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HOTĂRlREA PLENAREI 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
din 5—6 octombrie 1967 

cu privire la îmbunătățirea sistemului 
de salarizare și majorarea salariilor

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit joi după- amiază delegația parlamentară italiană, condusă de senatorul Giuseppe Maria Sibille, președintele Grupului parlamentar Italia-Româ- nia, care se află în țara noastră.La întrevedere au luat parte Gri- gore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Anton Breitenhofer și Gheorghe Stoica, membri ai Consi

Grija pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii constituie o trăsătură caracteristică a politicii economice a partidului și statului nostru. Congresul al IX-lea ai Partidului Comunist Român, făcînd bilanțul realizărilor obținute ta construcția Mxâelistă, a stabilit obiectivele fundamentale ale dezvoltării economiei naționale pe peri
oada 1966—1970, ansamblul de măsuri pentru ridicarea bunăstării poporului nostru. Planul cincinal prevede creșterea în ritm susținut a producției și productivității muncii și, pe această bază, sporirea venitului național cu 40’/», a salariului real cu circa 
25%.Măsurile luate pentru traducerea în viață 
a hotărîrillor Congresului al IX-lea al parti
dului au dus la ridicarea sistematică a nivelului de trai. Numai în anul 1966, primul an al cincinalului, veniturile bănești provenite 
din salarii au crescut cu 11,3% față de

Anii

Repartizarea salariaților pe nivele de salarii realizate ta % față de totalul salariațilorpînăla 700 lei 701- 1000lei 1001- 1500 lei 1501-2500 lei peste 2500 lei1957 63,4 22,0 11,6 2,8 0,21960 37,5 35,8 21,6 4,7 0,41965 15,2 36,0 35,0 12,6 1,2august 1967 38,5 40,9 18,3 2,3
Sporirea salariului mediu, ridicarea nivelului minim ai salariului, ca și creșterea însemnată a ponderii salariaților cu cîștiguri între 1000—1500 lei la peste 4O»/o din totalul fielariaților constituie expresii grăitoare ale politicii partidului de ridicare a bunăstării poporului, pe măsura întăririi potențialului e- canomic al țării.
In vederea îndeplinirii sarcinilor trasate de 

Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român cu privire la creșterea nivelului de

I. CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂȚIREA
SISTEMULUI DE SALARIZARE

Măsurile preconizate de partid cu privire la perfecționarea conducerii și planificării e- conamiei naționale acordă o deosebită importanță îmbunătățirii sistemului de cointeresare materială, care are un rol hotărîtor în asigu
rarea progresului și dezvoltării multilaterale 
a întregii eoonomii, ta ridicarea nivelului de trai ai oamenilor muncii.Constituind un element fundamental pentru întărirea cointeresării materiale a celor ce muncesc în rezultatele activității lor, sistemul de salarizare trebuie să îmbine în mod armonios interesele personale ale fiecăruia cu interesele întregii societăți, să contribuie la ridicarea pe o treaptă tot mai înaltă a eficienței întregii activități economice. Potrivit cerințelor legii economice a repartiției după cantitatea și calitatea muncii, sistemul de salarizare are menirea să asigure reflectarea nemijlocită în nivelul veniturilor a rezultatelor efectiv obținute în activitatea depusă, astfel încît toți salariații să fie retribuiți după criteriul aportului lor la înfăptuirea sarcinilor dezvoltării ecomomiei și culturii noastre.în societatea noastră socialistă munca este un drept și, totodată, o obligație a fiecărui cetățean apt de muncă. Avînd un caracter nemijlocit social, munca este menită să servească atît intereselor fiecărui individ cît și societății în ansamblul ei.Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție creează condiții pentru aplicarea consecventă a principiului cointeresării materiale, pentru împletirea strînsă a stimulentelor materiale — individuale și sociale — cu cele morale. Ridicarea pe o treaptă supe
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1965. In prima jumătate a anului 1967 au fost majorate salariile lucrătorilor de la C.F.R. care contribuie la siguranța circulației, ale docherilor, precum și ale economiștilor din întreprinderi și instituții. O măsură de o deosebită însemnătate economică și socială, luată cu un an mai devreme decât se prevede ta cincinali, a fost majorarea, începând de la 1 august 1967, a salariilor mici din toate ramurile de activitate, salariul tarifar minim sporind de la 570 lei la 700 lei lunar. Numai 
majorările aplicate în acest an asigură la ni
velul unui an întreg mărirea veniturilor saia- 
riaților cu peste un miliard și jumătate lei.Aplicarea consecventă a politicii partidului de creștere cu precădere a salariilor mici a dus ta ultimii zece ani la scăderea sistematică a ponderii salariaților cu salarii mici și la creșterea continuă a ponderii celor ou eîști- guri mai mari, așa cum reiese din tabelul de mai jos : 

trai al oamenilor muncii, plenara Comitetului 
Central a hotărît să se îmbunătățească siste
mul de salarizare și să se continuie în mod 
eșalonat acțiunea de majorare generală a 
salariilor, în medie cu 12,3’/o, astfel incit 
ea să cuprindă toate categoriile de salariați. 
Plenara a hotărît alocarea în acest scop a 
fondurilor suplimentare necesare, care Ia 
nivelul anului 1970, cînd toți salariații se 
vor bucura de această majorare, se vor ridica 
la peste 10,5 miliarde lei.

rioară a conștiinței socialiste a maselor, ca urmare a vastei activități educative desfășurate de partid/ dragostea față de patrie, determină creșterea simțului de răspundere al fiecărui cetățean pentru îndeplinirea exemplară a îndatoririlor față de societate, pentru întărirea disciplinei în muncă, pentru apărarea și dezvoltarea avuției obștești.Analizînd actualul sistem de salarizare și normare a muncii, plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român a scos în evidență faptul că măsurile adoptate de partid și guvern în decursul anilor în acest domeniu au determinat creșterea salariilor în pas cu progresul economiei naționale, au avut efecte pozitive asupra dezvoltării diferitelor domenii de activitate. Astfel, în timp ce în ultimii zece ani producția globală industrială a crescut de 2,98 ori, productivitatea muncii de 1,98 ori, salariul mediu al salariaților din industrie s-a mărit de 1,71 ori.In același timp, plenara a constatat că sistemul de salarizare actual are unele neajunsuri, care frînează creșterea eficienței activității economice la nivelul posibilităților și cerințelor actuale. Cointeresarea materială acționează cu precădere în direcția îndeplinirii și depășirii sarcinilor cantitative și nu contribuie în măsură corespunzătoare la stimularea realizării unor indicatori principali care determină îmbunătățirea calitativă a activității economice.Prevăzînd ca o parte însemnată din cîștigul salariaților (15—25°/0) să se realizeze pe calea adaosurilor variabile (depășirea normelor, premii), sistemul de salarizare a dus la slăbirea interesului muncitorilor ce lucrează în 

acord pentru creșterea continuă a calificării lor profesionale, depășirea normelor dîndu-le posibilitatea să obțină adeseori cîștiguri cu mult mai mari decît prin promovarea într-o categorie superioară de salarizare. Primind, de regulă, salariul tarifar întreg, independent de îndeplinirea sarcinilor proprii și de rezultatele pe întreaga întreprindere, muncitorii care lucrează în regie n-au fost stimulați în suficientă măsură în realizarea obligațiilor ce le revin la locul de muncă.Ca urmare a creșterii planificate an de an a salariului mediu, în special pe calea depășirii normelor, a măririi cotelor de premiere și a celorlalte sporuri, ponderea salariului tarifar în cîștigul total al muncitorilor a scăzut în 1966 față de 1960, în industrie de la 83,1’/» )a 78%, iar în constructii-montaj de la 86% la 78,4%.Diferențierea salariilor tarifare între ramurile economiei naționale nu corespunde în suficientă măsură importanței și specificului activității lor. Chiar și ierarhia stabilită inițial prin salariile tarifare a fost deformată, datorită creșterii în mod diferit pe ramuri a ponderii adaosurilor variabile. Salarizarea diferențiată pe nouă grupe de ramuri a personalului tehnic-administrativ a dus la un decalaj excesiv de mare între salariile diverselor categorii ale acestui personal.Normarea muncii nu a ținut pasul cu ritmul înzestrării tehnice a economiei, cu îmbunătățirile aduse organizării procesului de producție și cu creșterea calificării muncitorilor. Unele norme pentru lucrătorii salarizați în acord nu sînt elaborate pe bază de motivare tehnică, iar altele sînt deformate prin „corectarea" cu coeficienți care să asigure o anumită depășire a normelor. Faptul că în structura salariului mediu se are în vedere o depășire a normelor de aproximativ 20% a favorizat existența unui decalaj nejustificat între salariul total șl cel tarifar.Normarea muncii pentru lucrătorii în regie, care reprezintă circa 53’/» din totalul muncitorilor din economie, este mult rămasă în urmă. Nu este încă rezolvată problema normării personalului tehnic-administrativ, deși ponderea acestuia în totalul salariaților este însemnată.In actuala sa reglementare, sistemul premial — atît pentru muncitori cît și pentru personalul tehnic-administrativ nu reușește să îndeplinească în mod corespunzător rolul de stimulent pentru obținerea unor realizări superioare în muncă. Nefiind legate ta suficientă măsură de realizarea sarcinilor fiecărui lucrător, premiile s-au transformat în multe întreprinderi într-un adaos constant la salariul tarifar, ducînd la nivelări de cîștiguri. Acordarea lunară sau trimestrială a premiilor micșorează posibilitatea folosirii lor ca stimulent ta realizarea unor indicatori sintetici anuali.Constatînd aceste neajunsuri, plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român consideră necesar să se ia măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de salarizare, a- vînd ca scop principal stabilirea mai precisă a salariilor în funcție de cantitatea, calitatea și răspunderea socială a muncii, crearea unui raport mai rațional în scara salariilor.In elaborarea măsurilor de perfecționare a sistemului de salarizare se va urmări înfăptuirea următoarelor obiective :
— Asigurarea unei interdependențe mai 

strâns» între realizările obținute în muncă și 
venituri; menținerea principiului remune
rării diferențiate a muncii complexe, califi
cate, față de munca simplă necalificată ; sta
bilirea unui raport mai echitabil între sala
riile diferitelor categorii de angajați, precum 
și îmbunătățirea raportului între salariile 
practicate în diferitele ramuri de activitate.

— Creșterea rolului salariului tarifar de 
încadrare ca element determinant al salariu
lui total, astfel ca el să stimuleze în primul 
rînd ridicarea continuă a calificării tuturor 
lucrătorilor.

— Asigurarea unei diferențieri a salariilor 
în cadrul aceleiași categorii tarifare sau 
funcții, ținîndu-se seama de calitatea lucrări
lor efectuate, de inițiativa și operativitatea 
în muncă, de contribuția personală adusă la 
creșterea eficienței întregii activități econo
mice a unității.

— Diferențierea salariilor în funcție de ve
chimea neîntreruptă în aceeași unitate.

In ziarul de azi

• Acțiuni de viguros 

dinamism pentru pro
gresul multilateral al 

societății noastre so

cialiste •' Muzica în 

școala de cultură ge
nerală • Sport

— Acordarea unor premii anuale muncitorilor și personalului tehnic-administrativ pentru creșterea eficienței economice reflectată în principalii indicatori sintetici al întreprinderilor.
— Acordarea unor premii în cursul anului acelor lucrători sau formații de lucru care obțin realizări deosebite în activitatea lor cu eficiență certă și imediată.
— Perfecționarea normării muncii prin in

troducerea de norme fundamentate științific, care să reflecte din ce în ce mai riguros cantitatea de muncă reaiă necesară pentru efectuarea lucrărilor.
— Aplicarea consecventă a principiului 

cointeresării materiale, care implică atît 
retribuirea salariaților după cantitatea și ca
litatea muncii, cît și răspunderea lor mate
rială pentru neîndeplinirea sarcinilor, pentru 
daunele aduse avuției obștești, intereselor 
societății, din vina lor.

— Revizuirea regulamentelor de organi
zare și funcționare a întreprinderilor, stabi- lindu-se cu cît mai mare precizie obligațiile de serviciu, în scopul întăririi răspunderii personale pentru îndeplinirea sarcinilor, pentru respectarea riguroasă a disoiplinei în muncă și a celei tehnologice.

— Respectarea cu strictețe a criteriilor fun
damentale de selecționare și promovare a ca
drelor pînă la cele mai înalte funcții: pregătirea profesională, rezultatele obținute în muncă, aprecierea obiectivă a priceperii manifestată în rezolvarea problemelor de conducere, înlăturîndu-se subiectivismul și ar- bitrariul.

— îmbunătățirea reglementării raporturilor 
salariaților cu întreprinderea, a raporturilor 
și obligațiilor reciproce privind angajarea, 
transferarea, detașarea, desfacerea contractu
lui de muncă, salarizarea, timpul de lucru și 
de odihnă, precum și a obligațiilor întreprin
derilor privind asigurarea condițiilor necesare 
pentru buna desfășurare a activității angaja- 
ților. Noul Cod al muncii, aflat în curs de ela
borare, va trebui să cuprindă prevederi îm
bunătățite, corespunzătoare actualei etape de 
dezvoltare a economiei noastre socialiste.

1. SISTEMUL 
TARIFAR

A. MuncitoriSistemul tarifar de «aterizare a muncitorilor va trebui să asigure:
a) Creșterea ponderii salariului tarifar de 

încadrare în salariul total al muncitorilor de 
la circa 78%, cît este astăzi în industrie 
și construcții-montaj, la circa 90% în 
industrie și circa 88% în construcții- 
montaj, prin includerea în salariul tarifar a 
celei mai mari părți din actualele adaosuri 
variabile (îndeosebi cele provenite din depă
șiri medii de norme și premii lunare sau tri
mestriale). In transporturi, ponderea salariu
lui tarifar va crește în același mod de la circa 
82’/» la circa 90’/».Micșorând simțitor decalajul actual între salariul tarifar și salariul total, această măsură va stimula creșterea calificării, ta vederea obținerii unui salariu mai mare ta principal prin promovarea de la o oategorie de încadrare la alta. Totodată, la munca în acord, prin creșterea salariului tarifar, elaborarea și aplicarea unor norme corecte de muncă, se creează condițiile necesare ca, la îndeplinirea normelor ta jur de 100%, să se asigure atît realizarea sarcinilor de producție, cît și a salariului mediu lunar planificat.

b) Reducerea diferențierii actuale a sala
riilor muncitorilor între ramuri și o mai justă 
ierarhizare a ramurilor în raport cu impor
tanța lor economică și condițiile de muncă, în acest scop, clasificarea ramurilor va cuprinde aproximativ 6 grupe.
(Continuare în pag. a Il-a)

Critica modernă de 
artă a recunoscut în 
creația lui Brâncuși 
existența a două prin
cipii hotărît opuse ; o 
inocență de copil care 
privește cu naivitate lu
mea și o înțelepciune ce 
vine din adinei rădăcini 
ale trecutului (ale „vre- 
milor mai vechi decît 
istoria"), înțelepciune 
subliniată într-o forță 
rațională, capabilă să 
descopere în formele ce 
ni se înfățișează dinain
tea ochilor sensuri esen
țiale, primordiale. Arta 
iui Brâncuși se a- 
șează ia hotarul din
tre rigoarea științi
fică și intuiție, din
tre logică și pasiune. 
Leonardo da Vinci soco
tea că sufletul artistului 
trebuie să fie asemenea 
unei oglinzi așezată în 
fața naturii ; în sculptu
ra lui Brâncuși, con
știința creatorului nu 
numai că oglindește 
universul, ci participă 
la ordonarea esențelor 
lui. Țelul ei e să des
copere, să pătrundă ma
rile mistere ale lumii, 
să facă — așa cum s-a 
spus — Ideile palpabile, 
înfățișarea abstractă a 
unora dintre sculpturile 
sale nu înseamnă o fugă 
de realitate, ea are un 
înțeles cu mult mai a- 
dînc, reprezintă caracte
rul abstract al ideii în
săși. Operă a unui filo
zof și a unui poet, 
sculptura brâncușiană e 
un elogiu al lucidității 
senine și al aspirației 
spre cunoaștere.

Vibrează în această 
operă ecouri ale unor 
tradiții îndepărtate, dar 
și ale unor concepții 
artistice contemporane; 
Brâncuși le-a unit în- 
tr-o tulburătoare sinte
ză, modernitatea crea
ției sale provine tocmai 
din această neînțelegere 
a trăsăturilor care le 
unesc, care le fac cu 
adevărat accesibile su
fletului omului din a- 
cest secol al nostru. 
Arta populară româ
nească este, incontes
tabil, una dintre surse
le majore ale operei 
brâncușiene. Artistul 
nu este, însă, un sim
plu interpret al moti
velor folclorice ; el nu 
prelucrează sugestiile 
unei creații milenare, 
ci caută înțelesurile ei 
simbolice, expresia u- 
nei patetice comunicări 
cu natura înconjurătoa
re, a unei experiențe 
spirituale a țăranului 
român. „Mîna gîndește 
și urmărește gîndurile 
materiei", spunea Brân
cuși, respingînd astfel 
price posibilitate de a-i 
înțelege sculptura ca 
pe o copie, oricît de 
valoroasă, a unei alte

Secția aparataj a uzinelor „23 August" din Capitalâ
Foto : Agerpres

Președintele Consiliului de Stat a primit 
delegația parlamentară italianăliului de Stat, Ion Pas, președintele Grupului național român al Uniunii interparlamentare, alți deputați, precum și însărcinatul cu afaceri ad-taterim al Italiei la București, Pasquale Baldocci.Președintele Consiliului de Stat s-a întreținut cu parlamentarii italieni într-o atmosferă de caldă cordialitate. (Agerpres)

Azi se deschide 
Colocviul Brâncuși

Geniala expresie 
a sufletului românesc

Astăzi se deschid, lucrările Colocviului Brâncuși, manifesta
re culturală de prestigiu, organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură fi Artă, în colaborare cu Asociația internațio
nală a criticilor de artă. Prezența la acest colocviu a unor 
ilustre personalități ale culturii contemporane, comunicările 
științifice, expoziția Brâncuși care se va deschide cu acest 
prilej vor aduce o contribuție de seamă la cunoașterea operei 
marelui nostru artist.

Publicăm cu acest prilej articolul de mai jos precum și ar
ticolul „Brâncuși și eliberarea artei- de Jacques Lassaigne 
(pag. a IV-a).

Dan 
GRIGORESCU

creații artistice; pen
tru că opera sa se a- 
firma, în felul acesta, 
ca o expresie a nobilei 
strădanii de a desco
peri înțelesul adine al 
materiei. Și aceasta nu 
se realizează, în nici 
un caz, prin pastișă. 
Sculptorul pornește de 
la arta poporului său, 
ca de la semnul unei 
spiritualități specifice. 
Țăranul roman era, 
pentru Brâncuși, păs
trătorul tainelor unui 
meșteșug în care ma
teria era respectată, își 
redobîndea însușirile 
vitale. Forma se desă- 
vîrșea sub dalta artis
tului pentru a deveni 
vrednică să îmbrace o 
idee ; e ceea ce năzu
iește să Înfăptuiască șl 
artistul anonim de pe 
plaiurile noastre, pen
tru care fiece orna
ment, fiece ritm de for
me sau de culori e un 
semn, o notație a unui 
gind, a unui sentiment.

Brâncuși descinde din 
arta românească prin a- 
ceastă aspirație de a ex
prima un univers tai
nic, organizat în forme 
de o supremă, cristalină 
geometrie. E străvechea 
aspirație a poporului 
nostru spre simplitate, 
spre armonie. Misterele 
lumii nu îl înspăimîntau 
pe Brâncuși, ele nu a- 
duceau, în opera lui, a- 
cel freamăt neliniștitor 
care tulbură formele în 
arta altor artiști euro
peni ai epocii. Artistul 
dăruia oamenilor „bu
curie curată", așa cum 
el însuși declara într-un 
adagiu devenit celebru. 
E, în această declara
ție, mai mult decît afir
marea unui principiu 
estetic ; e gestul profe
tic al celui care scoate 
din materia sculpturală, 
din materie însăși, pri
lejul unei bucurii ade

vărate, car» se cuvin» 
tuturor.

