resurse actuale și virtuale considerabile 7

„Kohle bune din scriptie de pe multe case ale minerilor a devenit » lozincă de luptă a acestora împotriva intențiilor patronilor de a închide exploatarea din localitatea vest-ger- mană cu același nume, ca urmare 
a crizei de desfacere a cărbunelui în R.F.G. Dacă mina din Penzberg va fi închisă, proprietarii ei vor primi din fondurile statului o despăgubire de... 24 000 000 de mărci. Așa încît, în timp ce mii de mineri ar fi ne- voiți să-și caute de lucru în alte sectoare, patronii ar Încasa un premiu substanțial.Dar proprietarii minelor nu sînt mulțumiți cu atit. Mărturie stă întrunirea recentă a reprezentanților cercurilor industriale din Essen, la care Bruckhardt, președintele Asociației patronilor din industria car- • boniferă din Ruhr și Aachen, a făcut o serie de noi propuneri menite, după cum scrie ziarul „Frankfurter Allgemeine*, „să refacă rentabilitatea minelor*. între altele, el a preconizat ca despăgubirile plătite de stat pentru închiderea minelor „nerentabile* să fie... majorate de peste două ori.N-a trecut mult șl Gerhard Kienbaum, primul ministru al landului Renania de nord-West- falia, dînd un răspuns negativ a- cestor cereri ale patronatului, a exprimat părerea că industria carboniferă nu-și folosește toate resursele. în vederea asigurării unor prețuri scăzute Ia combus-

t'ibil (pentru a putea concura cărbunele ieftin din import) — a afirmat el — se cer din partea minelor eforturi speciale, obținerea unei producții maxime de fiecare muncitor pe schimb.

Așadar, în urma „soluțiilor* prezentate, fiecare dintre părți ar putea «opta» : patronul — pentru intensificarea exploatării muncitorilor sau închiderea minelor și încasarea subvențiilor, Iar minerul — pentru o muncă peste puteri s-au perspectiva de a colinda drumurile în căutare de lucru.
G. D.
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In ultimele zile, barometrul politic din capitala Japoniei înregistrează constant vreme furtunoasă. Parcul Hibya, ca și piața din fața parlamentului, au devenit arene ale unor mari mitinguri și demonstrații. Mari mase de muncitori și studenți ies zilnic în stradă. Sutele de mii de hachimaki- uri ♦ înfășurate pe frunțile demonstranților poartă inscripția : „Jos cu tratatul japono—sud-coreean“. Aceeași lozincă se face auzită în aceste zile pe tot cuprinsul Japoniei.După cum se știe, în Dietă (parlamentul japonez) au loc în prezent dezbateri ascuțite în problema ratificării acestui tratat. Zilele trecute, deputății partidului de guvernămînt, liberal-democrat, susținători fer- venți ai tratatului, au obținut ratificarea acestuia în Comitetul special al Camerei reprezentanților. „Votul — relata agenția France Presse — a intervenit pe neașteptate, la deschiderea ședinței de sîmbătă a comitetului, în ciuda protestelor vehemente ale reprezentanților opoziției, care au contestat validitatea lui".Ce cuprinde acest tratat care a dezlănțuit un adevărat taifun de proteste în opinia publică a- tît din Japonia, cît și din Coreea de sud? Judecind după titulaturile unor capitole sau documente-a- nexe, voit „pașnice“ și „inofensive", tratatul se referă la măsuri de normalizare a relațiilor dintre cele două părți (pescuit, despăgubiri și repa-

rații etc.); dar la o mai a- tentă analiză rezultă că el conține prevederi care implică consecințe cele mai serioase interesele păcii și rității popoarelor ceastă parte a lumii.Unul dintre documentele constitutive ale tratatului se referă la despăgubirile și reparațiile datorate Coreei pentru cei 35 de ani de ocupație japoneză. Inițial, pretențiile Seulului se ridicau la un miliard de dolari. Pînă la urmă, marionetele sud-

întregului popor reean".Un alt document cupă de statutul 600 000 de coreeni trăiesc în Japonia, ca mînă de lucru ieftină în timpul războiului — scrie ziarul „Le Monde“ — aceștia „au cunoscut numeroase dificultăți în ce privește încadrarea în muncă și instruirea, suferind totodată multe discriminări“. O hotărîre definitivă privind soarta lor nu a fost încă luată. Agențiile de presă re-

inței poporului spre restabilirea sale naționale.S-ar părea că aranjamentului despăgubirile, sud-coree- nii ar avea de cîștigat. Opinia publică din Coreea de sud este însă de altă părere. „Mulți sud-co-

coreean unitățiiîn urma privind
nele din aceste ziare au relevat interesul Statelor Unite de a trece asupra Japoniei cel puțin o parte din împovărătoarele cheltuieli făcute cu menținerea la putere, în pofida voinței poporului sud-co- reean, a marionetelor de la Seul (pînă acum „aju-

•) Benzile de ptnză pe 
care stnt înscrise revendică
rile demonstranților.

TAIFUN DE
LA TOKIO
împotriva tratatului

S3coreene, în frunte cu Pak Cijan Hi, au fost de acord să primească doar atît cît oferea Tokio : 800 000 000 dolari. în mod cu totul abuziv, această sumă ar reveni exclusiv Coreei de sud. Ori este fapt notoriu că ocupația japoneză s-a exercitat asupra întregului teritoriu coreean și că, de fapt, partea de (actualul teritoriu R.P.D. Coreene) cel mai mult de Deci, o reglementare reală a problemei despăgubirilor nu este de conceput — după cum se arată și într-o declarație a Ministerului Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene — decît „după instaurarea unui guvern unic, care să poată reprezenta voința

nord al a avut suferit.

marcă însă încercările mai mult decît stăruitoare ale celor două părți semnatare ale tratatului, de a impune cu forța, tuturor coreenilor aflați în Japonia, cetățenia sud-core- eană și de a împiedica pe toate căile opțiunea pentru R. P. D. Coreeană.Tratînd exclusiv cu regimul antipopular de la Seul și recunoscîndu-i astfel pretențiile absolut ilegale de a vorbi în numele întregului popor coreean, Japonia ignorează R. P. D. Coreeană, stat independent și suveran. Astfel, înțelegerea privind așa-zisa normalizare a relațiilor japono—sud-coreene ridică implicit noi obstacole în calea înfăptuirii năzu-

PROTESTE

japon© - sud - coreean

urmărește — față de nemulțumirile și oprobriul pe care le-au ridicat multiplele intervenții în treburile unor țări asiatice— să scoată castanele din foc cu mîinile unor asiatici pentru interese americane. în acest cadru, preferințele se îndreaptă, în primul rîrid, spre Japonia, tratatul japono — sud-coreean fiind considerat, în această privință, ca un deget care, prins într-un angrenaj, ar putea atrage după el întreaga mînă.încheierea tratatului— scrie revista „Jeune Afrique“ — vizează crearea „unei alianțe militare reacționare, care ar include Japonia, sud,ventual vorba sub cană, litar agresiv : N.E.A.T.O.(Organizația Tratatului Asiei de nord-est, după chipul și asemănarea S.E.A.T.O.), denumit simbolic planul „celor trei săgeți“. încă în luna februarie. ziarul ..Yomiuri" din Tokio arăta că parafarea tratatului „ar impulsiona negocierile în direcția N.E.A.T.O.’ cu viteza supraexpresului noii linii ferate Tokaido“. Oricine își poate da seama că o asemenea alianță militară ar spori considerabil încordarea în această zonă, unde situația este și așa destul de încordată, ca urmare a agresiunii imperialiste împotriva Vietnamului,. Ca țară di-

scrie revista „U. S. News se colonizare eco- Coreei de sud precis, de sub- țării față de japoneze“, în

reeni — americană and World Report“ tem de o nomică a sau, mai ordonarea monopolurile într-adevăr, populației din sudul reei, tratatul apare expresie a tendinței nopolurilor japoneze de a-și asigura pe căi ocolite, aparent inocente, ceea ce n-au reușit să mențină prin forța armelor — adică pozițiile dominante.încheierea tratatului în cauză a fost sprijinită în așa măsură de Washington, încît multe ziare din Tokio au calificat tratativele drept „americano— japono—sud-coreene“. U-

ochiiCoca o mo-

toarele“ americane în a- cest scop se ridică la 3 500 milioane dolari).Dar, desigur, nu este vorba numai de acest aspect financiar, ci mai ales de atragerea și mai strîn- să a Japoniei în mecanismul pactelor militare și al planurilor agresive ale ■ cercurilor imperialiste din S.U.A. Aceste cercuri nu își ascund nemulțumirea că o mare putere industrială, cum e Japonia — pe care o consideră aliat, deși nu o tratează pe picior de egalitate și continuă să mențină pe teritoriul ei importante forțe armate — nu se manifestă destul de activ în strategia americană în Extremul Orient. Este știut că această strategie

Coreea de Taivanul și e- Filipinele“ Este de înjghebarea, inspirație ameri- a unui bloc mi-

Un recent scandal judiciar 
izbucnit la Philadelphia vine sä 
releve unele năravuri ce dom
nesc în acest oraș cu peste două 
milioane de locuitori.

Intr-un raport de 515 pagini 
— rezultat al trudei de 10 luni 
depuse de 27 de anchetatori — 
Arlen Specter, procuror general 
adjunct al statului Pennsylva
nia, a dezvăluit cu lux de amă
nunte că în rîndurile celor 28 
de magistrați din acest oraș și-a 
făcut loc corupția. Etichetînd 
practicile acestora drept un 
„aisberg de corupție", raportul 
constată că posturile de magis
trat sînt de regulă distribuite 
pe sprinceană ca răsplată pen
tru serviciile făcute unor politi
cieni. Aceasta se vede și din 
faptul că doar unul dintre ma
gistrați are studii juridice, nouă 
au absolvit numai școala me
die, patru n-au urmat decît 
școala elementară, iar unul s-a 
lăsat de studii după... 6 clase.