Brâncuși a fost oma
giat de români, înain
tea tuturor, pentru că 
el pornise din acest 
vast spațiu spiritual în 
care atîția mari crea
tori „dăruiseră bucurie 
curată". Legăturile lui 
cu arta românească, cu 
sufletul poporului său 
nu s-au rupt nici în cli
pa în care sculpturile 
lui dobîndiseră recu
noașterea universală. 
Cînd exegeza brâncu
șiană descoperea în 
forțele lăuntrice ale a- 
cestei creații și expre
sia unor influențe fi
lozofice venite din Ex
tremul Orient sau din 
arta unor popoare afri
cane (deși, la drept 
vorbind, Brâncuși in
tuise principiile siste
mului metafizic al artei 
negre, înainte ca ar
tiștii europeni să le fi 
proclamat originalita
tea), sculptorul înălța 
ansamblul de la Tîrgu 
Jiu, monumente ce glo
rificau amintirea eroi
lor români din primul 
război mondial. Și se 
puteau desluși, în a- 
ceste sculpturi, motive 
ale ornamenticil noas
tre populare. Dar 
Brâncuși restituia aces
tor elemente (numai a- 
parent pur decorative) 
valoarea lor originară. 
Coloana fără sfîrșit a- 
mintește, desigur, de 
stîlpii caselor gorjene 
sau de cei care, în u- 
nele cimitire de țară, 
sînt împlîntați la căpă- 
tîlul mormintelor ; dar 
în succesiunea pe ver
ticală a romburilor, ar
tistul a știut să desci
freze sensul logic al a- 
celei geometrii în care 
fiecare corp începe 
exact din punctul de 
maximă dimensiune a 
celui precedent. E, 
oare, Masa Tăcerii o 
reinterpretare a unei 
piese din mobilierul 
românesc ? Fără în-

(Continuare 
ta pag. a IV-a)

IN PAG. A VI-A

• Sesiunea Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și-a încheiat lucră
rile

• Vietnamul de sud : Congresul 
eroilor și luptătorilor forțelor 
armatei populare
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hotArîrea plenarei comitetului central
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

cu privire la îmbunătățirea sistemului de salarizare
și majorarea salariilor

(Urmare din pag. I)

c) Corelarea mai bună a salariilor tarifare pe 
categorii — corespunzător deosebirilor dintre ni
velul de oalificare cerut pentru executarea lucră
rilor — asigurîndu-se, totodată, diferențieri pro
gresive între categoriile tarifare, în scopul stimu
lării muncitorilor pentru ridicarea calificării și 
promovarea lor în categorii superioare. Se va sim
plifica sistemul de salarizare prin reducerea nu
mărului de rețele tarifare-tip la 6—8, față de 18 
cit se aplică în prezent.

d) Diferențierea salariilor tarifare ale muncito
rilor din aceeași categorie, prin introducerea în 
cadrul fiecărei categorii a unui număr de trepte 
de salarii tarifare. Trecerea muncitorilor dintr-o 
treaptă de salarizare la una superioară se va face 
de către conducerea întreprinderii pe bază de cri
terii, care să exprime : experiența și aptitudinile 
personale ale salariatului, conștiinciozitatea cu 
care își realizează sarcinile de muncă, contribuția 
personală la îmbunătățirea activității formației de 
lucru din care face parte.

e) Formele principale de salarizare a muncito
rilor vor fi și în viitor salarizarea în acord și sa
larizarea în regie.Pentru aplicarea în bune condițiuni a sistemului îmbunătățit de salarizare la muncitorii care lucrează în acord, se vor lua măsuri de perfecțio
nare a normării muncii, de introducere a unor 
norme tehnice, care să reflecte cantitatea de muncă 
reală, necesară pentru efectuarea lucrărilor. O atenție deosebită se va acorda, de asemenea, normării muncii în regie, în vederea creării posibilităților de a lega strîns salariul de munca efectiv prestată.In condițiile actuale ale țării noastre, se apreciază că, în majoritatea ramurilor, există posibilități de extindere a muncii în acord pe bază de norme tehnice; aceasta trebuie introdusă peste tot unde se justifică din punct de vedere economic, ca mijloc eficace de creștere a productivității muncii.
B. Personalul

tehnic-
administrativ

Sistemul tarifar de salarizare a personalului tehnic-administrativ va trebui să asigure :
a) Creșterea ponderii salariului tarifar în sala

riul total de la circa 85o/o cît este astăzi, la circa 
90—95o/o, prin preluarea în salariul tarifar a celei 
mai mari părți din premiile trimestriale existente 
și a altor adaosuri.

b) Introducerea unui sistem de salarizare pe 
clase. Toate funcțiile tehnic-administrative vor fi grupate într-un număr de aproximativ 45 clase de salarizare, cu posibilități mai bune de diferențiere a salariilor între funcții, simplificîndu-se în același timp actualul sistem care cuprinde peste 400 nivele de salarii.

c) Nivelul de salarizare a maiștrilor va fi stabi
lit corespunzător cu răspunderea și rolul lor în 
producție, astfel incit să se asigure o diferențiere 
stimulativă (circa 15—2Oo/o) față de salariile mun
citorilor din cea mai înaltă categorie de calificare, 
care lucrează sub conducerea lor.d) O atenție deosebită va fi acordată numirii și promovării în funcțiile tehnic-administrative. In acest scop, pentru fiecare funcție, începind cu di
rectorul general și pină la funcțiile de execuție cu 
pregătire medie, se vor prevedea condiții minime 
de studii și stagiu, precizîndu-se prin regulament 
atribuțiile concrete ce le revin.

Promovarea în funcții superioare urmează să se 
facă dintre cadrele cele mai bine pregătite, de re
gulă dintre cele încadrate în funcții imediat infe
rioare. Pentru anumite funcții oe se vor stabili, 
promovarea se va face pe bază de concurs.

e) Se va introduce sistemul de gradații pentru fiecare funcție. Prin aceasta se va asigura diferențierea salariilor tarifare în cadrul aceleiași funcții. Trecerea de la o gradație la alta va permite creșterea treptată a salariului cadrelor care ocupă o perioadă mai îndelungată aceeași funcție și aduc o contribuție sporită la realizarea sarcinilor datorită aptitudinilor personale și experienței în muncă.Gradațiile se vor acorda pe baza vechimii, a calificării și caracterizării date de șefii ierarhici în fișa personală a salariatului respectiv. Gradația obținută nu va putea fi retrasă decît în mod excepțional, în cazul unor abateri grave în muncă.
f) Pentru funcția de director de întreprindere, 

pentru funcții de conducere din ministere sau 
organe centrale și alte funcții similare, se va sta
bili o indemnizație lunară, diferențiată după mă
rimea întreprinderii, complexitatea sarcinilor și 
vechimea în funcție. Această indemnizație nu va fi inclusă în salariul tarifar.

g) Vor fi revizuite reglementările privind a- 
cordarea diferitelor indemnizații, onorarii etc., ur- 
mărindu-se ca acestora să le corespundă o muncă 
efectivă prestată în plus, peste sarcinile ce revin 
angajaților respectivi pentru salariile tarifare ce 
le primesc.Salariații nu pot exercita decît o singură funcție. Cei care prin lege au dreptul la cumul de funcțiuni își pot exercita activitatea la care cu

mulează numai după oe și-au îndeplinit integral sarcinile de serviciu, cu stricta respectare a programului de lucru, la funcția de bază. Reglementarea cumulului se va face prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.h) Ierarhizarea ramurilor după nivelul sala
riilor tarifare ale personalului tehnic-ingineresc 
și economic va fi îmbunătățită, ținînd seama de 
necesitatea reducerii diferențierii actuale dintre 
salariile diferitelor grupe de ramuri. Intr-o primă etapă se consideră că va fi posibilă o ierarhizare a ramurilor din acest punct de vedere pe 
șapte grupe în loc de nouă cîte sînt în prezent.i) In vederea folosirii raționale a cadrelor teh
nice, economice și administrative, precum și a 
aplicării corecte a sistemului de salarizare îmbu
nătățit, se vor elabora normative cu privire la 
numărul necesar de posturi tehnic-administrative 
și criterii pentru determinarea structurilor orga
nizatorice optime ale întreprinderilor. Pe această bază se vor asigura proporții raționale între funcțiile de conducere și cele de execuție, între posturile pentru care se cer studii superioare și cele pentru care sînt necesare studii medii, precum și între funcțiile tehnice, economice și de alte specialități. Se va urmări înlăturarea paralelismelor, a activităților inutile, o mai bună delimitare între muncile de nivel mediu și de nivel superior.j) Principiile sistemului de salarizare pentru 
personalul tehnic-administrativ vor fi adaptate 
ținîndu-se seama de specificul întreprinderilor și 
centralelor industriale, precum și de cel al mun
cii în aparatul din ministere, din instituții cen
trale și locale ale administrației de stat.în vederea atragerii în aparatul central a unor specialiști cu înaltă calificare și cu mare experiență, salariile tarifare în organele centrale vor trebui să fie mai mari decît cele ale funcțiilor similare din unitățile subordonate. în acest scop se va stabili o grupare mai corespunzătoare a mi
nisterelor și a celorlalte organe centrale din punct 
de vedere al nivelului de salarizare a personalu
lui acestor instituții.

2. ACORDAREA
SPORURILOR
LA SALARIUL
TARIFAR

a) In toate ramurile și sectoarele de activitate 
se va acorda, tuturor categoriilor de salariați, un 
spor peste salariul tarifar pentru vechimea neîn
treruptă în aceeași unitate. Aceasta va contribui la permanentizarea cadrelor și reducerea fluctuației lor, asigurînd totodată o diferențiere și pe această cale a salariilor pentru cadrele cu vechime și experiență îndelungată în muncă.Sporul de vechime va fi stabilit în cote procentuale, pe tranșe de vechime neîntreruptă în întreprindere, după cum urmează :

tranșe de vechim®

5—10 
ani

10—15 
ani

15—20 
ani

peste 20 
ani

cote procentuale

> 5 7 10

Sporul de vechime nu se va include în salariul tarifar.b) Pentru unele locuri de muncă cu condiții deosebite, Consiliul de Miniștri va putea aproba sporuri la salariile tarifare. Aceste sporuri nu se vor include în salariul tarifar și se vor plăti atîta timp cît salariații respectivi lucrează în aceleași condiții.Avînd în vedere faptul că ponderea salariului tarifar în salariul total mediu planificat va reprezenta aproximativ 90%, diferența de 10% va fi acoperită atît de sporurile arătate mai sus cît și de alte sporuri, ca de pildă sporul de șantier pentru lucrătorii nelocalnioi, sporul pentru ore de noapte, premii pentru realizări deosebite în cursul anului etc., care vor fi reglementate prin acte normative.
3. ACORDAREA 

PREMIILORa) Muncitorilor și personalului tehnic-administrativ li se acordă premii anuale (gratificații) pentru depășirea anumitor indicatori sintetici principali stabiliți pentru întreaga întreprindere, a căror realizare se oglindește în bilanțul anual.La baza constituirii premiilor anuale va sta 
creșterea rentabilității, exprimată fie ca un raport între beneficiu și prețul de cost complet, fie sub for

ma cheltuielilor la 1000 lei producție marfă sau a altor indicatori specifici diferitelor activități economice. în vederea stimulării unor laturi ale activității întreprinderilor care nu se reflectă decît în parte în creșterea rentabilității, dar a căror îmbunătățire prezintă un interes deosebit pentru economia națională — oum ar fi sporirea exportului, creșterea producției la 1000 lei fonduri fixe și altele — se vor putea stabili și unul sau doi in
dicatori de premiere complementari, care vor fi aleși în funcție de specificul fiecărei ramuri și — eventual — chiar al unor întreprinderi.Mărimea fondului de premiere va fi stabilită în raport de gradul de depășire prin efort propriu a rentabilității planificate, iar fondul de premiere 
va fi alimentat din beneficiul realizat peste plan. Atunci cînd vor fi depășiți și indicatorii complementari, fondul de premiere va spori în mod corespunzător, iar dacă aceștia nu vor fi realizați, fondul de premiere cuvenit pentru depășirea rentabilității va fi redus în anumite proporții.Mărimea premiilor anuale individuale va fi stabilită în raport cu contribuția efectivă a fiecărui lucrător la realizările obținute de întreprinderea respectivă.b) Salariaților sau grupelor de salariați care obțin realizări deosebit de bune în activitatea lor, cu eficiență economică certă și imediată, cum sînt reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale din import sau deficitare, creșterea producției de calitate superioară sau de export, luarea unor măsuri tehnico-organizatorice cu efecte imediate asupra creșterii productivității muncii, li se vor putea acorda premii și în cursul 
anului. Salariații vor trebui să fie încunoștințați din timp despre sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi îndreptățiți să primească astfel de premii. Fondurile destinate acestor premii vor fi incluse în prețul de cost planificat al producției.
4. ÎNTĂRIREA

RĂSPUNDERII
MATERIALE ȘI 
DISCIPLINARE 

A SALARIAȚILOR
Aplicarea măsurilor prevăzute în prezenta hotărîre va determina sporirea simțitoare a salariului tarifar, atît prim includerea celei mai mari părți a adaosurilor variabile actuale, cît și ca urmare a majorării generale a salariilor. Aceasta sporește 

răspunderea fiecărui salariat pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite, realizarea lor integrală consti
tuind un criteriu obligatoriu pentru acordarea în 
întregime a salariului tarifar.

Salariul tarifar va fi plătit muncitorilor care 
lucrează în acord direct proporțional cu îndepli
nirea sarcinilor de producție; el se va plăti în 
proporție de 100% în condițiile realizării integrale 
a normelor, orice depășire sau nerealizare a aces
tora reflectîndu-se corespunzător într-un plus sau 
minus de salariu. Salariul tarifar al muncitorilor 
care lucrează în regie, pe baza unor sarcini concrete de muncă, le va fi plătit în întregime în 
cazul realizării integrale a sarcinilor stabilite. Neîndeplinirea sarcinilor de către acești salariați atrage după sine diminuarea salariilor într-o anumită proporție, determinată pe baza unor criterii ce vor fi aprobate de Consiliul de Miniștri. Așa cum s-a arătat, obținerea de rezultate superioare de către această categorie de salariați va fi răsplătită prin sistemul premial.

Pentru personalul de conducere (director, inginer șef, contabil șef), precum și unii șefi de servicii — cum ar fi șef serviciu planificare, producție, organizarea muncii — acordarea salariului ta
rifar integral va putea fi condiționată de realiza
rea unor indicatori sintetici pe întreprindere: producția marfă, cheltuielile maxime la 1000 lei producție marfă etG.Pentru funcțiile de conducere ale altor compartimente, cum ar fi șef serviciu tehnic, mecanic șef, plata salariului tarifar va fi condiționată de realizarea unor indicatori sintetici pe întreprindere, ca cei arătați mai sus, precum și de îndeplinirea unor sarcini proprii compartimentului respectiv.Plata salariilor tarifare pentru angajații cu funcții de execuție va trebui să fie legată în primul rînd de îndeplinirea sarcinilor stabilite pentru compartimentul din care fac parte, precum și de realizarea unor sarcini personale de serviciu.Mărimea cotelor de reducere a salariului tarifar în luna respectivă va fi stabilită pentru fiecare categorie de salariați în mod diferențiat, pe compartimente și chiar între grupe de funcții, ținînd cont de importanța indicatorilor sau sarcinilor neîndeplinite, de contribuția fiecărei funcții în parte la realizarea acestora, de cauzele nerealizării etc., 
asigurîndu-se cel puțin salariul minim prevăzut 
de Codul muncii în cazurile în care nerealizările 
provin din motive independente de activitatea sa
lariatului.

Salariații poartă răspunderea materială pentru 
pagubele de orice natură produse din vina lor 
unităților în care lucrează. In scopul întăririi aces

tei răspunderi, vor fi revăzute actualele reglementări privind imputările, astfel încît acestea să fie diferențiate în raport cu mărimea pagubei și funcția deținută de cel vinovat.în scopul întăririi disciplinei în muncă, în afară de măsurile arătate mai sus, se vor aplica sancțiuni disciplinare salariaților care nu-și îndeplinesc conștiincios sarcinile ce le revin, nu respectă disciplina tehnologică, dau lucrări de calitate necorespunzătoare, nu respectă întocmai indicațiile de serviciu date, au absențe nemotivate sau alte abateri în muncă. Sancțiunile disciplinare urmează a fi gradate în funcție de gravitatea abaterii, mergîn- du-se pînă la reducerea salariului tarifar de încadrare — prin retrogradarea temporară sau definitivă — sau la desfacerea contractului de muncă.Regulamentele de ordine interioară vor fi revizuite, stabilindu-se cu precizie obligațiile de serviciu la fiecare loc de muncă, respectarea prevederilor acestor regulamente fiind urmărită cu strictețe.
O atenție deosebită se va acorda întăririi auto

rității și rolului maistrului, atît în organizarea 
muncii și aprecierea contribuției muncitorilor 
subordonați la realizarea sarcinilor de producție, 
cît și în tragerea la răspundere a acestora în ca
zul provocării de pagube sau al unor abateri de 
la disciplina producției și a muncii. Pentru cointeresarea maiștrilor în îndeplinirea cu conștiinciozitate a acestui rol, sistemul de salarizare va trebui să aibă în vedere atît stimularea lor în cazul ob
ținerii de rezultate bune ale formațiilor de lucru 
pe care Ie conduc, cît și răspunderea lor mate
rială pentru neîndeplinirea sarcinilor de către 
muncitorii subordonați.

★în elaborarea măsurilor pentru aplicarea sarcinilor stabilite de Comitetul Central pentru îmbu
II. CU PRIVIRE LA MAJORAREA SALARIILORAtenția deosebită pe care partidul o acordă ridicării sistematice a nivelului de trai al celor ce muncesc se reflectă în creșterea salariului real. Principala cale folosită în acest scop este sporirea salariului nominal, atît prin creșterile de la an la an ale salariului mediu prevăzute în plan, cît și prin majorările generale de salarii.Pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român, s-a început în acest an, așa cum s-a arătat, acțiunea de majorare generală a salariilor, de efectele ei bucurîndu-se cei cu salarii mici. O dată cu îmbunătățirea sistemului de salarizare, se va continua acțiunea de majorare generală a salariilor, eșalonat pe ramuri în anii 1968—1969, pentru ca în 1970, ultimul an al cincinalului, toți salariații să beneficieze de a- ceastă majorare.
Creșterea an de an a salariului mediu, prevă

zută în planul de stat, împreună ou majorarea ge
nerală a salariilor, în medie cu 12,3 ia sută, vor 
asigura sporirea salariului mediu de la 1115 lei 
în anul 1965, la peste 1400 lei în 1970, adică cu 
circa 26»/o.

1. Pentru a se asigura o diferențiere mai justă 
a salariilor tarifare și totale între ramuri și creș
terea într-o proporție mai mare a salariilor mici, 
majorarea generală medie a salariilor pe întreaga 
economie de 12,3% va fi acordată diferențiat 
pe categorii de personal, precum și pe ramuri și 
subramuri. Pe categorii de personal, creșterea 
medie a salariilor urmează a fi diferențiată între 
aproximativ 12,6% pentru muncitori și 11,8% pen
tru personalul tehnic-administrativ și de specia
litate.Pentru muncitori, creșterea medie de 12,6% va fi diferențiată pe ramurile economiei na

Grupe de salarii După majorarea salariilor mici la 1.VIII.1967 preliminat 1970
701—1000 lei 38,5 23,51 001—1 500 lei 40,9 47,31 501—2 500 lei 18,3 25,0peste 2 500 lei 2,3 4,2

După oum rezultă din aceste date, în 1970, cînd salariul mediu pe economie va fi de peste 1400 lei, ponderea salariaților cu salarii pînă la 1 000 lei scade foarte mult, ajungînd la 23,5%, în timp ce ponderea salariaților cu salarii între 1 000—1 500 lei și între 1 500—2 500 lei crește sensibil.4. Ținînd seama de fondurile totale de salarii prevăzute în planul cincinal, majorarea în conti
nuare a salariilor și introducerea sistemului de 
salarizare îmbunătățit se vor efectua eșalonat pe 
ramuri, începind cu trimestrul IV 1968.La stabilirea ordinei ramurilor în care urmează să se majoreze salariile se va avea în vedere ponderea celor cu salarii mici în cadrul fiecăreia, mărimea fondului de salarii suplimentar necesar, precum și ordinea în care a fost aplicată majorarea generală a salariilor în anii 1964—1965.Date fiind problemele multiple pe care le ridică trecerea la sistemul de salarizare preconizat, a- cesta va fi mai întîi experimentat în cîteva întreprinderi mai reprezentative din diferite ramuri, în- cepînd cu trimestrul I 1968.Pe baza experimentării în întreprinderi, se vor verifica soluțiile preconizate, se vor face eventuale corecturi necesare și se vor supune spre aprobare conducerii de partid și de stat propunerile în vederea extinderii sistemului îmbunătățit de salarizare și a majorării salariilor la nivelul fiecărei 

nătățirea sistemului de salarizare se va țin® seama de specificul diferitelor ramuri de activitate, în așa fel încît ele să asigure realizarea obiectivelor urmărite prin aceste îmbunătățiri.Astfel, în agricultură se va avea în vedere caracterul sezonier al activității și faptul că rezultatele muncii depuse pot fi cunoscute numai la sfîrșitul anului ; că alături de indicatorul beneficiu, prezintă importanță deosebită pentru economie și indicatorul producție agricolă marfă.
In construcții se va ține seama de însemnătatea deosebită a dării în funcțiune la termen și înainte de termen a obiectivelor și a atingerii parametrilor proiectați.
In comerț se va extinde salarizarea pe bază de cote procentuale și remiză, direct proporționale cu volumul vînzărilor, ținînd seama de felul mărfurilor vîndute, de sezonalitate și altele. Sistemul de retribuire pe bază de remiză va trebui să fie extins și în alte sectoare ale circulației mărfurilor, inclusiv cel al achizițiilor de produse.Vor trebui avute în vedere situațiile specifice la îmbunătățirea sistemului de salarizare a persona

lului de specialitate din unitățile sectorului social- 
cultural (învățămînt, cercetare științifică, sănătate, 
artă-cultură etc). Astfel, salarizarea personalului de specialitate din aceste sectoare se va face după funcții și gradații, ca și în celelalte sectoare, iar în cazul îndeplinirii în același timp și a unei funcții de conducere se va acorda, ca și pînă acum, un salariu pentru funcția de conducere respectivă.Adaptarea măsurilor preconizate pentru îmbunătățirea sistemului de salarizare la sarcinile și condițiile fiecărei ramuri trebuie să contribuie la creșterea cointeresării materiale a salariaților din toate sectoarele de activitate, la obținerea de rezultate tot mai bune în muncă.

ționale între 11,1% în industrie — unde ponderea celor cu salarii mici este astăzi cea mai scăzută — și 18,7% în silvicultură, unde această pondere este cea mai ridicată. La rîndul lor, acesta majorări se vor diferenția — în limite mai restrîn- se — în cadrul ramurilor, pe subramuri și rețele tarifare de salarizare.2. Intrucît lucrătorii care pînă la 1 august 1967 erau în grupele de salarii de pînă la 600 lei au beneficiat încă în acest an de o majorare de salariu de 19,7%. ei vor mai primi, cu prilejul a- plicării sistemului de salarizare îmbunătățit, sporul cuvenit pentru vechime neîntreruptă în aceeași unitate. Lucrătorii care pînă la 1 august 1967 erau în grupele de salarii de la 600 la 700 lei și de la 700 la 750 lei, ale căror salarii au fost deja majorate cu 11,5%, respectiv cu 7%, vor beneficia în continuare, în afara sporului de vechime, și de o anumită creștere a salariului tarifar pentru a se asigura diferențierea corespunzătoare față de categoriile de salarizare inferioare.3. Se va asigura majorarea în proporție mai 
mare a salariilor tarifare la categoriile inferioare, în așa fel încît raportul între salariul tarifar al categoriei maxime și cel al primei categorii d® muncitori calificați să scadă de la 1,58—1,91 (existent înainte de majorarea salariilor mici) la circa 1,50—1,76. Totodată, ca urmare a sporirii cu precădere a salariilor din grupele inferioare, se va reduce raportul dintre cel mai mare și cel mai mic salariu pe economieAplicarea măsurilor arătate mai sus va duce la modificări substanțiale ale repartizării preliminate pînă în 1970 a salariaților pe grupe de salarii, în procente, așa cum rezultă din tabelul de mai jos : 

ramuri. După terminarea acțiunii în toate ramurile, sistemul de salarizare îmbunătățit va fi definitivat.
★Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, aprobînd măsurile privitoare la îmbunătățirea sistemului de salarizare și majorarea salariilor corespunzător posibilităților și cerințelor etapei actuale de dezvoltare a României socialiste, apreciază că aplicarea lor va contribui la creșterea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii, va determina ridicarea pe o treaptă superioară a cointeresării materiale a tuturor salariaților în realizarea sarcinilor ce le revin, în creșterea sistematică și rapidă a productivității muncii, reducerea prețului de cost, îmbunătățirea calității produselor, în sporirea eficienței în toate domeniile de activitate.Plenara Comitetului Central își exprimă convingerea că muncitorii, inginerii, tehnicienii și funcționarii din întreprinderi și instituții, toți cei ce muncesc, vor pune întreaga lor capacitate creatoare în slujba întăririi potențialului economic și a înfloririi multilaterale a patriei — chezășie a unei vieți tot mai prospere și mai civilizate • poporului.
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pagina economică
Acțiuni de viguros dinamism 
pentru progresul multilateral 

al societății noastre socialiste
Descifrînd procesele adinei 

ale dezvoltării economice
Chiar și numai simpla lectură a ide

ilor subliniate de proiectul de Directi
ve al C.C. al P.C.R., dezbătut și a- 
probat de plenara din 5—6 octombrie 
a.c., îți dă convingerea fermă că el 
a sesizat din plin cele mai adinei 
procese și cerințe ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale, sintetizează o arie lar
gă de probleme cu privire la perfec
ționarea formelor și metodelor de con
ducere și planificare economică, a- 
vînd ca scop fructificarea mai intensă 
a avantajelor și superiorității economi
ei noastre socialiste, stimularea pu
ternică a inițiativei creatoare a celor 
ce muncesc.

Prin natura preocupărilor mele, am 
studiat cu deosebită atenție acest do
cument de covîrșitoare importanță 
pentru progresul multilateral al în
tregii noastre societăți. Din întreg con
ținutul lui am desprins preocuparea 
stăruitoare a partidului nostru pentru 
perfecționarea neîncetată a organiză
rii vieții economice, a metodelor de 
conducere și planificare — care con
stituie o cerință obiectivă, condiționa
tă de însuși nivelul de dezvoltare a 
forțelor de producție și de generaliza
rea relațiilor de producție socialiste în 
întreaga noastră economie. Ansamblul 
de măsuri preconizat de proiectul de 
Directive demonstrează, încă o dată, 
capacitatea creatoare a partidului nos
tru de a descifra și analiza științific 
noile necesități care apar în viața eco
nomică, de a adopta în fiecare etapă, 
’n funcție de aceste necesități, forme
le și metodele de dirijare și conduce
re a mecanismului economic, din ce 
în ce mai complex.

îmbunătățirea formelor și metode
lor de conducere și planificare a eco
nomiei naționale este nemijlocit le
gată de activitatea teoretică și prac
tică a partidului nostru. Partidul sin
tetizează pe baze științifice întreaga

experiență socială, analizează noile fe
nomene ivite în practica construcției 
socialiste din România, conturînd că
ile directoare de acțiune care să în
lesnească afirmarea noului, elementul 
viabil al mersului nostru înainte. For
ța creatoare a prevederilor din Direc
tive rezidă tocmai în faptul că par
tidul concepe economia ca un ansam
blu dinamic și nicidecum ca o sche
mă teoretică imuabilă. Astfel, trebuie 
subliniat că, o dată cu asigurarea ca
drului necesar dezvoltării inițiativei și 
responsabilității locale, rolul planifică
rii nu numai că nu se diminuează, ci, 
dimpotrivă, crește continuu. O operă 
de asemenea amploare și complexitate 
cum este desăvîrșirea construcției so
cialiste poate fi înfăptuită cu succes 
numai prin concentrarea și dirijarea, 
în cadrul unui plan unic, a tuturor 
resurselor naturale și de muncă, po
trivit intereselor generale ale societă
ții, prin conducerea pe bază de plan 
a activității economice și sociale.

Sînt încredințat că ansamblul de 
măsuri preconizat de proiectul de Di
rective va asigura condiții superioare 
pentru înfăptuirea politicii economi
ce a partidului, o mai mare mobilita
te în conducerea economiei, sporirea 
eficientei în toate domeniile de acti
vitate.

Conf. univ. Dumitru MARGULESCU 
doctor în economie

Ridicarea la civilizație 
a fiecărui colț al patriei

Luînd cunoștință de 
principiile de bază pri
vind îmbunătățirea or
ganizării administrativ- 
teritoriale a României și 
sistematizarea localități
lor rurale, adoptate de 
recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., îmi exprim 
satisfacția față de înțe
leaptă politică a parti
dului nostru care, în fie
care etapă ce o par
curgem, indică mijloace
le și căile ce trebuie ur
mate în vederea dezvol
tării patriei noastre. Fă- 
cînd o profundă analiză 
a stadiului actual de 
dezvoltare a orașelor și 
comunelor, conducerea 
partidului arată, pe bună 
dreptate, că se impune, 
ca o necesitate obiecti
vă, o nouă delimitare a 
spațiilor economice și 
demografice, delimitare 
care să permită ridica
rea armonioasă a fiecă
rui colț al patriei și prin 
aceasta a întregului său 
teritoriu — măsura în- 
scriindu-se ca o urmare 
firească a sarcinilor tra
sate de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului.

Cu o deosebită satis
facție este privit de oa
menii muncii faptul că 
noua împărțire adminis
trativă se va face ținîn- 
du-se seama de rolul e- 
conomic, social și cultu
ral al orașelor, în jurul 
cărora a gravitat întot
deauna activitatea din 
zona respectivă. Printre 
acestea, în document 
este enumerat bătrînul 
oraș Tîrgoviște, care, 
timp de 330 de ani, a 
fost reședință voievoda
lă, apoi centru de județ. 
Aici s-a dezvoltat de-a 
lungul vremii o intensă 
viață economică și cul
turală, care s-a răsfrînt 
și asupra teritoriului de 
la poalele Bucegilor și 
pînă la apele Dîmbovi
ței. Sînt 100 de ani de 
cînd s-au săpat primele 
puțuri petroliere de la 
Ochiuri, Gura Ocniței, 
Doicești și aproape un 
secol de cînd în sus pe 
Ialomița, la Pucioasa, 
întreprinderile textile țe- 
seau primele valuri de 
pînză. începutul veacu
lui XX era martorul pri
melor tone de cărbune

Așa cum trebuie să arate 
satul socialist

Eficiența înaltă 
este o necesi
tate a economiei 
moderneAm citit cu deosebit interes proiectul de Directive ale C.C. alP.C.R. cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, corespunzător noii etape de dezvoltare socialistă a României. Ceea ce impresionează de la bun început este analiza profundă, realistă pe care acest document o face fenomenelor și tendințelor noi intervenite în viața economică a țării noastre, caracterul creator al soluțiilor preconizate pentru dinamizarea întregii activități economice și ridicarea ei pe o treaptă calita

Sînt țăran din comuna Răcari, raionul Fili- 
ași, regiunea Oltenia. Lucrez ca brigadier în 
cooperativa agricolă din comună, al cărei nu
me — „1907” — amintește de una dintre cele 
mai puternice ridicări ale țărănimii române în 
lupta pentru o viață mai bună. Sînt legat trup 
și suflet de cooperativa agricolă care, în ulti
mul deceniu, s-a dezvoltat puternic, aducînd 
adînci schimbări în viața oamenilor. Dar, o 
spun deschis, nu i-am întrevăzut comunei mele 
un viitor atît de însorit pînă cînd nu mi-a 
ajuns în mînă ziarul în care se arată limpede 
cum gîndește partidul nostru să se dezvolte în 
viitor satele românești — fapt pentru care 
mulțumim cu toată căldura conducerii sale. 
Aceste îndrumări vin tocmai la timp, pentru 
că acum, cînd în sate sînt cooperative care ob
țin rezultate tot mai bune, s-au creat condiții 
să pășim mai departe, să folosim mai bine pu
terea și posibilitățile noastre.

La noi s-au realizat multe lucruri bune : 
asfaltul străbate o parte din satele comunei, 
avem cinci școli noi în comună, o bibliotecă 
publică, magazin universal, grădiniță de co
pii. Din cele cinci sate ce formează comuna 
noastră, patru au fost electrificate iar o trei
me din cele 1 070 de familii și-au clădit în 
ultimii ani case noi. Dar ne dăm bine seama 
că multe lucruri s-au făcut la întîmplare, pentru 
că nu s-a lucrat pe baza unui plan de per
spectivă, prin care să se urmărească un țel 
clar. în sate mici, cu case răsfirate pe mari su

prafețe de teren, nu se pot crea condiții civi
lizate care să apropie viața satului de cea a 
orașului.

Tocmai de aceea crearea unor comune 
mari, puternice, sistematizarea teritoriului și a 
localităților rurale, așa cum prevăd principiile 
adoptate de plenară, răspund unei cerințe de 
viață a satelor de azi. Plănuim să construim 
baie publică, brutărie, creșă, ateliere de repa
rații și altele. îmbunătățirea organizării admi
nistrative și sistematizarea localităților rurale 
ne vor da un puternic ajutor în realizarea cît 
mai chibzuită a tuturor lucrărilor de dezvolta
re a producției și de gospodărire a satelor, în- 
cît să ne fie de folos nu numai nouă, ci și fiilor 
noștri.

Pentru noi, țăranii cooperatori din Răcari, 
documentul aprobat de Plenara C.C. al P.C.R. 
este o călăuză spre o viață din ce în ce mai 
îmbelșugată și civilizată. Am suferit destul în 
trecut, îneît acum, cînd toate drumurile ne 
sînt deschise, vom munci din toate puterile 
pentru schimbarea vieții și înfățișării satelor 
tării în așezări pe măsura socialismului. Așa 
este înțeles și primit de noi programul inițiat 
de partid pentru îmbunătățirea organizării ad- 
ministrativ-teritoriale și sistematizarea locali
tăților rurale.

Ion C. ȘTEFAN
brigadier în C.A.P. „1907“ 
comuna Răcari, regiunea Oltenia

extras din adîncul pă- 
mîntului la Șotînga.

Anii construcției so
cialiste au marcat o 
nouă dezvoltare a ora
șului și a localităților 
rurale. Termocentrala și 
fabrica de beton celular 
autoclavizat de la Doi
cești, hidrocentrala de 
la Moroeni, dezvoltarea 
Pucioasei și a Fienilor 
sînt tot atîtea mărturii 
ale unei puternice dez
voltări industriale. Ora
șul Tîrgoviște a devenit 
în anii socialismului un 
important centru al in
dustriei de utilaj petro
lier. De asemenea, a 
fost creată o industrie 
locală, avînd la bază 
importante resurse ma
teriale proprii.

Din propria experien
ță de viață, raportată 
chiar la orașul nostru, 
a reieșit că actuala îm
părțire teritorial-admi- 
nistrativă nu asigură pe 
deplin condițiile ce se 
cer pentru valorificarea 
potențialului economic 
și uman al orașului și 
localităților din zona sa 
de atracție. Actuala 
formă de organizare 
teritorială limitează ini
țiativa creatoare a orga
nelor locale, printr-o tu
telă măruntă exercitată 
de verigi intermediare. 
Subordonarea față de 
regiune a făcut, totoda
tă, ca aspectul edilitar 
și gospodăresc al Tîrgo- 
viștei să nu fie pe mă
sura nu numai a tradi
țiilor, ci și a posibilită
ților sale reale.

Noua împărțire va 
permite, atît orașului, cît 
și împrejurimilor sale, 
o puternică dezvoltare, 
și, desigur, aceasta 
este întrutotul valabil 
și pentru celelalte orașe 
și localități ale țării. 
Sînt convins că îmbună
tățirea teritorial-admi- 
nistrativă a României — 
expresie a aplicării jus
te de către partid a cen
tralismului democratic 
— va antrena și mai 
puternic masele largi la 
realizarea marilor obiec
tive înscrise în progra
mul de desăvîrșire a 
construcției socialiste, 
stabilit de partid.

Marin STAICU 
președintele
Comitetului executiv 
al Sfatului popular 
raional Tîrgoviște

Iată-ne în anotimpul toamnei, se
zon al strugurilor și al mustului. Și 
cînd spui struguri, te gîndești că ța
ra noastră are, de la Dunăre și pînă 
la Suceava și Maramureș, condiții 
naturale din cele mai prielnice pen
tru cultura vitei de vie. Dar poftește 
dumneata, consumator, la piață. în 
magazinele de specialitate, și alege-ți 
cîțiva struguri pe gustul tău : un 
Muscat, Hamburg tămîios, un Afuz- 
Ali, cu boabele crocante, sau un 
Chasselas dulce ca mierea 1 Vei lua 
ce vei găsi și, de multe ori, nu vei 
găsi nimic. Este adevărat, cu ocazia 
„Zilei recoltei" piața a fost mai bine 
aprovizionată cu struguri de masă. 
Așa ar trebui să fie tot timpul, și 
chiar mai bine. Și atunci îți vei pu
ne întrebarea : condiții naturale a- 
vem pentru dezvoltarea viticulturii, 
de tradiție nu avem ce ne plînge, 
plantații de vie s-au făcut în ultimii 
ani pe suprafețe întinse și, totuși, 
struguri nu există pe măsura cereri
lor mereu crescînde ale populației. 
Cum se explică această situație ?

Dintr-un studiu întocmit de Con
siliul Superior al Agriculturii rezultă 
că dezvoltarea postbelică a viticultu
rii mondiale se caracterizează prin 
atenția deosebită care se dă, în toate 
țările, extinderii rapide a soiurilor 
de viță pentru struguri de masă. Din 
producția mondială totală, peste 20 
la sută o reprezintă strugurii de ma

le stau la fel de prost. Se aduc. în 
această privință, și motivări din care 
unele justificate, dar altele nu.

în ultimii ani, dată fiind preocupa
rea pentru extinderea soiurilor de 
vită pentru struguri de masă, au fost 
aduse din import, în special din Ita
lia, 150 milioane de „ochi altoi". Fă
ră să se facă, în prealabil, studii cu 
privire la comportarea acestor so
iuri, au fost extinse în masă. în cea 
mai mare parte au fost făcute plan
tații intensive în cadrul cărora vi
țele sînt conduse pe diferite forme 
de susținere, îndeosebi pergole, ră- 
mînînd peste iarnă neîngropate. în 
loc să se experimenteze cît de cît so
iurile noi ca și metodele de susține
re aplicate, s-au purtat discuții mai 
mult pe aspecte lăturalnice. S-a a- 
juns astfel la o suprafață de peste 
6 000 ha plantații intensive, care 
numai în parte și-au atins scopul. Am 
solicitat părerile cîtorva specialiști 
în legătură cu această problemă.

Ing. Mihai Stănculescu, directorul 
întreprinderii agricole de stat Mur- 
fatlar-Dobrogea : „Noile soiuri de 
struguri de masă cultivate sub formă 
înaltă suferă de îngheț, și de aceea 
preconizăm conducerea lor sub for
mă de cordon pitic, iar la altele în 
forma clasică, în evantai. Noi fa
cem asemenea experimentări acum, 
lucru care trebuia întreprins cu mult 
înainte, de către cercetători. Făcîn-

DIN VIE PÎNĂ LA 
MASĂ-UNDE DISPAR

STRUGURII ?

tiv superioară.

să. în principalele țări viticole se 
produce o mare cantitate de stru
guri de masă, pe cap de locuitor : 
86 kg în Grecia, 76 kg în S.U.A., 51 kg 
în Bulgaria, 29 kg în Turcia, 16 kg 
în Italia. în România se produc nu
mai 5 kg struguri de masă pe cap de 
locuitor. Poate unii ar fi înclinați să 
creadă că lipsa de struguri s-ar dato
ra faptului că se dă mult la export. 
Ce bine ar fi să fie așa, dar expor
tul nostru de struguri de masă e o 
bagatelă față de cel al altor țări viti
cole. în 1966 am exportat circa 3 700 
de vagoane de struguri, în timp ce 
Bulgaria a livrat peste hotare de 7 
ori mai mult. Deci și această ipoteză 
cade. Și atunci, ne punem întreba
rea : Nu este viticultura tării 
noastre capabilă să asigure popu
lației, al cărei nivel de trai creș
te de la an la an, cantități tot 
mai mari de struguri de masă 
de bună calitate ? La Consiliul 
Superior al Agriculturii se afirmă că, 
în ultimii ani, au crescut simțitor su
prafețele cultivate cu soiuri de stru
guri pentru masă și că producția a 
sporit și ea față de anii precedenți. 
Totuși, cantitățile care se produc nu 
sînt satisfăcătoare deoarece, așa cum 
se afirmă, „producția nu poate creș
te peste noapte".

Oare chiar așa stau lucrurile ? Nu
mai de ieri s-a pus la noi problema 
sporirii producției de struguri ? Pe 
baza sarcinii trasate de cel de-al 
VIII-lea Congres al partidului ca în 
dezvoltarea viticulturii să se aibă în 
vedere creșterea ponderii strugurilor 
de masă la circa 30 la sută din to
talul producției, în perioada 1961— 
65 s-au plantat 77 508 ha cu vii, din 
care 26 500 ha cu soiuri pentru stru
guri de masă. Deci — de reținut — 
plantații s-au făcut, și nu puține. Dar 
producția globală a crescut corespun
zător ? Recurgem din nou la cifrele 
furnizate de Consiliul Superior al 
Agriculturii : în 1965, fondul de stat 
la struguri nu s-a realizat cu 34 000 
tone, iar în 1966 cu 30 000 tone. După 
cît sîntem informați și după cum se 
vede și în piață, în acest an, lucruri-

du-se plantații fără o cunoaștere a- 
mănunțită a modului de comportare 
a viței, s-a ajuns ca soiul „Cardinal", 
de exemplu, cultivat sub formă înal
tă, să înghețe, iar butucii să se u- 
suce".