Iată cîteva din cazurile amin
tite în raport. Magistratul 
Harry J. Elliclc era „specialist" 
în amînarea de procese ; el lu
cra după „principiul": „cei mari 
plătesc 500 de dolari, ceilalți — 
200 de dolari". Anul trecut, în

2 017 cazuri un șir de judecă
tori, ca urmare a mitei în
casate, au dat pentru delicte 
grave pedepse neînsemnate. 
Așa, de pildă, procese privind 
„atentate la morala publică" au 
fost clasate în schimbul unui 
„tarif" mergînd de la 300 la 
2 500 dolari.

Raportul menționează, de a- 
semenea, „sinistra legătură din
tre magistrați și industria jocu
rilor de noroc". In 1963, jude- 
cătoarea Ruth Marmon a pus pe 
un reprezentant al acestei „in
dustrii" în sitziația de a alege în
tre „a plăti o cauțiune de 1 000 
de dolari sau de a scoate pe loc 
100 de dolari pentru a se da 
totul uitării“. Inculpatul a ales 
bineînțeles cea de-a doua so
luție.

Potrivit relatărilor revistei a- 
mericane „Time", pînă acum 11 
dintre magistrații Philadelphiei 
au fost arestați. $i cînd te gin- 
dești — scrie cu ironie a- 
ceeași publicație — că în decurs 
de 274 de ani „sistemul judiciar 
din acest oraș n-a suferit nici o 
schimbare esențială"...

rect vizată de aceste planuri agresive, Republica Populară Chineză a relevat nu o dată primejdia pe care ele o comportă pentru cauza păcii în Extremul Orient și în lume.Este evident că dacă cercurile respective din S.U.A. ar antrena Japonia tot mai mult pe panta politicii agresive, a- ceasta ar atrage după sine cheltuieli militare tot mai mari, ceea ce s-ar răsfrînge negativ asupra economiei ei, diminuîn- du-i capacitatea de concurență, care provoacă destule griji monopolurilor americane.Toate acestea explică pentru ce mase largi ale poporului japonez s-au ridicat cu atîta hotărîre împotriva tratatului japono — sud-coreean. în timp ce în incinta parlamentului japonez deputății opoziției condamnă cu tărie tratatul, dincolo de porțile întărite ale mulțimile inundă străzile, fără a se lăsa intimidate de cei 15 000 de polițiști, care au fost mobilizați de autorități. în Coreea de sud, idemonstrațiile împotriva tratatului au avut aceeași amploare. Indiferent care va fi votul cu care se vor solda dezbaterile din parlamentul japonez, este cert că acest tratat nu are girul celor două popoare, care văd în el un instrument îndreptat împotriva intereselor lor vitale, a prieteniei dintre ele, a cauzei păcii.

Dietei

Radu BOGDAN

SCURTE ȘTIRI
PRAGA. La 10 noiembrie a început la Praga a VIII-a sesiune a Adunării Nationale a R. S. Cehoslovace. Josef Le- nart, președintele guvernului, a prezentat depu- tatilor spre examinare si aprobare 5 proiecte de lege cu privire la modificarea structurii și competentei organelor guvernamentale, în vederea introducerii noului sistem de conducere planificată a nationale.

putatii Partidului liberal că, fn majoritatea cazurilor, tși vor da voturile actualului cabinet. Astfel, laburiștii vor putea dispune in Camera Co- . munelor de o majoritate mai confortabilă fată de opoziția conservatoare.
economiei

LONDRA, din Camera a Marii Britanii vor continua pînă la sflrșiful a- cestei săptămîni. Ca un fapt nou se remarcă promisiunea făcută de de-
Dezbaterile Comunelor

V

BRUXELLES. In cadrul 
celui de-al 36-lea Salon 
internațional alimentar șl 
ai artei menajere de Ia 
Bruxelles, luni B noiembrie 
a fost ziua Republicii So
cialiste România. In aceeași 
zi, standul românesc a 
fost vizitat de Paul Struye, 
președintele Senatului, și 
Arthur Desquln, președinte
le Organizației mondiale a 
presei periodice, care au a- 
cordât Medalia Asociației 
presei standului țării noa
stre, pentru succesul ob
ținut.

Cu începere de marji seara, timp de mai multe 
ore New Yorkul și alte localități de pe coasta de 
est a Statelor Unite au fost lipsite de electricitate. 
După cum relatează agenfia „France Presse", în
treruperea curentului electric s-a datorat ruperii 
unui cablu provenind de la hidrocentrala situată în
tre Rochester și cascada Niagara.

La New York — arată agenfia — locuitorii au 
trecut prin clipe de emoție. Circulația pe străzile 
principale a fost strangulată. S-au semnalat nu
meroase accidente provocate de automobile. As- 
censoarele zgîrie-norilor s-au oprit brusc, în inte
rior aflîndu-se mii de persoane. La cea mai înaltă 
clădire, Empire State Building, a intervenit poliția 
pentru a sparge un zid și a salva astfel pe cei sur
prinși în lift.
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