Ing. Aurel Popovici, șeful fermei 
Ovidiu din întreprinderea agricolă 
de stat M. Kogălniceanu-Dobrogea : 
„Din felul cum s-a comportat pînă 
acum soiul „Cardinal", se poate tra
ge deja concluzia : să nu se extindă. 
Celelalte soiuri aduse, în ultimii ani, 
sînt mai bune, dar nu rivalizează cu 
soiul Afuz-Ali, care a fost și rămîne, 
în condițiile noastre, regele struguri
lor de masă".

Ing. Mihai Macici, cercetător la 
Stațiunea experimentală Valea Că
lugărească. secția Pietroasele : „Am 
participat la o ședință în care mulți 
specialiști au afirmat că soiul „Afuz- 
Ali" trebuie să rămînă soiul de ba
ză în viticultura noastră și au criti
cat faptul că soiul „Cardinal" s-a 
extins pe o suprafață mai mare chiar 
decît cea cultivată în Italia, țara de 
unde a fost adus".

Prin urmare, concluzia la care s-a 
ajuns este că în extinderea planta
țiilor de vii cu soiuri de struguri de 
masă s-au făcut unele greșeli și de 
aceea se preconizează schimbarea 
modului de susținere și îngropare 
peste iarnă. Aceasta se referă la cele 
cîteva mii de hectare plantate în ul
timii ani. Dar nu acestea asigură 
grosul producției destinate consumu
lui populației. Ce se întîmplă în ce
lelalte plantații ? Producția este, în 
general, mică datorită faptului că nu 
se execută la timp lucrările de în
grijire. O parte însemnată din viile 
plantate în ultimii ani sînt lipsite de 
sistemul de susținere și, ca atare, 
stau întinse pe pămînt, producția lor 
fiind foarte scăzută. în lipsa 
mijloacelor mecanizate, a aparaturii 
de stropit (lipsesc circa 45 000 pompe 
de stropit) viile sînt, în general, ne
lucrate, iar atacul bolilor diminuea
ză în fiecare an recolta de struguri. 
Este o situație de neexplicat. Cum 
se poate să nu existe pompe de 
stropit fără de care nu este cu pu

tință obținerea unei producții bune 
de struguri ?

în general, acestea sînt principale
le cauze care determină ca producția 
de struguri să fie mică. Ele sînt cu
noscute, de altfel, de Consiliul Su
perior al Agriculturii și de Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție. Ce se face însă pentru 
remedierea acestei situații ? La Con
siliul Superior al Agriculturii am 
aflat că s-a elaborat un plan nou, 
care prevede extinderea plantațiilor 
cu soiuri de masă cu încă 15 000 ha. 
Nu punem acum în discuție dacă a- 
ceastă suprafață este sau nu satis
făcătoare. Ținînd însă seama de ex
periența de pînă acum, se impune 
să se atragă atenția asupra necesită
ții ca noile plantații să se facă cu 
cea mai mare răspundere și mai 
ales să se acorde o grijă deosebită 
lucrărilor de îngrijire în^vii.

Am oferit cititorului cîteva aspec
te ale situației privind producția 
strugurilor de masă în țara noastră. 
Dar pe consumator nu-1 interesează 
nici motivările enumerate mai sus 
și nici asigurările că în viitor situa
ția va fi mai bună. El dorește, în 
mod justificat, ca la piață să găseas
că struguri în cantități îndestulătoa
re și de bună calitate. De la Depar
tamentul pentru valorificarea legu
melor și fructelor am aflat că pînă 
la 1 octombrie s-au livrat la fondul 
pieței 16 102 tone de struguri. Se a- 
firmă că este o cantitate cu 15 la 
sută mai mare decît cea livrată, 
pînă la aceeași dată, în anul trecut. 
Dar ea nu reprezintă decît 3 kg 
struguri, în medie, la fiecare locui
tor din populația urbană, ceea ce 
este foarte puțin. Pe lingă faptul că 
producția e mică, această situație este 
determinată de o serie de defecțiuni 
în acțiunea de recoltare, preluare și 
transport.

Una dintre cauzele care determină 
diminuarea cantităților de struguri 
de masă, destinați fondului pieței, 
este livrarea lor pentru a fi vinifi- 
cați. După cum am fost informați, 
la întreprinderea pentru valorifica
rea legumelor și fructelor Buzău, în 
unele cooperative agricole : Izvoru- 
Dulce, Cîndești și Merei, strugurii 
de masă se recoltează împreună cu 
cei pentru vin și sînt livrați între
prinderii vinalcool în vederea vinifi- 
cării. Această practică este răspîn- 
dită și în unele cooperative agricole 
din raionul Panciu.

Numeroase defecțiuni există șl în 
ce privește preluarea de către 
O.R.V.L.F. a strugurilor și transpor
tul lor. Ele se datoresc în principal 
lipsei de operativitate și mobilitate 
la operațiile de preluare, neasigu- 
rării la timp a vagoanelor. Zilele 
trecute am urmărit modul cum se 
fac preluarea și transportul strugu
rilor de masă la cooperativa agricolă 
Vadu-Săpat. Această unitate, mare 
cultivatoare de struguri, se află la 
numai 5 km de Mizil. Cu toate aces
tea, din cauza încetinelii cu care se 
făcea preluarea, camioanele nu pu
teau efectua decît două transporturi 
de struguri pe zi. La centrul din 
gara Ulmeni, același raion, camioa
nele unor unități agri-ole încărcate 
cu struguri au stat timp de două 
zile, deoarece nu se putea face pre
luarea din lipsă de vagoane. Cu oca
zia „Zilei recoltei" au fost făcute 
mișcări mai rapide de struguri din 
zonele de producție spre centrele de 
consum. Constituie o dovadă că a- 
tunci cînd există preocupare, apro
vizionarea poate fi îmbunătățită sim
țitor. Uniunile cooperatiste și orga
nele regionale și raionale ale Depar
tamentului pentru valorificarea legu
melor și fructelor trebuie deci să ia 
măsuri urgente care să ducă la in
tensificarea recoltării și desfacerii.

Privind însă în perspectivă, se im
pune o mai mare atenție extinderii 
plantațiilor de viță pentru struguri 
de masă și aplicării lucrărilor de în
treținere care să ducă la obținerea 
unor producții mari la hectar. De 
asemenea, trebuie rezolvată urgent 
problema asigurării materialelor și 
utilajului necesar viticulturii. în mod 
deosebit trebuie grăbit programul de 
dotare a viticulturii cu tractoare și 
mașini adecvate. Aceste probleme 
trebuie să preocupe în cel mai înalt 
grad Consiliul Superior al Agricultu
rii, Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție, cu spriji
nul celorlalte organe cărora le revin 
sarcini în această direcție.

Din lectura proiectului de Directive am reținut, ca un element esențial, preocuparea partidului nostru de a asigura, prin întregul complex de măsuri preconizate pentru perfecționarea metodelor și formelor de conducere și planificare a economiei, o înaltă eficiență economică — principiu fundamental al activității în toate ramurile și în toate întreprinderile, imperativ al progresului continuu și multilateral al societății noastre socialiste.M-am oprit mai îndeaproape a- supra capitolului referitor la ramura construcțiilor, care este chemată să aducă în continuare o con-

Ion HERȚEG

importantă la naționale, la de desăvîrșire socialiste. Am creșterea întreaga a con- descifrat
tribuție avuției operă strucției încă o dată, cu toată claritatea, sarcinile mari și de răspundere ce revin organizațiilor de construcții pentru realizarea volumului fie investiții, prevăzut de planul de stat, în condiții de înaltă eficiență economică. în calitate de conducător al unei întreprinderi din acest sector, care ridică noua „cetate" a metalului de la Galați, apreciez în mod deosebit măsurile ce se preconizează pentru specializarea în activitatea de construcții-montaj, pentru îmbunătățirea formelor organizatorice și a metodelor de conducere, țintind în final spre operativitate sporită și eficiență economică cît mai ridicată în activitateade construcții-montaj.îmi exprim convingerea că măsurile cuprinse în proiectul de Directive, supuse acum dezbaterii publice, vor avea un rol stimulator pentru perfecționarea continuă a muncii în toate sectoarele, în scopul valorificării mai intense a potențialului material și uman al țării, vor crea cadrul necesar pentru ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități economice

Ing. Cornel CAZAN
director general al Întreprinderii 
de construcții-montaje siderurgice 
Galați

Ziua a doua a raidului pe șantie
rele piteștene. Ne aflăm tot în zona 
de nord a orașului, pe șantierul 853 
— construcții de locuințe, aparținînd 
Grupului 85. Ne îndreptăm direct 
spre depozitul de panouri. Vorba 
vine... că-i depozit, pentru că întîl- 
nim împrăștiate peste tot prefabrica
te. în mai multe locuri, aceleași gră
mezi mari de panouri depreciate. Din 
relatările de rigoare aflăm că strică
ciunile se datorează neatenției cu 
care au fost introduse panourile în 
rastele. Un număr însemnat de pa
nouri prefabricate s-au rupt și din 
simplul motiv că au fost aruncate 
prin șanțurile din apropiere.

— La cît se ridică volumul pier
derilor ?

— Pe ultimul trimestru, pierderea 
a fost de 28 000 de lei, față de 26 000 
admis, ne răspunde ing. Teodor 
Vecerdi.

O chestiune a rămas nelămurită. 
Pentru ce există „pierderi admise" la 
panouri prefabricate, și încă așa 
mari, cînd manipularea atentă a pre
fabricatelor, de la vagon in depozit 
și de aici către locul de construcție 
propriu-zisă, le exclude practic 7 
Probabil, este vorba tot de o conce
sie făcută de forurile de resort ne
glijenței, risipei și irosirii banilor 
statului. Ceea ce nu mai poate fi 
tolerat.

Facem „un tur" prin incinta șan
tierului. în spatele unui bloc întîlnim 
o impunătoare grămadă de vată pen
tru izolații. Deși calupurile sînt des
tul de mari și au forme geometrice 
regulate, permițînd deci stivuirea 
corectă, ele sînt aruncate la întîm
plare. Apa ploilor s-a infiltrat pînă 
la baza grămezii. O mare cantitate de 
vată s-a amestecat cu noroiul fră- 
mîntat de picioarele oamenilor și de 
roțile basculantelor. întrebarea este 
inevitabilă :

— De ce tolerați asemenea risipă ?
— Vata nu este a noastră. întreba- 

ți-i pe cei de la întreprindere" 3 izo
lații, ne răspunde maistrul Florian 
Sfetcu.

— Dar grămada aceea de var stins, 
prin care camioanele și-au făcut 
drum neted, este tot a lor ?
- Nu.
— Și atunci ?...
— Este vina noastră că a ajuns așa.
— Că-i vina dumneavoastră, e 

limpede. De ce tolerați însă risipa 7

IMAGINI DE ȘANTIER
_____ ______________________ >_______________

ÎN „ALB Șl NEGRU" mi
— O să mai alegem ceva din el. 

N-o să se piardă tot...
— Și din cimentul acela pietrificat 

sperați să mai recuperați „ceva" ? 
(Arătăm spre un morman impunător, 
chiar în fața gheretei de depozitare 
a cimentului).

— Ăla a curs din mașină, cînd s-a 
descărcat.

— Și nu se putea strînge după a- 
ceea ?

— Ba da.
— De ce nu ați făcut așa ?
— Știți, mai sînt unii care n-au... 

spirit gospodăresc.
— Dar dumneavoastră, primul gos

podar al șantierului, investit prin 
lege, de ce nu v-ați făcut simțită 
autoritatea ? Aveați doar datoria !

Nu am mai primit răspuns. Locul 
lui l-a luat o ridicare din umeri. 
Dar situația de față, ca și altele cu 
care aveam să ne întîlnim în raidul 
nostru, a conturat limpede ideea că 
responsabilii morali pentru marile 
pierderi de materiale de pe șantiere 
sint, in primul rind. cadrele de con
ducere și, în special, maiștrii. Nu 
numai că aceștia din urmă nu iau 
atitudine răspicată și categorică față 
de risipă, fie ea oricît de mică, dar 
în cele mai multe cazuri chiar ei o 
patronează

Iată o „mostră" prinsă pe viu... 
Sîntem în partea de sud a Piteștiului, 
pe șantierul de locuințe al Trur.tului 
regional de construcții Argeș. în timp 
ce privim la o respectabil" cantitate 
de cărămidă sfărîmată. auzim în 
spate o comandă scurtă : „Stop !

Răstoarnă 1“ Ne întoarcem privirea. 
De pe o ridicătură de pămînt, mai
strul Constantin Mirea „suprave
ghează" descărcarea unei basculante 
de ciment. Nu ne vine să credem 
cînd privim locul ales pentru descăr
care : peste un strat gros de cioburi 
de cărămizi și moloz. Cimentul răs
turnat s-a împrăștiat precum „ar
gintul viu", printre crăpături.

— E posibil așa ceva ?
— Nu-i nimic... Cimentul se 

strînge ! ne răspunde maistrul.
— Poate cu „aspiratorul" o să 

reușiți.
Ne grăbim către sediul grupului de 

șantiere, pentru a discuta cu cineva 
din conducere. Avem șansa. La sediu 
se află tov. Ion Bulacu, inginerul-șef 
al grupului de șantiere. îl invităm 
la fața locului. Ne însoțește... dar 
ca simplu spectator. Deși risipa 
de materiale e de-a dreptul re
voltătoare — numai așa poate 
fi ea calificată — el privea cu 
cea mai deplină indiferență. (Ce 
caută acest om aici, pe un asemenea 
post de răspundere ?). Pe maistru 
nu-1 deranjează nici cel puțin cu un 
cuvînt.

Ultimul popas îl facem la platfor
ma petrochimică. începem cu com
binatul petrochimic. La secția ames
tec și organizare facem „echili
bristică" printre stîlpil și seîndurile 
trîntite la pămînt, unele peste al
tele. Tov. Gheorghe Vlăsceanu, pre
ședintele comitetului sindical de sec-

O clipă de neatenție și te poți trezi cu picioarele sfîrfecate sau în cel mai 
bun caz numai cu pantalonii... Bare ae ofel-beton întîlnești pretutindeni

ție, ne cere să fim înțelegători, pen
tru că decofrarea s-a făcut doar cu 
cîteva ore înainte de venirea noastră, 
în fond, important nu este timpul 
cînd s-a decofrat, ci cum anume s-a 
procedat. După aspect ești înclinat să 
crezi că s-a uzat de exploziv. O bună 
parte a materialului lemnos este 
sfîrtecată, ruptă, zdrențuită, deși se 
vede clar că se află la prima utili
zare.

Trecînd și pe la alte locuri de 
muncă, am rămas ferm convinși că 
economisirea materialului lemnos 
momentan nu se înscrie ca o chestiu

ne esențială în preocupările con
structorilor de aici. Pretutindeni, dar 
absolut pretutindeni, se văd împrăș
tiate panouri bachelitizate, seîn- 
duri, stîlpi, în cea mai mare mă
sură rupte de șenilele tractoarelor 
și roțile camioanelor sau pur și sim
plu amestecate laolaltă cu pămîntul 
dislocat. Dezordinea cea mai preg
nantă am remarcat-o însă în gos
podărirea metalului. Bare și pan
glici de oțel-beton, contorsiona
te, în cele mai bizare forme, de 
buldozerele cars le-au călcat, pre

sat, împins laolaltă cu molozul, oe 
ivesc la tot pasul.

Sîntem invitați la sediul sindica
tului pentru a ni se arăta că comi
tetul sindicatului are totuși în ve
dere remedierea acestor grave de
ficiențe.

— Cînd ați dezbătut ultima oară 
aceste aspecte ?

— în ziua de 13 iunie, precizează 
tov. Radu Alex. Mihai, secretarul 
comitetului sindicatului pe întreaga 
platformă.

Este limpede. Probabil că cei în 
cauză au și uitat că, cîndva, s-a vor
bit despre proasta gospodărire a 
metalului. Cu asemenea acțiuni spo
radice, nu-i de mirare că totul a ră
mas neschimbat.

Cînd soarele arunca ultimele raze 
ale zilei, ne aflam pe șantierul Rafi
năriei Pitești. Muncitorii sînt pe 
punctul de a-și înceta activitatea. 
Profităm de acest prilej și căutăm 
să vedem cum arată locurile de 
muncă după terminarea lucrului. 
Aspectul de ansamblu diferă radi
cal de cel întîlnit în combinatul pe
trochimic. Deși și aici se excavează 
masive cantități de pămînt, această 
lucrare se execută ordonat, fără a 
deprecia alte materiale. Cofrajele 
sînt stivuite, oțelul-beton este așezat 
pe capete de lemn pentru a nu veni 
în contact cu noroiul. Locurile de 
muncă se curăță cu meticulozitate, 
în totul se vede pregnant spiritul 
gospodăresc al constructorilor de pe 
șantierul rafinăriei piteștene.

Cu această ultimă imagine de pe 
șantierul vizitat, ne permitem cîteva 
concluzii. „Oazele" spiritului gospo
dăresc pe șantierele din Pitești sînt 
extrem de rare. Este o dovadă a 
dezinteresului conducerilor șantiere
lor respective pentru economisirea 
materialelor, dar și o expresie a 
controlului superficial întreprins de 
organele și organizațiile de partid. 
Nu este admis să se urmărească nu
mai ritmul de lucru, care e și el 
firav. Conducerile șantierelor tre
buie aspru sancționate — material — 
pentru modul defectuos de gospodă
rire a fondurilor. Cei care tolerează, 
care controlează și nu iau, măsuri 
sînt coautori ai pierderilor. Deci și 
ei trebuie să plătească.

loan ERHAN
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MUZICA IN
ȘCOALA DE
CULTURA GENERALA Născută în iureșul revolu

ționar al Marelui Octombrie, 
cinematografia sovietică își 
sărbătorește în aceste zile 
semicentenarul de activitate 
în slujba celor mai generoase 
strădanii ale omului contem
poran. Expoziția de fofogra-

Vizitînd expoziția
filmului sovietic

BRANCUȘI
și eliberarea artei

Jacques LASSA GNE a-

Bună și fericită idee, 
ea la a zecea aniversare 
a morții lui Brâncuși, 
să fie invitați să-i a- 
ducă omagiu cîțiva 
dintre cei care l-au cu
noscut și iubit, pe el și 
opera ce-i este insepa
rabilă, pentru a discuta 
despre el adresîndu-se 
tuturor acelora, din ce 
in ce mai numeroși, la 
care mesajul său ajun
ge pe deasupra frontie
relor de timp și de spa
țiu.

Brâncuși, în unitatea 
«perei și a vieții sale, 
merită un respect infi
nit și el este 
tuturora. Fiecare 
tre noi consideră ca 
onoare să participe 
acest act colectiv șl 
i se consacre.

Acesta e sensul întîl- 
nirii noastre pe pămîn- 

unde 
de

aproape 
din- 

o 
la 
să

iul românesc de 
a venit Brâncuși, 
unde el a învățat și a 
luat atît de mult, 
unde s-a hrănit întrea
ga sa operă și unde el 
a avut privilegiul, atît 
de rar pentru un artist, 
de a înălța în amurgul 
vieții sale 
pe măsura 
său.

In aceste 
din Tg. Jiu 
formă universală nepie
ritoare unor mituri și 
tradiții milenare — și 
într-însele el a rezu
mat întreaga sa gîndi- 
re. Pe malul unui rîu 
cu ape repezi, simbol 
al vieții care curge și 
nu sfîrșește niciodată, 
el a pus masa comuni
tății si coloanele pre
zenței, poarta dragos
tei și a păcii, în timp ce 
lansa spre cer un avint 
menit să nu se prăbu
șească niciodată.

Cum să răspîndim a- 
eest mesaj ? Există o 
problemă a comunicării 
operei lui Brâncuși, ca-

de

monumente 
poporului

monumente 
el a dat o

pa-
a-

re se pune în chip 
radoxal atît pentru ... 
ceasta operă gigantică 
și publică, cit și pen
tru fiecare dintre sculp
turile sale prețioase, cu 
o prezență fizică atît 
de răscolitoare. In exe
cuția celei mai mărun
te lucrări, pînă la șle
fuirea ei riguroasă. 
Brâncuși a pus atît de 
mult din el însuși incit 
„epiderma" fiecărei o- 
pere e sensibilizată pen
tru totdeauna. Con
cepută în jurrul cî- 
torva teme esențiale, 
ca o dezvoltare de mo
tive cioplite intr-o nu
anță mereu mai exac
tă, opera lui Brâncuși 
degajă in jurul ei 
unde oare nu trebu
ie să înceteze de a se 
propaga. Ansamblul de 
la Tg. Jiu a putut fi 
realizat sub conducerea 
lui Brâncuși de către 
meșteșugari care l-au 
înțeles perfect, și care 
au ridicat proiectul său 
la o scară monumenta
lă. Dar poziția acestor 
monumente este înde
părtată. Aș dori să fie 
abordată această pro
blemă căreia tehnicile 
moderne de difuzare 
vor permite poate să i 
se sugereze soluții.

In programul coloc
viului nostru vor fi fă
cute comunicări 
pra multor puncte ră
mase necunoscute . 
vind tinerețea lui Brân
cuși, legăturile sale 
trainice, geneza artei 
sale. Aceste puncte me
rită să fie 
căci rareori _ _ 
fuziune atît de strînsă 
între om și 
între viată și rodul său. 
Justețea atitudinilor 
răspundea exact calită
ților atît de rare ale 
creației sale. Această 
viață exemplară meri-

asu-
pri-

clarificate, 
a existat o

opera sa,

tă să devină memorabi
lă.

In sfîrșit, analiza o- 
perei sale — deja 
vansată prin lucrări ca
aceea a doamnei Gie- 
dion-Welcker, care a 
venit la București pen
tru a ne comunica un 
nou capitol al cercetă
rilor sale — va fi ur
mărită în dezbaterile 
noastre.

Cred că se desprinde 
deja o lecție profundă 
și salutară. După ce 
Brâncuși a dispărut, 
arta a cunoscut mari 
răsturnări — cel puțin 
în aparență — mutații 
bruște și disperate, 
rupturi, cum se spune, 
depășiri. Ea s-a angajat 
pe căi penibile, contra
dictorii. crude. Și a- 
ceasta are, desigur, 
semnificații asupra că
rora ne vom întreba în
delung. Cred că va fi 
interesant să studiem 
veritabila revoluție • 
Uzată de Brâncuși 
mijloacele pe care 
le-a folosit. Cînd 
cîțiva ani, începînd 
1906, el a trecut de 
lirismul puternic 
sensibil, în genul 
Rodin, de la tendințele 
impresioniste sau expre
sioniste, la o artă de 
simplificare, de stiliza
re și de simbol, unde 
mișcarea era inclusă în 
formă, unde accentele 
și strălucirile se înche
gau în liniște, pentru a 
ajunge la forme ale 
nașterii, 
lui lumii, 
avea să se 
inepuizabil

Brâncuși 
arta — am 
ceasta să fie pentru tot
deauna — de talmeș- 
balmeșul colbuit, fie el 
vechi sau modern. El 
este autorul operei ma
jore a secolului XX 
sculptură, ca Matisse 
pictură. Este o temă 
care o propun și 
care sper s-o aprofun
dez într-o zi.

rea- 
și 
el 
în 

din 
■. la

Și 
lui

la forme 
ale începutu- 

acest drum 
dovedească 
și fecund, 
a eliberat 

dori ca a-

în 
în 
pe 
pe

Portretul intelectual al omului con
temporan este complex. Un bun spe
cialist în oricare profesie nu se 
poate limita numai și numai la mese
ria lui. El are nevoie de un orizont 
larg și în această privință anii de 
școală sînt trepte ce lărgesc 
matca culturii generale. Materiile, 
fiecare în parte, își etalează cunoș
tințele, trezesc pasiune, interes. O- 
biectul Muzica, ieșit de sub catego
ria dexteritate, tinde să aducă în fața 
elevilor arta muzicală 1 Un cor de 
Mozart, un portret al lui Mozart, o 
audiție pe disc sau bandă a unei 
simfonii mozartiene, iată firele 
unei ore care, între celelalte materii, 
activează și odihnește elevul, rela
xează și dă posibilitatea încîntării 
prin muzică. Care este rolul oricărei 
materii și, bineînțeles, și al muzicii 7 
Să dea elevului fondul cunoștințelor 
obiectului respectiv și, după cum am 
spus, să-l atragă.

Răsfoim pentru identificare cîteva 
manuale de muzică ; de la clasa a 
IlI-a, pînă la clasa a Xl-a. Fiecare 
manual trebuie împărțit în 30 de 
lecții. Pentru acest puțin timp atri
buit muzicii, pentru faptul că masa 
copiilor — judecind după înclinațiile 
artistice, predilecții, capacități, talent 
— este eterogenă, manualele ni se par 
stîngaci alcătuite, discursive. Scrie
rea notelor se învață mult prea încet; 
atît de încet încît parcă ne amintește 
de Guido d’Arezzo, de vremea for
mării portativului; cîte o notă, cîte 
o linie de portativ. Primele clase sînt 
hotărîtoare în privința apropierii co
piilor de muzică, Cîntecele fiind cu
noscute încă de la grădiniță, cea de-a 
IlI-a clasă ar putea fi mai expeditivă 
în privința notelor și a portativului, 
orele 
după 
tului 
pot 
pre 
melodiile acestora 
operele lor. De-abia în clasa a IV-a 
se fac două lecturi (numai două !) cu 
George Enescu și Mozart. Se insistă 
pe lecții despre legato sau semne de 
repetiție, se lungește cîte 3—4 ore 
predarea lor. Doar așa se explică 
marea lipsă de timp pentru muzică. 
Teoria muzicii trebuie Infiltrată abil 
printre lecturi, cîntece, audiții în așa 
fel încît să nu obosească cu noțiuni 
grele care se uită rapid. Cu fiecare 
clasă manualele destăinuie avansarea 
înceată. Melodiile care împresoară 
cartea trebuie culese din lucrări con
sacrate, cheie pentru dragostea de 
muzică. Or, de exemplu, în clasa a 
V-a întîlnim compuneri confecționate 
facil, foarte banale. Portretele reiau 
pe cel al lui Enescu și adaugă doar 
pe Ciprian Porumbescu și Beetho
ven...

Interesul este ca primele clase să 
dezvăluie notele, ca elevii să învețe 
să le deslușească, ca sub bobițele în
șiruite să descopere lucruri pe care 
ei le-au învățat, le-au auzit, pe care 
le pot recunoaște. Cred că pentru în
ceput este de ajuns să cunoască ga
mele majore și minore și mi se pare 
artificială încărcarea materiei cu va
riante armonice, naturale, melodice. 
Așa se ajunge ca într-un an să se 
învețe doar trei game și semnele de 
alterație ! Și măsurile, și notele, ga
mele, portativele pot fi schematizate 
de la bun început. Tablouri, tabele 
generale cu formarea lor, cu meca
nismul utilizării lor, pot să le clarifi
ce înainte de a le preda frînte una 
de alta, pe un timp alungit, neunitar. 
Gîndind la ceea ce urmează să reți
nă cu adevărat elevul, considerăm că 
programele sînt încărcate. Astfel, cla
sa a Vil-a reia, una cîte una, cu 
aceleași px’ocedee, formarea fie
cărei game... Sînt 
pozitive în 
ele sînt înăbușite de persisten
ța unor explicații, 
petări. Găsim folositoare, de exemplu, 
prezentarea modurilor populare. în 
clasa a VIII-a este utilă predarea cî- 
torva genuri muzicale, sau despre 
instrumentele populare sau ale 
orchestrei simfonice. Ne gîndim

de muzică, primele ore care 
actuala programă a învățămîn- 
predau organizat acest obiect, 
să depene istorioare des- 
compozitori, să împletească 

cu numele, cu

că mai ales aceste din urmă 
noțiuni ar trebui imprimate din 
clase anterioare. Ele sînt abso
lut necesare pentru a putea audia 
un concert, pentru a putea asculta o 
lucrare simfonică, iar vîrsta de 14—15 
ani este totuși înaintată pentru înce
putul predării lor. De abia în clasa a 
VIII-a se află cine este Schubert, de 
abia în clasa a VIII-a se poate afla 
ce este vioara sau cornul englez sau 
se poate deosebi o simfonie de un 
poem vocal simfonic ?

Există un fenomen destul de curios. 
Cu cît noțiunile sînt mai interesante 
mai bine prezentate, scade reperto
riul de cîntece. Aceasta se poate ob
serva mai ales în manualul de clasa 
a IX-a în care sînt oferite doar trei 
cîntece în repertoriu. De asemenea, 
exemplificările pentru exercițiile de 
citire sînt foarte slabe. Semnatari ca 
Paraschiva Țipordei, D.D. Stancu, 
Anton Scornea au compuneri șterse, 
fade. Din discuțiile avute cu Constan
tin Georgescu, profesor de muzică la 
Liceul „Spiru Haret", și Rodica David, 
profesoară de muzică la Școala gene
rală de 8 ani nr. 141, s-a evidențiat 
acest fapt : al inutilității de a in
sista asupra unor noțiuni și mai ales 
exerciții de modulație, polifonie, ar
monie. De asemenea, Constantin 
Georgescu remarca faptul că Istoria 
muzicii din clasa a Xl-a nu se lea
gă deloc de materia predată anterior 
și anume cu evoluția genurilor. Fie
care epocă trebuie dezvoltată și în 
privința genurilor, a metamorfozării 
lor. Se ajunge în clasa a Xl-a să se 
predea elemente de istoria muzicii 
după ani de zile în care se trenează 
asupra unor noțiuni neimportante. Și 
profesoara Rodica David a pledat tot 
pentru alcătuirea unor programe în 
care istoria să se impună, în care no
țiunile să fie alese dintre cele absolut 
utile.

Dacă Ministerul Invățămîntului a 
dat considerație muzicii, trebuie fă
cut în așa fel încît să se asigure și 
condiții predării ei. Este cert că o 
singură oră pe săptămînă este insu
ficientă. în plus, însă, așa cum au a- 
rătat profesorii solicitați s-ar putea 
face cercuri de muzică, audiții. Ora 
de muzică nu trebuie să fie o povară. 
Totul trebuie să se lege, să se depe
ne firesc : muzică, noțiuni, istorie, 
foarte multă muzică, cîntece, în așa 
fel încît să se ajungă la principalul 
scop, acela de a trezi elevului dra
gostea pentru arta sunetelor.

Smaranda OȚEANU
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(Urmare din pag. I)

doială, da ; însă e o reinterpretare a 
sensurilor străvechi, a acelei liniști 
netulburate ce se concentrează, cu 
o lumină ușoară, în jurul acestei 
mese la care se vor fi așezat um
brele celor morți în război.

Păsările măiastre ale lui Brâncuși, 
plutind măreț, vin din basmele ro
mânești, ființe miraculoase, cu glas 
de om. De la ele a pornit, desigur, 
artistul cînd a făcut să țîșnească, 
pe o cutezătoare traiectorie, Pasă
rea în zbor care nu mai păstrează 
decît amintirea unei făpturi mate
riale, tălmăcind ideea de zbor, de 
elan. Dacă e adevărat că sculpturile 
lui Brâncuși sînt modelate, cum s-a 
spus, centripet, că suprafețele închid 
volumul și nu caută să-l așeze în 
relații cu aerul din jur, mi se pare 
tot atît de evidentă în arta populară 
românească, în ciopliturile în lemn 
— de pildă — această tendință de a 
separa lucrarea de artă de atmos
fera care-o înconjoară, de a-i da va
loare prin ceea ce exprimă ea în
săși, prin „gîndurile materialului" 
scoase de ea la iveală.

Așa încît forma nu se pulverizea
ză niciodată ; chiar în cazul sim
plificării extreme ea păstrează un 
contur care poate fi lesne recunos
cut. Astfel încît, în arta sa, nici sti
lizarea omului nu se realizează, ca 
în sculpturile altor mari artiști ai 
secolului (Giacometti, de exemplu), 
în sensul unor răsturnări, unor ne
gări ale proporțiilor trupului ome
nesc. Brâncuși a respins vehement 
acele modalități în care detaliul a- 
natomic amenința să împovăreze 
inutil forma. Scu'ntura era chemată 
să evoce spiritna'tțatea omului, lu
mea lui lăuntrică. Dar aceasta nu 
însemna că geometria esențială, u- 
mană. era alterată : dimpotrivă, sim
plificările volumelor relevau ceea 
ce e definitoriu în prezenta umană. 
Este, în sculptura lui Brâncuși. o 
ascensiune necontenită, materia de
vin* din ce în ce mai transparentă.

mai ușoară, dar omul nu se desparte 
de ea. Acesta ar fi, după cîte 
sensul îndelungatelor polisărj 
marmurii și ale metalului, 
bronzul uneia dintre lucrările 
înfățișează portretul stilizat al 
nișoarei Pogany, aceea aflată 
Buffalo, capătă străluciri intense, 
reflectînd, ca o oglindă metalică, o- 
biectele din jur, această structură 
are ceva imaterial, de plutire și de 
vis. întruparea acestui personaj 
brâncușian în atitudini aproape i- 
dentice, în materiale atît de deose
bite, e semnul unui efort consec
vent de a descoperi sensul interior 
al acestui chip, cu ochi 
libelulă, deschiși, gravi 
supra lumii.

O vreme, Brâncuși a 
blețea umană în aureola ce încon
joară chipul pictorUJui Dărăscu, de 
pildă, dintr-un bust de tinerețe, sau 
ale copiilor. Erau reminiscențe, de
sigur, ale sculpturilor lui Rodin, dar 
deopotrivă și ale unora înfăptuite de 
marele său contemporan, Paciurea. 
Mai tîrziu, el o va descoperi în 
structura perfect ordonată, făcînd-o 
să izvorască dinăuntrul imaginii, 
esențializînd-o. Fără îndoială, există 
în sculptura lui Brâncuși o înțele
gere a ceea ce e teluric în făptura 
omenească ; îmi vine în minte, de 
exemplu, acea stranie zeitate des
prinsă, parcă, din mitologia stră
veche a oamenilor din aceste locuri, 
Cumințenia pămîntului. Dar acesta 
nu e spiritul omului, ci al pămîn
tului, figura ei cu ochi aproape orbi 
veghează, parcă, la niște ritualuri 
închinate nu unei lumi subterane 
întunecate, ca la greci, , ci pămîntului 
însuși. E duhul pămîntului, hieratic, 
coborînd din tradițiile de demult ale 
acestui popor.

Uimitorul mister al creației ca
pătă, în arta lui Brâncuși, un înțe
les adînc. ■“ ---- ---------‘ ”
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îl definea Ion Barbu, simbol al ger
minației. Brâncuși nu a reprezentat 
niciodată prăbușirea, operele lui 
sînt simboluri ale unei permanente 
ascensiuni. Frimul pas, moment e- 
moționant în care omul își cîștigă 
verticalitatea, Cocoșul salutînd soa
rele, clipa biruinței luminii, Pasă
rile urcînd în spațiu. Și, temei al 
acestei necontenite aspirații, e dra
gostea. Simbol al iubirii pămîntești, 
Sărutul înfățișează două trupuri îm
brățișate, contopindu-se într-un sin
gur bloc. Brațele le înlănțuie ca 
niște ramuri ale unul ciudat pom al 
vieții. E un imn al dragostei, purifi
cat de orice aluzie carnală. Motivul, 
stilizat, se regăsește săpat în Poarta 
de la Tg. Jiu, lapidar arc de triumf 
al iubirii. îmbrățișarea se reduce la 
un semn : două emisfere cuprinse, 
ca semințele unui fruct, într-un 
cerc, simbol al infinitului și, într-o 
veche interpretare, al desăvîrșirii. 
Trupul omenesc poartă adesea acest 
semn al perfecțiunii, torsurile de 
adolescenți, de fete, cu această pu
ritate geometrică.

Eliberat treptat de povara carnală, 
omul acesta aspiră la o intensă spi
ritualizare, devine el însuși o zei
tate alcătuită din forme și linii ul
time, așa cum îl definea Lucian Bla- 
ga. E zeitatea ce simbolizează înce
putul și sfîrșitul ; altfel decît în arta 
vechilor greci, ea e, totuși, „măsură 
a tuturor lucrurilor". O măsură a 
miracolului lumii, așa cum se relevă 
în folclorul atîtor popoare, desigur 
și în cel românesc (unde în incom
parabila Mioriță, întregul cosmos 
participă la nuntirea omului cu e- 
ternitatea).

Creație cu sensuri multiple, sculp
tura lui Brâncuși este unul dintre 
cele mai semnificative momente ale 
integrării tradiției românești in lar
gul circuit universal. Preluînd ele
mente numeroase ale gîndirii și ale 
expresiei artistice a poporului nos
tru, Brâncuși ni le-a restituit mai 
pline de sensuri, cu un sunet poetic 
mai profund și mai amplu.

fii „Filmul sovietic 
1917—1967", deschisă cu 
prilejul „Festivalului filmului 

desfășoară 
în Capi- 

o
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sovietic" care se 
săptămîna aceasta 
tală, deși evocă 
parte dintre cele 
noscute realizări ale cine-
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Zilele culturii sovietice
Membrii conducerii Teatrului academic gruzin de stat 

„Șota Rustaveli" din R.S.S. Gruzină au făcut, joi la atnit<, 
o vizită la Comitetul de Stat ~
au fost primiți de Virgil Brădățeanu, vicepreședinte, și de 
alți membri ai conducerii comitetului. Au participat repre
zentanți ai ambasadei Uniunii Sovietice la București.

★
Teatrul academic gruzin de stat „Șota Rustaveli" a 

prezentat joi seara, în sala Comedia a Teatrului Național, 
piesa „Bătrînii lăutari" de Merab Eliozișvili.

Regia spectacolului aparține lui Arcil Cihartișvili, sce
nografia lui Oleg Cociakidze, Aleksandr Slovinski, Iuri 
Cikvaidze, iar coregrafia lui luri Zarețki. Printre artiștii 
care apar în rolurile acestei piese se află Karlo Sakande- 
zirize, Ramaz Cihikvadze, Buhuti Zakriadze, Salome Kan- 
celi, Ekaterina Vacinadze. La spectacol au participat Pom- 
piliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, oameni de cultură, precum și membri ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la București. La sfîrșitul 
spectacolului artiștilor gruzini le-au fost oferite flori din 
partea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

(Agerpres)

<t pentru Cultură și Artă, unde 
ădăț<

Azi la cinematograful „Republica" rulează filmul „Po
vestea țarului Saltan", o producție în culori realizată de 
Al. Ptușko după cunoscutul poem al lui Pușkin.

matografiei sovietice, prile
juiește o sugestivă trecere în 
revistă a istoriei acesteia.

Parcurgînd fotografiile ex
puse ni se relevează încă o 
dată, în chip plastic, bine
cunoscutul adevăr că trăsă
tura distinctivă fundamen
tală a filmului sovietic este 
umanismul său revoluționar, 
patetismul său răscolitor, du
blat de un profund respect 
față de demnitatea 
drepturile 
sugerează oare în 
rînd imaginile celebre din 
Crucișătorul Potemkin, de 
S. M. Eisenstein, operă apre
ciată unanim de critica mon
dială drept cea mai însem
nată creație a celei de a 
șaptea arte ? Oare nu aceeași 
dominantă umanistă stă la 
baza unor filme ca Arsenal, 
Ceapaev, Deputatul de Bal
tica, Al 41-lea, Balada solda
tului, Copilăria lui Ivan și a 
multor altor opere care imor
talizează filele glorioase ale 
marii epopei inaugurate prin 
salvele „Aurorei” ? Acest 
conținut înălțător este în chip 
netăgăduit principalul izvor 
al succeselor epocale ale ci
nematografiei sovietice, care 
prin creațiile lui Eisenstein, 
Pudovkin, Dovjenko, lutke- 
vici, Kozinfev, Romm, Kala
tozov, Ciuhrai și ale multor 
altora a îmbogățit cu va
lori nepieritoare cultura se
colului nostru.

Expoziția subliniază, de a- 
semenea, faptul binecunoscuf 
că arta cinematografică so
vietică a fost totdeauna indi
solubil legată de năzuințele 
poporului, că ea a oglindit 
principalele procese ale vie
ții în toate etapele de dez
voltare a statului sovietic. 
Cronică vie a revoluției și a 
războiului civil (Lenin în Oc
tombrie), Lenin în 1918, Omul 
cu arma), a entuziasmului 
creator din perioada prime
lor cincinale (Drumul vieții, 
Volga-Volga), a giganticului 
val patriotic care a zdrobit 
agresiunea fascistă (Tînăra 
gardă, Zboară cocorii, Ade
vărata față a fascismului) sau

și de
omului. Căci ce 

primul

a construcției comunismului 
din zilele noastre, filmul so
vietic, conceput într-o mare 
varietate de stiluri, este una 
dintre puternicele arme ale 
partidului pentru mobilizarea 
spirituală a maselor. „Arta 
cea mai populară" — cum 
o aprecia Lenin, a ecranizat, 
de asemenea, unele dintre 
cele mai valoroase opere ale 
literaturii ruse și mondiale, 
prezente în expoziție prin 
imagini din trilogia autobio
grafică a lui Gorki, din fil
mele Doamna cu cățelul 
după Cehov, Război și pace 
după Lev Tolstoi, sau Hamlet, 
în versiunea lui Grigori Kozin
fev.

Fotografiile expuse prile
juiesc și evocarea unora din
tre cei mai populari actori 
sovietici din toate generațiile. 
Aceștia ne apar 
vechi cunoștințe, 
prieteni apropiați, care ne-au 
transmis nu o dată meditații 
profunde asupra condiției 
umane. Aici ne. reîntîlnim cu 
Nikolai Cerkasov, neuitatul 
interpret al rolurilor titulare 
din Deputatul de Baltica, 
Alexandr Nevski, Ivan cel 
Groaznic, cu exuberanta Liu
bov Orlova din comediile lui 
Gr. Aleksandrov, Băieții veseli, 
Circul, Volga-Volga, cu 
Maxim Strauh, inegalabilul 
interpret al lui Lenin din nu
meroase pelicule 
apoi cu talenfații 
Samoilova, Boris 
Aleksei Batalov, 
Smoktunovski și mulți alții.

„Noi spunem lumii că 
omul este născut pentru fe
ricire, că nu instinctele joase 
ci aspirația spre bine, spre 
dreptate și munca creatoare 
trebuie să triumfe în om și în 
societate" — declara în nu
mele creatorilor de film so
vietici Lev Kulidjanov, preșe
dintele Uniunii cineaștilor din 
U.R.S.S.

Expoziția „Filmul sovietic 
1917—1967" este oglindirea 
continuei înfăptuiri a acestui 
măreț ideal artistic.
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niște

celebre, 
Tatiana 

Andreev, 
Inokenti

Ervin VOICULESCU

de la Mănăstirea Neamț
Vechi așezămînt, cu bo

gată viață culturală în tre
cut, Mănăstirea Neamț este 
astăzi deținătoarea unei va
loroase biblioteci documen
tare. Instalate în trei săli 
spațioase, cele 15 000 de vo
lume legate în piele de cu
loarea castanei coapte con
stituie un real tezaur, ce 
oferă posibilitatea unor stu
dii laborioase în variate 
sectoare de activitate spiri
tuală. Pe rafturile ei se gă
sesc tratate de medicină, 
economie politică, istorie, 
geografie, agricultură, arte, 
astronomie. Tot aici pot fi 
consultate colecții complete 
sau parțiale de periodice 
rare, lexicoane, dicționare 
și albume. Biblioteca Mă
năstirii Neamț a sporit an 
de an, ajungînd să fie în
zestrată cu opere care ilus
trează întreaga evoluție a 
scrisului nostru, începînd 
cu secolul al XIV-lea, pre
zent în inventar prin cîte
va documente importante, 
și terminînd cu efervescența 
zilelor noastre. Meritorie 
este grija cu care este păs
trat acest avut național și 
pentru dotarea în continua
re a bibliotecii cu noi achi
ziții, apreciindu-se astfel 
munca predecesorilor. A- 
ceasta e cea mai veche bi
bliotecă din țară, existența 
ei fiind menționată pentru 
prima oară într-o hotărîre 
a mitropolitului Iosif Mușat 
al Moldovei referitoare la 
unificarea mănăstirilor 
Neamț și Bistrița. Cu a- 
ceastă ocazie, documentul, 
de pe vremea lui Alexan
dru cel 
menește 
mire a 
cărți.

Scrise 
se volume 
meșterilor caligrafi și mi- 
niaturiști ai vremurilor tre
cute, în rîndul cărora un 
loc de frunte îl deține Ga- 
vril Uric. Din mîna lui n-a 
ieșit numai minunatul E- 
vanghelier de la 1429, păs
trat azi în muzeul din Ox
ford, ci și Evanghelierul 
din 1436, ferecat în argint 
și suflat în aur de Lațcu 
Cîndea, pîrcălabul de Ha
țeg, precum și mai multe 
zbornice, rămase proprieta
tea Mănăstirii Neamț, între 
zidurile căreia a viețuit 
preaiscusitul călugăr.

Tot aici a muncit la 
transcrierea unei pravili 
Ilarion, ucenicul său întru 
mînuirea chinovarului. Vo
lumul se află lîngă un li- 
turghier din 1502, scris pe 
pergament de un necunos
cut. Danie a logofătului Ion 
Tăutu, cartea a fost furată 
în timpul răzmeriței din 
1633, pentru ca mai tîrziu, 
răscumpărată de Toma Ca- 
tinaș Ișpan, să fie restitui
tă mănăstirii. Asemenea e- 
venimente istorice, secon
date de incendii devastatoa
re, au intervenit frecvent 
în cursul vremurilor, făcînd

Bun, din 1407, po- 
și de darea în pri- 
unei colecții de

de mînă, numeroa- 
certifică arta

Lect. univ. Traian CANTEMIR 
șeful catedrei de istoria literaturii 
de la Institutul Pedagogic Bacău

numărul cărților să seca 
micșoreze, iar exemplarele 
rare să dispară. Pentru re
facerea fondurilor distruse 
călugării munceau cu sîrg. 
Un rol deosebit în acest 
sens l-a avut vestitul cali
graf Paisie. Lui i se dato- 
rește versiunea considerată 
cea mai completă a Letopi
sețului cantacuzinesc, 
care se intenționează 
publice o nouă ediție.

Datorită activității 
ruitoare din a doua jumă
tate a secolului al XVIII- 
lea, numărul manuscriselor 
a crescut substanțial. Un 
catalog, publicat la 1862 de 
tipografia mănăstirii, arată 
că atunci mai existau încă 
4 430 de manuscrise. Astăzi 
n-au mai rămas din ele de
cît 500, destule totuși pen
tru ca biblioteca să se im
pună atenției cercetătorilor.

Fondul ei de bază nu-1 
constituie colecția de ma
nuscrise, ci cartea impri
mată. Biblioteca posedă o 
largă gamă de tipărituri 
care se inaugurează cu 
cărți aparținînd secolului al 
XVI-lea, unele cu prefața
tori celebri, între care 
rasmus ' "
crările 
dactate 
tină, ci 
că, slavă, germană, 
ceză și engleză. Un „Kiria- 
codromion", publicat la Ve
neția în 1772, deși folosește 
caractere grecești, conține 
text turcesc, servind nece
sităților culturale ale fos
tei colonii grecești din la
guna Veneției. Proprietarul 
exemplarului l-a dăruit fiu
lui său, monah la Neamț, 
însoțind cadoul de o emo
ționantă dedicație.

Asemenea formule oma
giale sînt multe. Descifrarea 
lor n-ar fi lipsită de inte
res. La fel, ar trebui cerce
tate și adnotările făcute pe 
marginea paginilor sau pe 
foile libere, căci în cuprin
sul lor există date istorice 
și relatări biografice, 
reală valoare istorică.

Cartea românească veche 
este bogat reprezentată în 
biblioteca Mănăstirii Neamț. 
Printre raritățile ce-i apar
țin se disting : „pravila" 
de la Tîrgoviște din 
diverse 
Șerban 
Movilă, 
prima 
crierii 
Dimitrie Cantemir, 
cată în tipografia mănăstirii 
la 1825 sub titlul „Scrisoa
rea Moldovei" și altele.

Din multitudinea periodi
celor ce le păstrează cu 
grijă biblioteca, merită să 
fie amintite : „Foaia dumi-

după 
să se

stă-

E- 
de Rotterdam. Lu- 
străine nu sînt re- 
numai în limba la
și în ebraică, grea- 

fran-

de

„Pravila' 
1652, 

tipărituri ale lui 
Cantacuzino, Petru 

Antim Ivireanu, 
traducere a „Des- 
Moldovei" a lui 

publi-

1837,nicii" din Brașov din 
„Gazeta Transilvaniei" (anii 
1842-43-44), „Icoana lumii", 
Iași, 1845 etc. La loc de 
cinste stă de asemenea „Te
zaurul de monumente isto
rice pentru România" al lui 
Papiu Ilarian, precum și 
„Letopisețele" lui M, Ko- 
gălniceanu.

Titlurile enumerate nu e- 
puizează nici pe departe 
lista operelor de valoare a- 
dăpostite în biblioteca Mă
năstirii Neamț. Ele demon
strează necesitatea publică
rii unui catalog al tuturor 
bibliotecilor din țară, mai 
puțin cunoscute și mai pu-

r 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

cărturăresc
i

țin accesibile, pentru a ser
vi oamenilor 
tate.

Se impune,
de speciali-

Se impune, de asemenea, 
ca accesul în asemenea bi
blioteci să nu fie barat de 
formalități greoaie. Autori
zațiile de cercetare să se 
elibereze și aici — ca și la 
celelalte biblioteci cu fon
duri documentare — pe baza 
unei recomandări a institu
ției unde lucrează solicitan
tul. S-ar evita astfel aglo
merările de la bibliotecile 
centrale și s-ar scuti dru
muri lungi și costisitoare.

La Mănăstirea Neamț 
există o tradiție a ospitali
tății cărturărești. în trecut 
aici au cercetat tezaurul de 
cărți și documente Al. O- 
dobescu, N. Iorga, Ion Bog
dan, oameni ai cărții de 
peste hotare. E o cinste, la 
care biblioteca nu trebuie 
să renunțe nici în viitor.

I

• Opera română: Rigoletto — 19,so.
• Teatrul de stat de operetă : 
Logodnicul din lună — 19,30. « Tea
trul Național 
(sala Studio) :
19.30. • Teatrul 
Bulandra" (sala 
Măgureanu nr.
Cristofor ! — 20,
Sahia nr. 76 A) : Kean — 20. s Tea
trul „C. I. Nottara" (sala Magheru): 
Au fost odată... două orfeline —
19.30, (sala Studio) : Absența unul 
violoncel — 20. • Teatrul Giulești 
(în sala Teatrului evreiesc de stat): 
Martorii se suprimă — 19,30. • Tea
trul „Barbu Delavrancea" : Vifo
rul — 20. • Teatrul „Ion Creangă": 
Sînzlana și Pepelea — 16. • Tea
trul „Țăndărică" : Iarmarocul pi
ticului Clip — 17. • Teatrul satl- 
ric-muzlcal „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Parada revistei — 19,30. • 
Circul de stat : Internațional cir
cus program — 19,30.

„I. L. Caragiale" 
Dinu Păturică — 

„Lucia Sturdza 
din. Bd. Schitu 
1) : Fii cuminte 

, (sala din str. Al.

a

cinema
• Prostănacul — cinemascop : Sala Palatului 
(seria de bilete 2119 — orele 19,30), Patria (com
pletare Nlcolae Kirculescu) — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,20.
• Povestea țarului Saltan : Republica — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Pasărea Phonlx — cinemascop : Capitol — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45 ; la grădină — 19, Grădina 
Doina — 20, Grlvlța — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Testamentul incașului — cinemascop : Festi
val — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină
— 19,30, Arenele libertății — 19,30, Feroviar —
8 ; 10,30 ; 12,45 ; 15,45 ; 17,45 : 20,15, Excelsior —
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, Modern — 9; 11,16;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la toate completarea Gă
teala capului), Stadionul Dinamo — 19,30.
• Cine călărește un tigru 7 : Luceafărul — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, București —
8.45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, Gloria 
(completare Examenul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, Flamura (completare Nota zece la 
sport) — 9 ; 11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Tom Jones : Central — 9 ; 15 ; 20,45.
• Bunicul, Kylljan și eu : Central (completare 
Fantezie cu... șuruburi) — 12 ; 18.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinema
scop : Victoria (completare Congresul lingviști
lor) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Aurora 
(completare Răscruce) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45 ; la grădină — 19.
• Cine ești dumneata, domnule Sorge 7 : Lu
mina — 8,30 ; 11,15 ; 13,45.
• Atît timp cît voi trăi : Lumina — 16,30 ;
18.45 ; 21.
• Program pentru copii : Doina — 9 ; 10.
• Procesul de Ia Verona : Doina — 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
• Ciocîrlla : Union (completare Costumul de 
ceremonie românesc) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Se răresc norii — Maxim Gasparin — Ro
manțe — De unde vin copiii — 1 001 de desene
— Piatra și viața — Expresul de noapte : Tim
puri noi — 9—21 în continuare.
• Șeful sectorului suflete — cinemascop : Giu
lești (completare 23 August 1967) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
0 Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : 
Dacia (completare Dacă aș fi știut 7) — 7,30—21 
în continuare, Miorița (completare 23 August 
1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• O zi nu tocmai norocoasă — cinemascop : 
Buzești (completare Chemarea dragostei) —
15.30 ; 18.
• Recompensa — cinemascop : Bucegi (com
pletare Permanențe) — 16 ; 18,15 ; 20,30 ; la gră
dină — 19.
o Singur pe lume : Unirea (completare Muzeul 
pompierilor) — 16 ; 18,15 ; 20,30, Moșilor (corn-

pletare Examenul) — 15,30 ; 18 ; 20,30 : la gră
dină — 19.
* Faraonul — cinemascop (ambele serii) : To
mis — 8,45 ; 12,15 ; 15,45 ; 19,15 ; la grădină — 
19, Melodia — 8,45 ; 12,30 ; 16,15 ; 20.
* Canaliile : Flacăra (completare Arhitectura 
universului) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Drumul sării 
(completare Apartamentul) — 15 ; 17,30 ; 20 ; 
Grădina Vitan — 19.
* Secerișul roșu : Vitan — 15,30 ; 18.
* Cum să furi un milion — cinemascop : Pa
cea (completare Scoarțe din Rodope) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
* Omul pe care-1 iubesc — cinemascop : 
Munca (completare 450 de ani de la tîrnosirea 
bisericii Mănăstirii Argeș) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
* Comisarul x — cinemascop : Colentina (com
pletare Dirijorul străzii) — 16 ; 18,15 ; 20.30.
* Spartacus — cinemascop (ambele serii) : 
Volga — 9,30 ; 16,15 ; 19,45.
* Sus mîinile domnilor polițiști ! : Floreasca 
(completare Orizont științific nr. 8/1967) — 16 ; 
18,15 ; 20,30.
* Marele restaurant — cinemascop : Rahova 
(completare Albina românească. Apis Meliflca 
Carpatina) — 15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19.
* Căutătorii de aur din Arkansas — cinema
scop : Progresul (completare Cvartet) — 15,30 ;
18 ; 20,30, Grădina Progresul-Parc — 19,30.
* Castelanii : Lira (completare Orizont știin
țific nr. 8/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Cotrocenl 
(completare înflorim și noi cu țara) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
* Să-mi faceți una ca asta ! : Grădina Buzești 
(completare Chemarea dragostei) — 20,30, Crîn- 
gașl (completare E mal bine așa 7) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
* Căsătorie în stil italian : Arta — 15,30 ; 18 ; 
20,30 ; la grădină — 19.
* Meandre : Popular — 16 ; 18,15 ; 20,30.
* Prizoniera din Caucaz : Ferentari (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea București) — 15 ; 17,45 ; 20,30.
* Dimineața, devreme — cinemascop : Cosmos 
(completare Pictorițele din Uzdinsk) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.

t V
18,00 — Drumuri și popasuri. Emisiune turistică. 
18,20 — Buletinul circulației rutiere. 18,30 — 
Pentru copii : A.B.C. — De ce ? ; „Studioul 
B“. 19,00 — Pentru tineretul școlar : Neobiș
nuita călătorie în lumea cărților. 19,30 — Tele
jurnalul de seară. 19,50 — Buletinul meteo
rologic. Publicitate. 20,00 — Omagiu lui Oc
tombrie : „De gardă, marinarii Balticii" ! 20,10 
— Reportaj ’67. „Sărbătoarea muzicii". 21,00 — 
Reflector. 21,20 — Film artistic : „Jandarmul 
din Saint Tropez". 23,00 — Telejurnalul da 
noapte.
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PRIMIREA DELEGAȚIEI întoarcerea de la Sofia
PARLAMENTARE ITALIENE 
DE CĂTRE PREȘEDINTELE 

MARII ADUNĂRI NAȚIONALEJoi la amiază, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a primit delegația parlamentară italiană, condusă de senatorul Giuseppe Maria Sibille, președintele Grupului parlamentar Italia — România.La întrevedere, care a decurs în- tr-o atmosferă cordială, prietenească, au luat parte Kovacs Gyorgy, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Traian Ionașcu, preșe-
*Cu ooazia vizitei în țara noastră 

a delegației parlamentare italiene, condusă de senatorul Giuseppe Maria Siibiille, însărcinatul cu afaceri ad-dnterim al Italiei la București, Pasquale Baldocci, a oferit joi seara o recepție.Au luat parte Ștefan Voitec, Kovacs Gyorgy, Ion Pas, Vasile
★Președintele Grupului național român al Uniunii interparlamentare, Ion Pas, a oferit joi un dejun în onoarea delegației parlamentare italiene, condusă de Giuseppe Maria Sibille.Au participat Kovacs Gyorgy, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, A- lexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale, deputați — membri ai Grupului parlamentar român pentru relațiile de prietenie România- Italia — reprezentanți ai Sfatului popular al orașului București, ai cultelor, funcționari superiori ai Marii Adunări Naționale și Ministerului Afacerilor Externe, precum și Pasquale Baldocci, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Italiei la București.

dintele Comisiei juridice a M.A.N., Tudor Drăganu, vicepreședinte al Grupului național român al Uniunii interparlamentare, Iuliu Fejes, secretar al M.A.N., Tudor Ionescu, membru în Comisia de politică externă a M.A.N., C. Paraschivescu- Bălăceanu, membru în Comisia juridică a M.A.N.A asistat însărcinatul cu afaceri ad-interim al Italiei la București, Pasquale Baldocci.
★Gliga, președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N., deputați, alte persoane oficiale, precum și membrii delegației parlamentare italiene.A participat Lelio Basso, președintele Partidului Socialist Italian al Unității Proletare.
★Delegația parlamentară italiană a depus joi dimineața o coroană de flori la Monumentul Eroilor Luptei pentru Libertatea Poporului și a Patriei, pentru Socialism.In continuare, parlamentarii italieni au vizitat Muzeul satului.(Agerpres)
vremea

Ieri în țară : vremea a conti- 
tuat să se încălzească. Cerul a 
fost variabil, mai mult senin în 
sud-vestul țării. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila în
tre 14 grade la Joseni și Miercu
rea Ciuc și 25 de grade la Băi- 
lești și Tr. Severin. Dimineața 
local în Dobrogea și izolat în 
Moldova s-a produs ceață.

In București : vremea a fost 
relativ călduroasă, cu cerul mai

SPORT
FOTBAL 0 nouă etapă

a gazdelor
REZULTATE TEHNICE

• PROGRESUL — PETROLUL
1— 0 (0—0). A marcat : Țarălungâ 
(min. 77).

• FARUL — STEAUA 4—4 
(1-0). Au marcat : Tuian (min. 8), 
Iancu (min. 47), Zamfir (min. 73), 
Kallo (min. 78) pentru Farul; Voi- 
nea (min. 59 și 86), Soo (min. 68) 
și Tătaru II (min. 83).

« UNIVERSITATEA CLUJ — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 1—0 
(1-0). A marcat: Angelescu 
(min. 29).

• U.T.A. — A.S.A. TG. MUREȘ
2— 1 (0—0). Au marcat : Chivu 
(min 55), Schiopu (min. 70) pen
tru învingători; Cxako (min. 78) 
pentru învinși.

- STEA-
Au mar

• DINAMO BACAU 
GUL ROȘU 3—1 (0—1). 
cat : Panait (min. 71), Rugiubei 
(min. 73), Nedelcu (min. 76) pen
tru învingători ; Pescaru — 
Hm (min. 15) pentru învinși.

CLASAMENTUL
Steaua 
Universitatea Cluj 
Dinamo Bacău
F.C. Argeșul
Univ. Craiova
U.T.A.
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo București 
Farul
Petrolul
Rapid 
Progresul
Steagul roșu 
Jiul

8
8
8
7
8
8
8
7
8
8
7
8
8
7

5
4
5
4
4
4
3
2
2
3
2
2
2
2

1
2
0
1
1 
0
2
3
3
0
2
2
2
1

2
2
3
2
3
4
3
2
3
5
3
4
4
4

din
8
8

16—
10—
13—14
10— 5
10—10

8— 8
11— 12

7— 5
9—11
9—10
5— 8
7—11
6— 10
7— 8

11
10
10

9
9
8
8
7
7
6
6
6
6
5

a delegației conduse 
de tovarășul Maxim BerghianuIn ziua de 12 octombrie s-au încheiat la Sofia convorbirile oficiale dintre delegația condusă de Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării din Republica Socialistă România, și delegația condusă de Apostol Pașev, președintele Comitetului de Stat al Planificării din Republica Populară Bulgaria, referitoare la colaborarea economică dintre cele două țări în perioada 1971-1975.Cu acest prilej, loan Beldean,

ambasadorul României la Sofia, a oferit o masă. Din partea bulgară au participat Apostol Pașev, Simeon Peev, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Ivan Popov, adjunct al ministrului afacerilor externe. Au fost pre- zenți membri ai celor două delegații.In aceeași zi, delegația condusă de tovarășul Maxim Berghianu s-a înapoiat în patrie. (Agerpres)
Cronic

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNELa 12 octombrie, George Maco- vescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit în audiență pe Andre Fernand Mandi, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democratice Congo în Republica Socialistă România.

★Cu prilejul celei de-a XXIV-a a- niversări a Zilei Armatei Populare Polone, atașatul militar, aero și naval al R. P. Polone la București, colonel Michal Jaworski, a oferit
mult noros. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a atins 20 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 octombrie : vreme 
în general frumoasă și căldu
roasă, cu cerul variabil. Vor că
dea ploi izolate în nord-vestul 
țării. Vint slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 6 
și 16 grade, iar maximele între 
17 și 27 de grade. Ceață locală 
dimineața.

în București : vreme în gene
ral frumoasă și călduroasă, cu 
cerul variabil. Vînt slab. Tempe
ratura ușor variabilă. Dimineața 
ceată.

șah încă o rundă în 
turneul de la Winnipeg
• GHEORGHIU LA A ȘAPTEA 

REMIZA
Cu o rundă înainte de terminarea 

turneului internațional de șah de la 
Winnipeg (Canada), în fruntea clasa
mentului se află Klaus Darga 
(R.F.G.) cu 5,5 puncte, urmat de 
Keres, Spasski (ambii din U.R.S.S.), 
Larsen (Danemarca) cu cîte 5 punc
te, Gheorghiu (România), Benko 
(S.U.A.), cîte 4,5 puncte, Szabo (Un
garia) 4 puncte, Matanovici (Iugosla
via) 3,5 puncte, Yanofski (Canada) 
3 puncte, Kagan (Izrael) zero puncte.

In runda a 8-a, Darga l-a învins 
pe Kagan, iar Larsen a cîștigat la 
Matanovici. A fost consemnată re
miza în partidele : Yanofski — 
Gheorghiu, Spasski — Benko și Ke
res — Szabo. în ultima rundă, Florin 
Gheorghiu joacă cu marele maestru 
danez Bent Larsen.

in cîteva rânduri
La Brașov s-a disputat aseară 

al doilea meci amical dintre selecțio
natele feminine de volei ale U.R.S.S. 
și României. Ca și în întîlnirea pre
cedentă, sportivele sovietice au învins 
cu 3—0 (15—5, 17—15, 15—7).

EFORTURI Șl PROGRESE

IN PAKISTAN

a zileijoi după-amiază un cocteil în saloanele ambasadei.Au luat parte general locotenent Ion Coman, adjunct al ministrului forțelor armate, general locotenent Dumitru Constantinescu, adjunct al ministrului afacerilor interne, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, generali și ofițeri superiori. Au participat șefi ai misiunilor diplomatice, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.
★Cu ocazia aniversării descoperirii Americii, Ricardo Gimenez Arnau, șeful reprezentanței consulare și comerciale a Spaniei la București, a oferit joi seara, în saloanele restaurantului Athenee Palace, o recepție.Au luat parte reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai unor instituții centrale, șefi ai misiunilor diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic.
★La Institutul de istorie „N. Ior- ga“ al Academiei a avut loc joi după-amiază ședința de comunicări a secției de istorie a relațiilor internaționale și a diplomației românești din cadrul Asociației de drept internațional și relații internaționale. A fost prezentată comunicarea lui Sergiu Columbeanu, cercetător principal la institut, cu tema „Politica externă a Țărilor Române în anii 1678—1714“.
★Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de la apariția revistei „Albina", la Casa ziariștilor din Capitală a avut loc o adunare festivă în cadrul căreia redactorul-șef Constantin Pris- nea a vorbit despre istoricul, evoluția, sarcinile actuale și de viitor ale acestei publicații. Au rostit cu- vîntări de salut Nestor Ignat, președintele Uniunii ziariștilor, prof, univ. Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, reprezentanți ai revistelor ‘ „Contemporanul* șl „Agricultura socialistă".Au luat parte scriitori, ziariști, colaboratori ai revistei.
★Joi după-amiază a plecat spre Praga o delegație a Consiliului Național al Femeilor, condusă de președinta consiliului, Suzana Gâdea, pentru a participa la sesiunea Consiliului F.D.I.F., ce va avea loc între 14 și 17 octombrie.(Agerpres)

20 de ani reprezintă o generație. Copiii născuți în luna august 1947, cînd Pakistanul a devenit independent, au atins anul a- cesta vîrsta majoratului legal fără să fi cunoscut dominația străină asupra țării. Instinctiv, prin urmare, oamenii încearcă o evaluare. Ce a fost realizat în acest timp ? — se întreabă ei. Unde am ajuns ?Răspunsul nu e greu de dat. Cu bilanțul său de realizări economice din ultimele două decenii, Pakistanul nu are motive să se simtă nemulțumit. Poate că nu este necesar să se repete observația deseori formulată potrivit căreia Pakistanul și-a început existența cu o economie înapoiată, fără o industrie proprie, confruntat cu obstacole și sarcini imense. Dar pare necesară citarea cîtorva date statistice care vădesc și eforturi Și progrese.In 1947, cînd Pakistanul și-a proclamat independența, în țară e- xistau cîteva mici fabrici care produceau motoare Diesel, strunguri și unelte de așchiere a metalelor. De atunci însă au fost construite oțelării, uzine care produc motoare electrice, transformatori, piese de schimb pentru mașini textile, uzine de montaj pentru automobile și tractoare etc. Obiectivele celui de-al doilea plan de cinci ani (1960— 1965) au fost îndeplinite în toate sectoarele economiei. Produsul national brut a sporit cu 29 la sută față de 24 la sută cît se prevăzuse în plan. A crescut, de asemenea, producția de cereale ; de la 11,73 milioane tone în 1947—1948, ea a atins 16,85 milioane tone în 1965—1966. Progresele realizate în dezvoltarea diverselor sectoare ale economiei naționale sînt ilustrate și prin aceea că față de perioada 1945—1955 în anii 1965—1966 într-o serie de domenii producția a sporit după cum urmează: zahăr, de la 87 la 445 rnfj tofte ; bumbac fire, de la 232 — la 501 milioane funți ; produse de iută, de la 103 la 409 mii tone; ciment, de la 690 la 1 659 mii tone ; hîrtie, de la 19,2 — la 41,9 mii tone ; producția de îngrășăminte chimice, care cu ani în urmă era inexistentă, a atins în 1965—1966 cifra de 178,3 mii tone.

Articol scris pentru „Scînteia" 
de Herbert FELDMAN 

publicist pakistanez

Această listă este insă limitată. Ea nu cuprinde și datele despre dezvoltarea de sisteme hidraulice și a industriei e- nergetice, despre extinderea industriei navale, a sistemului bancar. S-ar putea presupune că cifrele au fost selectate în așa fel încît să ofere cea mai izbitoare ilustrare a punctului de vedere susținut, dar, cu sau fără selecție, ele oglindesc pe deplin eforturile Pakistanului pentru continua dezvoltare a economiei sale.Totuși, nu avem intenția să demonstrăm că este vorba de un avînt nestîn- jenit, că țara a trecut constant de la un triumf economic la altul. Adevărul este că Pakistanul a început ca o țară săracă; de aceea, economia țării este încă în primul rînd agrară și veniturile princi

pale provin încă din exportul de materii prime. Se știe foarte bine, și în Pakistan, că industria nou dezvoltată prezintă unele neajunsuri, cum ar fi preturile ridicate, dependenta de materiale importate, producție prea scăzută în comparație cu investițiile de capital, lipsa de cadre calificate. Este foarte posibil ca din graba, scuzabilă, de a avea o industrie instalată și în activitate, să se fi acordat prea putină atenție acestor probleme. Este, de asemenea, probabil ca Pakistanul să fi ajuns în dezvoltarea sa la un stadiu în care să-și poată transforma industria într-una cît mai competitivă cu putință, nedepin- zînd de forme artificiale de sprijin cum ar fi subsidiile, protecția prin tarife ridicate și prime de export. Corectivele aduse în iunie a.c. celui de-al treilea plan cincinal (1965—1970) prevăd, spre

exemplu, că de acum înainte nu vor fi construite decît întreprinderi industriale alimentate în mod exclusiv cu materia primă locală. Ele au, de asemenea, în vedere sporirea investițiilor destinate agriculturii, dezvoltarea resurselor de apă și electricitate. Lucrările efectuate pe o suprafață de 1 500 000 de acri în Pakistanul de est, terminarea barajului de la Mangla și, legat de aceasta, amenajările făcute în bazinul Indusului, dezvoltarea producției de îngrășăminte pe baza gazelor naturale ale Pakistanului sînt tot atîția factori meniți să contribuie la creșterea producției a- gricole care, în 1970, ar urma să satisfacă în întregime necesitatea de cereale a tării. Dacă acest obiectiv va fi realizat, întregul tablou economic va fi transformat; valuta străină, greu obținută actualmente și atît de necesară pentru procurarea a- limentelor din străinătate, va fi îndreptată către satisfacerea altor necesități. Fapt este că, bazîndu-se pe succesele obținute, pe talentul poporului, Pakistanul își sporește mereu potențialul economic.

In fotografie : o fabrică de îngrășăminte din Pakistanul de est

Din cele șapte partide ale etapei 
amînate de la 6 septembrie, ieri s-au 
disputat numai cinci; din motive bi
ne cunoscute, meciurile F.C. Arge
șul — Dinamo București și Rapid — 
Jiul fiind din nou reportate (primul 
la 18 octombrie, iar cel de-al doilea 
la 1 noiembrie).

„Marea atracție" a meciurilor de 
ieri a avut loc la Constanța, unde li
derul — Steaua — a întîlnit, mai bi
ne zis a înfruntat, un adversar decis, 
în mare vervă de șut. Edificator în 
această privință este și numai faptul 
că Farul a condus în două rînduri 
cu cîte două puncte diferență : 2—0 
(pînă în minutul 60) și apoi cu 4—2 
(pînă în minutul 83). Steaua însă a a- 
vut de fiecare dată suficiente resur
se morale și fizice pentru a obține 
pînă la urmă un rezultat de egalita
te, care i-a permis să rămînă la șe
fia clasamentului. Este de mirare to
tuși cum apărarea echipei bucu- 
reștene — a cărei performanță de a 
nu fi primit în ultimele șapte meciuri 
decît un singur gol. a fost apreciată 
ca atare — la Constanta, într-un sin
gur joc, a „încasat" patru goluri. Ni 
se transmite că acest adevărat paradox 
are o dublă explicație : pe de-o 
parte, linia de atac a constănțenilor 
a făcut un joc apreciabil, iar pe de 
altă parte, apărarea imediată a „ste- 
liștilor", în frunte cu ambii portari 
(Haidu șl Suciu), a manifestat o evi
dentă nesiguranță în împrejurări 
dintre cele mai simple.

La Arad, U.T.A. a jucat fotbal doar 
15 minute și a cîștigat ! Perioada în 
care arădanii și-au asigurat victoria 
s-a situat în a doua parte a meciului, 
cînd linia de atac — se pare, ca ur
mare a schimbării lui Pop cu Șchio- 
pu — a căpătat un plus de incisivi
tate, finalizînd de două ori, prin 
Chîvu, aflat într-un unghi destul de 
dificil, și apoi prin Șchiopu, care 
a reluat cu capul.

Nici de această dată dinamoviștii 
din Bacău n-au pornit bine, dar... 
au terminat bine. In urma transfor
mării unei lovituri de la 11 m, Stea
gul roșu a deschis scorul în minu
tul 15 și, după toate aparentele, a- 
vea șanse să obțină chiar victoria. 
De abia după pauză dinamoviștii in
sistă în ofensivă la poarta lui Ada- 
mache. In decursul a numai 5 mi
nute, aproape de încheierea meciu
lui. ei egalează, iau conducerea și 
mai înscriu un gol suplimentar. Va
loarea victoriei lor de ieri o reflec
tă clasamentul — se află De 'ocul 
trei, la numai un punot de lideri.

două „U“ — preci-Cluj, cele
corespondentul nostru — au 
ca putinii spectatori din tri

șa se plictisească de-a binelea.

La 
zează 
făcut 
bune-- ------ -------------  .
Un joc lent, cu multe greșeli, fără 
șuturi pe poartă. Din tot meciul s-au 
reținut : slalomul lui Angelescu, în
cheiat cu un șut imparabil ; ratările 
(cîte una'de fiecare) ale lui Adam și 
Ivansuc și șutul periculos tras de 
craioveanul Niță în min. 74.

Singurul meci din Capitală, dispu
tat pe Stadionul Republicii, n-a su
ferit de monotonie. Si Progresul, și 
Petrolul s-au lansat deseori în atac 
cu vigoare și hotărîre. Spre regretul 
tuturor, ambele formații s-au pre
zentat slab pregătite din punct de 
vedere tehnic, comițînd numeroase 
greșeli de pase. întîrziind sau ezi- 
tînd să șuteze, abuzînd de intrări 
„forte" și de ireverențiozități față de 
adversari.

Ca dominare teritorială, Progresul 
a ieșit în evidență. Echipa n-are 
însă un finalizator hotărît. Ieri ar fi 
putut marca totuși încă unul sau 
două goluri, dar în respectivele mo
mente portarul ploieștenilor, M. Io
nescu, a intervenit de-a dreptul ex
traordinar.

Real Madrid — Ajax Amsterdam, 
unul din derbiurile primului tur al 
„Cupei campionilor europeni" la fot
bal, s-a terminat cu victoria echipei 
spaniole, care a cîștigat meciul retur 
cu 2—1, dar după prelungiri. (In 
prima partida, disputată la Amster
dam, rezultatul fusese 1—1). Scorul 
l-au deschis gazdele în minutul 59 
prin Gento, apoi în minutul 65 De 
Groot a adus egalarea. Golul decisiv 
a fost înscris în minutul 100 de Ve- 
loso, printr-un șut de la 25 de metri.

In cadrul turneului pe care îl în
treprinde în R. D. Germană, repre
zentativa masculină de volei a Iugo
slaviei a susținut un al doilea joc în 
oompania selecționatei țării gazde. 
Meciul disputat la Leipzig s-a în
cheiat cu victoria gazdelor, învingă
toare cu 3—1 (15—10, 15—8, 11—15, 
15—8).

Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Leverkusen, spor
tiva vest-germană Liesel Westermann 
a stabilit un nou record al țării sale 
în proba de aruncare a discului : 
59,30 m. — la 40 cm de recordul mon
dial.

La Varșovia, într-un meci amical 
de fotbal, echipa poloneză Legia 
Varșovia a învins cu 2—1 (0—1) for
mația cehoslovacă Dukla Praga.

Consternare în rîndul ploieștenilor — mingea a intrat in plasă
Foto : M. Cioc

Problemele relațiilor dintre state, 
ea și ale normelor juridice chemate 
să le reglementeze, prezintă, în lu
mea contemporană, o însemnătate ex
cepțională. In zilele noastre au 
apărut și urmează o cale ascendentă 
imense forțe sociale, care, militînd 
pentru apărarea păcii și progresul 
omenirii, tind spre transformarea 
radicală a relațiilor internaționale, 
spre orientarea lor pe un făgaș care 
să corespundă aspirațiilor fundamen
tale ale popoarelor. Apariția statelor 
socialiste, alături de state cu altă 
orînduire socială, a pus problema fi
xării normelor de coexistență pașnică, 
necesară și posibilă. Descoperirile 
științei și tehnicii, deschizînd per
spectivele unei înfloriri materiale 
și spirituale a întregii societăți uma
ne, solicită crearea unui cadru nou 
pentru raporturile interstatale, care 
să stimuleze un circuit internațio
nal viu de valori materiale și spi
rituale, condiție a realizării perspec
tivei evocate. In același timp, prin 
potențialitățile lor destructive, aceste 
descoperiri impun o configurare a 
relațiilor dintre state și popoare, 
care, înlăturînd amenințarea unei 
catastrofe termonucleare, să salvgar
deze pacea și să promoveze o cît 
mai largă cooperare constructivă. De 
aci necesitatea afirmării unor prin
cipii echitabile care să asigure o 
bază sănătoasă de dezvoltare rela
țiilor internaționale.

în tara noastră, atenția deosebită 
acordată problemelor relațiilor in
ternaționale de Partidul Comunist 
Român și de guvern își găsește ex
presia în întreaga activitate externă 
a României socialiste. Această 
activitate — după cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ex
punerea făcută la recenta sesiune a 
Marii Adunări Naționale — se înte
meiază pe respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, pe neamestecul în treburile 
interne ale altor popoare, pe pro
movarea neabătută a principiilor in
dependenței și suveranității naționa
le. Tocmai acestea sînt principiile 
pe care viața le ridică la rang de 
deziderat suprem în relațiile dintre 
țările lumii, de premisă fundamen
tală a dezvoltării normale a rapor
turilor dintre state. Ele oaipătă un 
tot mai vast teren de manifestare, 
se bucură de adeziunea tot mai 
multor țări, de sprijinul cercurilor 
largi ale opiniei publice mondiale. 
Rezultat al evoluției sociale, aceste 
principii ale relațiilor dintre state 
exprimă esența juridică, politică și 
morală a unor raporturi internațio
nale noi, profund deosebite de ra
porturile generate de imperialism, 
care se caracterizează prin inegali
tate, exploatare, dominarea celui 
slab de cel mai puternic, împărțirea 
globului în sfere de influență.

Apare astfel că o temă centrală, 
spre care este indicat să se îndrepte 
eforturile specialiștilor noștri în 
dreptul și relațiile internaționale, 
este aceea a principiilor fundamen
tale.

In această ordina de idei, se cu-

vine a fi semnalată apariția, îin anul 
trecut, în Editura Politică, a lu
crării „Principii ale relațiilor dintre 
state" de Alexandru C. Aureliu. 
Destinată să familiarizeze cercuri 
largi de cititori, în principal, cu as
pectele politice ale acestor principii 
— fără a neglija și aspectul lor 
juridic — lucrarea a constituit un 
instrument util de informare și 
inițiere în materie.

Monografia prof. dr. docent Gri- 
gore Geamănu, apărută recent *) ne 
oferă, prinitr-o tratare la înalt nivel 
științific și, totodată, de largă acce
sibilitate a principiilor fundamentale 
ale dreptului internațional contem
poran, o sinteză a ceea ce constituie 
esența legalității internaționale, ex-

servanda) au fost formulate cu se
cole în urmă, înscrise în documente 
internaționale, susținute de unii oa
meni politici sau în scrierile unor 
gînditori înaintați. Chiar dacă — 
așa cum rezultă din lucrare — în 
practica statelor bazate pe exploa
tare, principiile menționate erau 
frecvent încălcate, chiar dacă rămî- 
neau simple aspirații ale cercurilor 
înaintate ale societății, condițiile pen
tru transformarea lor în realitate, cu 
un conținut calitativ nou, fiind 
create numai în epoca noastră, exis
tența lor, fie și numai nominală, 
de-a lungul istoriei, atestă concor
danța lor cu necesitățile profunde 
ale dezvoltării statelor și națiunilor. 
Alături de ele, principiile cristalizate

0 contribuție utilă
p

la cercetarea principiilor 
relațiilor dintre state

presia juridică a regulilor de con
duită ce trebuie urmate în relațiile 
dintre state pentru a se asigura 
primatul dreptului asupra forței.

Sînt astfel analizate principiul su
veranității, egalității în drepturi, 
dreptul popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta, principiul neameste
cului în treburile interne, al neagre
siunii, al rezolvării pe cale pașnică a 
diferendelor internaționale, al res
pectării obligațiilor internaționale, 
al cooperării internaționale și al 
coexistenței pașnice. Urmărind, în 
mod consecvent, nu numai preciza
rea conținutului normativ al fie
cărui principiu, dar și evoluția Iul 
istorică, situarea și rolul său în 
contextul social șl politic, lucrarea 
constituie o documentată șl convin
gătoare demonstrație a faptului că 
principiile examinate izvorăsc și 
dau expresie realităților majore ale 
procesului istoric. Unele dintre aceste 
principii, ca principiul suverani
tății, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile altora, respectării 
obligațiilor internaționale (pacta sunt

*) Prof dr. docent Grigore Gea
mănu : Principiile fundamentale 
ale dreptului internațional con
temporan Editura didactică și pe
dagogică, București, 1967,

mai de curînd, ca dreptul popoare
lor de a-și hotărî singure soarta, 
principiul nefolosirii forței sau ame
nințării cu forța, rezolvarea exclusiv 
pe cale pașnică a diferendelor inter
naționale, cooperarea internațională 
și coexistența pașnică sînt expresia 
realităților majore ale contempora
neității, dezvoltării ascendente a 
națiunilor, imperativelor păcii.

Analiza prin această prismă a 
principiilor fundamentale ale drep
tului internațional contemporan, în
treprinsă în lucrare, ca și determi
narea, bogat documentată, a drep
turilor și obligațiilor care decurg 
pentru state demonstrează totala 
netemeinicie a teoriilor de largă 
răspîndire în cadrul cercurilor re
trograde, tinzînd, în esență, la ne
garea acestor principii. Susținînd fie 
caracterul pretins perimat al suve
ranității, fie, pentru alte principii, 
lipsa lor de obligativitate juridică, 
considerîndu-le, uneori, în mod glo
bal (sau unele dintre ele) ca simple 
postulate ori idei morale sau poli
tice, unii specialiști occidentali și 
reprezentanți ai unor țări oglindesc 
poziția cercurilor reacționare, impe
rialiste, ostilă legalității internațio
nale contemporane, care condamnă 
politica lor de agresiune și încer
cările de a înăbuși lupta popoarelor

pentru eliberare națională, pentru 
dezvoltare independentă. Critica 
argumentată și științifică făcută în 
lucrare acestor poziții contrare rea
lităților din epoca noastră, întreaga 
expunere privind conținutul juridic 
al principiilor, întemeiată pe un 
mare număr de documente Interna
tionale, pe lucrările și rezoluțiile 
diferitelor organisme ale O.N.U. și 
ale altor organizații internaționale, 
ilustrează, convingător, obligativi
tatea respectării principiilor funda
mentale ale dreptului internațional 
în relațiile dintre toate statele, rolul 
lor în asigurarea păcii, promovării 
unei largi cooperări între națiuni.

O atenție deosebită este acordată 
în lucrare contribuției politicii ex
terne a Republicii Socialiste Româ
nia la promovarea principiilor fun
damentale ale dreptului internațional 
contemporan în relațiile dintre 
state, acesteia consacrîndu-i-se ulti
mul capitol al lucrării (fără ca evo
carea acestei contribuții să lipsească 
și din celelalte capitole). Punînd în 
centrul politicii sale externe relațiile 
de prietenie frățească cu toate țările 
socialiste, România înfăptuiește, în 
spiritul internaționalismului socia
list, principiile care au fost puse la 
baza relațiilor de tip nou dintre 
aceste țări. După cum se subliniază 
în lucrare, elaborarea și realizarea 
principiilor constituind esența rela
țiilor de tip nou dintre țările socia
liste, sînt generate de necesitățile 
obiective de dezvoltare ale fiecărei 
țări și a întregului sistem mondial 
socialist. Dezvoltînd necontenit și 
multilateral relațiile sale cu toate ță
rile lumii, indiferent de orînduirea 
socială, pe baza respectului suvera
nității, egalității în drepturi, ne
amestecului și avantajului reciproc, 
principii fundamentale ale dreptului 
internațional, România este un 
exemplu viu al valorii deosebite pe 
care o au respectarea și înfăptuirea 
neabătută a acestor principii în re
lațiile internaționale. Tot astfel, po
ziția României în problemele cardi
nale ale vieții internaționale ca și 
numeroasele ei inițiative în diferite 
domenii, inspirate, călăuzite și tin
zînd să satisfacă interesele — indi
solubile — ale păcii și legalității 
internaționale, constituie încă unul 
din mijloacele, amplu ilustrat în 
lucrare, de consecventă afirmare a 
atașamentului țării noastre față de 
principiile fundamentale ale dreptu
lui internațional, a contribuției sale 
la înrădăcinarea lor în relațiile 
dintre state.

Evocarea substanței lucrării „Prin
cipiile fundamentale ale dreptului 
internațional contemporan" învede
rează deosebitul ei interes, utilitatea 
de necontestat pentru toți cei ce se 
ocupă cu studiul și practica dreptu
lui și relațiilor internaționale, apor
tul însemnat adus la cercetarea unei 
teme, care va rămîne, desigur, 
permanent în atenția specialiștilor 
noștri.

Dr docent
Alexandru BOLINTINEANU



DEZBATERILE ADUNĂRII
GENERALE A 0. N. U

VIETNAMUL DE SUD

NEW YORK 12. — Trimisul special Agerpres, Romulus Căplescu, transmite : Reprezentantul Cam- bodgiei, Huot Sambath, și-a consacrat cea mai mare parte a cuvîn- tării sale problemei Vietnamului, definind-o ca „o acțiune sistematică de distrugere a unui întreg popor de către o putere care afirmă că apără civilizația și libertatea*1. în continuare, vorbitorul a declarat că singura soluție constă în încetarea imediată și fără condiții a bombardamentelor aeriene americane împotriva Republicii Democrate Vietnam, urmată de retragerea trupelor S.U.A. din Vietnamul de sud. El a cerut semnatarilor Acordurilor de la Geneva să condamne agresiunea americană și să facă apel ca S.U.A. să înceteze imediat încălcarea prevederilor acestor acorduri.Vorbitorul și-a exprimat, de asemenea. regretul că dintre puterile occidentale numai Franța a recunoscut integritatea teritorială a Cambodgiei. El a arătat, totodată, că este absurd ca Taivanul să ocupe la O.N.U. locul ce revine unui stat de 700 milioane locuitori și s-a pronunțat în favoarea retragerii trupelor americane din Coreea de sud și a desființării Comisiei Națiunilor Unite pentru unificarea și refacerea Coreei.Șeful delegației mexicane, Alfonso Garcia Robles, subsecretar de stat pentru afacerile externe, a subliniat importanța deosebită a ideii exprimate în cuvîntarea inaugurală a noului președinte al Adunării Generale privind rolul țărilor mici și mijlocii în viața politică internațională. Vorbitorul s-a oprit pe larg apoi la Tratatul pentru interzicerea armelor nucleare în America Latină și și-a exprimat speranța că ducerea la capăt cu succes a inițiativei latino-ameri- cane, prin depășirea a nenumărate obstacole în calea eforturilor în direcția dezarmării, va sluji ca un stimulent pentru găsirea unei soluții constructive și la alte probleme internaționale. Au mai luat cuvîn-

Rudolph Grimes, secretar detulstat al Liberiei, și reprezentantul Yemenului. Acesta din urmă a denunțat încercările de restabilire a rînduielilor feudale în țara sa.
★Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, șeful delegației române la actuala sesiune a Adunării Generale, și Costin Mur- gescu, ambasador, directorul Institutului de cercetări economice al Academiei Republicii Socialiste România, membru supleant al delegației, au avut marți o întrevedere cu Phelippe de Seynes, secretar general adjunct al O.N.U. pentru problemele economice și sociale. într-o atmosferă de cordialitate au fost discutate problemele economice de pe agenda sesiunii Adunării Generale.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Congo (Brazzaville). David Charles Ganao, și ministrul de externe al Camerunului, Benoit Bindzi, care au luat cuvîntul în ședința de joi dimineața a Adunării Generale a O.N.U., s-au ocupat mai întîi de unele probleme specifice ale continentului african, scoțînd în relief că fără ajutorul monopolurilor internaționale colonialismul nu s-ar putea menține în triunghiul sudic al Africii. Referindu-se la fenomenul folosirii mercenarilor, ei au cerut adoptarea de măsuri pentru urgenta expulzare a acestora.

Cu prilejul vizitei
premierului Indiei
la Belgrad

ACTUALE
Pierderile americane 

în Vietnam

I
 Pentagonul a publicat 

recent rapoarte cu privi
re la pierderile america
ne în Vietnam. Aceste 
rapoarte formează obiec
tul a numeroase comen
tarii :

NEW YORK POST: „Pierde
rea de vieți omenești este pre
țul cel 
plătesc 
adaugă 
puterii 
tății morale ca națiune, 
servele Statelor Unite nu sînt 
fără sfîrșit. Ele sînt măcinate 
continuu și vor continua să 
scadă atîta timp cît va fi dusă 
aceeași politică în Asța de 
sud-est".

mai scump pe care îl 
S.U.A. La aceasta se 
diminuarea continuă a 
financiare și a capaci-

Re-

BELGRAD 12 (Agerpres). Luînd cuvîntul cu prilejul vizitei premierului Indira Gandhi, președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a relevat colaborarea strînsă dintre cele două țări. Abor- dînd probleme ale situației internaționale, vorbitorul a expus punctul de vedere iugoslav privind rezolvarea politică a crizei din Orientul Apropiat, arătînd că Iugoslavia n-are nimic împotrivă ca propunerile sale în această direcție să fie completate cu ceea ce este pozitiv în sugestiile altor țări, pentru a se pune capăt gravei situații din a- ceastă parte a lumii. în continuare, I. B. Tito s-a ocupat de problema vietnameză.în cuvîntarea sa, Indira Gandhi, referindu-se la situația din Orientul Apropiat, a arătat că au apărut „o serie de idei constructive care prevăd un modus vivendi, conți- nînd bazele unei reglementări trainice". I. Gandhi a subliniat necesitatea rezolvării problemei vietnameze pe baza respectării dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, pronunțîndu-se pentru încetarea bombardamentelor e- fectuate de către S.U.A. asupra teritoriului Vietnamului de nord, ea prim pas pe calea rezolvării conflictului.

Congresul eroilor 
și luptătorilor forțelor 
armate populareHANOI 12 (Agerpres). ția V.N.A. relatează că din regiunile eliberate din Vietnamul de sud au avut loc lucrările celui de-al doilea Congres al eroilor și luptătorilor forțelor armate populare de eliberare din Vietnamul de sud, la care au participat aproximativ 200 de delegați din diferite orașe și provincii sud-viet- nameze. Lucrările primului congres al eroilor și luptătorilor forțelor armate de eliberare s-au desfășurat în luna mai 1965.In cuvîntarea rostită la congres, președintele Prezidiului C.C. al F.N.E., Nguyen Huu Tho, a subliniat că programul politic al F.N.E., elaborat recent, a avut un larg ecou atît în țară cît și în străinătate. El a vorbit despre succesele obținute de forțele armate populare de eliberare din Vietnamul de

— Agen- într-una sud în perioada care a trecut de la primul congres. Participanții la lucrări, a spus vorbitorul, reprezintă pe cei mai buni luptători și, în același timp, întregul popor din Vietnamul de sud, care s-a ridicat la lupta împotriva dușmanului și este ferm hotărît să în- frîngă definitiv pe agresorii americani.în intervențiile lor, delegații la congres au scos în evidență succesele obținute de unitățile forțelor armate populare de eliberare în diferite regiuni ale Vietnamului de sud și și-au reafirmat hotărîrea de a continua lupta pînă la victoria finală.Congresul a atribuit titlul de Erou al forțelor armate populare de eliberare din Vietnamul de sud unui număr de 47 de persoane, între care 10 post-mortem.

PLENARA C.C. 
AL P. C. ITALIANROMA 12. — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite : La Roma s-au încheiat lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Italian, în cadrul căreia Pietro Ingrao, membru al Biroului Politic și al Direcțiunii P.C.I., a prezentat un raport privind activitatea parlamentară în actuala legislatură și perspectivele de luptă în cadrul parlamentului și în afara lui. în încheierea dezbaterilor pe marginea raportului a fost adoptată o rezoluție în care se subliniază că partidul comunist va acționa cu fermitate în parlament și în afara lui pentru obținerea unor măsuri legislative care să permită îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor muncii, lichidarea rămînerii în urmă a unor regiuni ale țării, înfăptuirea celor mai urgente reforme. C.C. al P.C.I. adresează un apel tuturor organizațiilor partidului să intensifice lupta împotriva imperialismului, pentru pace.

încheierea sesiunii Sovietului
Suprem al U.R.S.S.

Adoptarea legii cu privire laMOSCOVA 12. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite : La 12 octombrie, sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S. și-a încheiat lucrările. în ședința comună a celor două camere, deputății au adoptat în unanimitate legea cu privire la planul de stat de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anul 1968, planurile de dezvoltare a economiei naționale a U.R.S.S. pe anii 1969 și 1970, precum și bugetul pe anul 1968.După-amiază, mareșalul Andrei Greciko, ministrul apărării al U.R.S.S., a prezentat raportul asupra proiectului noii legi cu privire la serviciul militar obligatoriu, în care a subliniat că P.C.U.S. și guvernul sovietic iau toate măsurile necesare pentru întărirea continuă a capacității de apărare a țării, pentru sporirea puterii forțelor ar-

reducerea stagiului militarmate sovietice. Raportorul a trecut în revistă schimbările de structură care au avut loc în armata sovietică în cei 28 de ani de la adoptarea legii actualmente în vigoare cu privire la serviciul militar obligatoriu. El a citat date referitoare la dotarea tehnică sporită, la creșterea nivelului cultural al militarilor și la posibilitățile de acțiune ale armatei și flotei sovietice. Prezen- tînd principalele prevederi ale noii legi, raportorul a arătat că durata serviciului militar activ în U.R.S.S. se va reduce cu un an, sta- bilindu-se la doi ani pentru armata terestră și aviație și la trei ani pentru flotă. Totodată, se prevede stabilirea pentru tineret a unui sistem de pregătire militară inițială. Legea a fost adoptată în unanimitate.

CHRISTIAN SCIENCE MONI
TOR : „Pierderile de vieți o- 
menești i-au făcut pe ameri
cani mai conștienți decît ori
când de realitățile războiului. 
Oamenii își dau seama că 
războiul a blocat orice progres 
pe frontul împotriva sărăciei".

TIME : „Statele Unite se află 
in toiul unui război care îi 
sleiește puterile, al unor fră
mântări rasiale de proporții in
comensurabile și a unei crize 
urbane ce pare ireversibilă".

„Relațiile speciale" 

anglo-americane
In ultimul timp, și mai 

ales după anunțarea de 
către ministrul apărării 
al S.U.A., McNamara, a 
intenției S.U.A. de a con
strui un sistem de rache
tă antirachetă, în relații
le dintre S.U.A. și Anglia 
a intervenit o răceală, 
care a fost apreciată în 
Anglia ca marcînd sfîrși- 
tul „relațiilor speciale" 
dintre cele două țări. In 
legătură cu aceasta, iată 
ce scrie

TIMES : „Declarația lordului 
Chalfont privitoare la declinul 
„relațiilor speciale" dintre 
Anglia și S.U.A. este in deplin 
acord cu ceea ce Foreign 
Office-ul spune mai puțin ofi
cial de cîtva timp. In opinia 
diplomaților, legăturile Marii 
Britanii cu Statele Unite vor 
fi și de acum înainte strînse, 
dar ideea unor relații speciale 
organice este de mult îndoiel
nică, și declarația lordului 
Chalfont este în general consi
derată ca un gen de piatră de 
hotar".

NIGERIAa delegației de partid și 
guvernamentale ungarePRAGA 12 (Agerpres). — Joi s-au încheiat la Praga convorbirile dintre delegațiile de partid și guvernamentale ale R.S. Cehoslovace și R.P. Ungare, prilejuite de vizita în Cehoslovacia a delegației de partid și guvernamentale ungare, conduse de Jânos Kădăr, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U.în aceeași zi, la uzinele „CKD Tatra Smichov" din Praga a avut loc un miting al prieteniei ceho- slovaco-ungare, la care au rostit cu- vîntări Antonin Novotny, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. slovace, și Jânos Kădăr, prim-secre- tar al C.C. al P.M.S.U. Ceho-

Echipa dictatorială 
KyThieu — o ma
șină care se îm
potmolește (carica
tură apărută în zia
rul american „Chris
tian Science Mo

nitor")

prim-

Trupele federale au ocupat 
orașul EnuguLAGOS 12 (Agerpres). — Armata federală a hotărît să adopte măsuri de apărare antiaeriană pentru a proteja capitala Nigeriei împotriva unor eventuale raiduri ale a- viației biafreze, relatează agenția France Presse. în ultimele zile, deasupra capitalei federale au zburat avioane necunoscute care nu au putut fi interceptate. Unități ale armatei federale au încercuit orașul Onitsha, important centru economic și strategic. Surse guvernamentale afirmă că „ocuparea o- rașului de către trupele federale este iminentă".

Postul de radio Vocea Biafrei relatează că în orașul Umuahia a avut loc sesiunea comună a Adunării Consultative și a șefilor tradiționali de triburi din provincia orientală întrunită pentru a examina situația creată în urma ocupării orașului Enugu și a preciza poziția autorităților biafreze în conflictul cu guvernul federal. Potrivit postului de radio Vocea Biafrei, colonelul Ojukwu Odumegwu a rostit o cuvîntare în care a recunoscut că trupele federale Su,ocupat capitala provinciei oriefftdîe — orașul Enugu.

agențiile de presă transmit:
In ședința de joi a Comi

tetului celor 18 state pentru 
dezarmare, delegatul canadian, 
E. Burns, și delegatul american, A. Fi
sher, au analizat observațiile făcute de 
unii membri ai comitetului cu privire 
la proiectul tratatului de neproliferare 
nucleară. Cei doi vorbitori au mențio
nat că textul propus de delegațiile Sta
telor Unite și Uniunii Sovietice poate 
suferi amendări și îmbunătățiri. Dele
gatul italian, Roberto Caracciolo, a 
subliniat că tratatul trebuie să conțină 
măsuri concrete de dezarmare.

0 întâlnire a primilor mi
niștri din țările membre ale 
Consiliului nOrdiC : Danemarca, 
Suedia, Norvegia, Finlanda și Islanda 
a avut loc la Reykjavik. Întîlnirea 
a avut drept scop să pregătească vii
toarea sesiune a Consiliului nordic, cu 
care prilej cele cinci țări își vor de
fini în mod precis poziția față de cele 
două grupări economice vest-euro- 
pene : Piața comună și Asociația euro
peană a liberului schimb.

C. E. E. PRONOSTICURI
PENTRU 0 TOAMNĂ
FURTUNOASĂ

„Desfășurarea recentei se
siuni a Consiliului ministe
rial al Pieței comune, care a 
avut loc la Luxemburg, arată 
că în următoarele luni C.E.E. 
va fi supusă unei grele probe 
de rezistență" — scrie zia
rul elvețian „Die Tat". La 
această sesiune, în timp ce 
reprezentanții R.F.G., Italiei 
și țărilor Benelux au pledat 
în favoarea începerii trata
tivelor pentru aderarea An
gliei la Piața comună, dele
gatul francez s-a mulțumit 
cu declarații vagi în sensul 
ca problema să fie abordată 
abia la următoarea sesiune 
ministerială, prevăzută pen
tru sfîrșitul lunii octombrie. 
Unele ziare occidentale își 
exprimă părerea că Parisul 
ar dori să amine luarea unei 
hotărîri în această problemă 
pînă la începutul anului vii
tor, cînd actualul președinte 
al Consiliului ministerial — 
ministrul vest-german al eco
nomiei, Schiller — va fi în
locuit cu omologul său fran
cez. „Dacă totuși, în pofida 
tuturor așteptărilor, francezii 
nu vor reuși să amine adop
tarea unei asemenea hotărîri 
— afirmă „Die Tat" — se 
consideră pe deplin posibil 
ca ei să facă uz în pro
blema dată de dreptul lor 
de veto". Această atitudine

este explicată de unele ziare 
prin aceea că aderarea Ma
rii Britanii la C.E.E. ar pu
tea influența în mod nefa
vorabil poziția pe care o 
ocupă astăzi Franța în ca
drul comunității. Ca urmare, 
constată ziarul austriac „Die 
Presse", interesele speciale 
ale diferitelor țări membre 
amenință în momentul de 
față să blocheze activitatea 
C.E.E. De aceea și întru
nirea unei noi conferințe la 
nivel înalt a țărilor membre 
(prima a avut loc la Roma

n o
în primăvara aceasta), con
siderată pînă acum drept 
demonstrație a unei depline 
identități de păreri într-o 
serie de chestiuni importante 
și a cărei convocare a fost 
preconizată încă în cursul 
acestui an, pare acum im
posibilă.

„Merge C.E.E. spre o 
nouă criză ?“ — se întreabă 
„Die Presse". Și ziarul răs
punde : „Indicii că Bru- 
xelles-ul se pregătește pen
tru o toamnă furtunoasă se 
înmulțesc tot mai mult".

In parlamentul iranian

O
de

India și Pakistanul au ho
tărât joi restabilirea liniilor de teleco
municații dintre cele două țări, cu în
cepere de la 1 noiembrie a.c. Aceste 
legături au fost întrerupte din 1965.

La Palatul Națiunilor din 
Geneva se desfășoară lucrările celei 
de-a 25-a sesiuni a Comitetului lem
nului din cadrul Comisiei economice 
a Organizației Națiunilor Unite pentru 
Europa. Se vor dezbate numeroase 
probleme, între care situația și pers
pectivele comerțului european de pro
duse lemnoase. Delegații din 23 de 
țări prezente la sesiune au reales ca 
președinte pe George Hampson (An
glia), iar ca vicepreședinți pe delegații 
Nicolae Dumitrescu (România) și Knut 
Rong® (Suedia).

Atac la fumat. lntr-° declara
ție făcută la Londra, George Godber, 
care deține o funcție importantă in 
Ministerul britanic al Sănătății, a lan
sat un adevărat atac împotriva fumă
torilor, afirmînd că această practică 
este o adevărată sinucidere. El a citat

chestiune

demnitate
din Ecuador aGuvernul 

cerut Statelor Unite să-și re
cheme ambasadorul acreditat 
in această țară. Motivele care 
au determinat acest gest pu
țin obișnuit au fost explicate 
luni presei locale chiar de 
către președintele statului, 
Arosemena.

Disputa își are originea la 
recenta conferință O.S.A. de 
la Punta del Este. La această 
reuniune, președintele Ecua
dorului a ținut ca intr-o serie 
de probleme să exprime 
puncte de vedere proprii, in-

t e
diferent dacă sînt sau nu pe 
placul Washingtonului. In 
mod deosebit, el a criticat 
in fața ziariștilor rezultatele 
funcționării faimoasei „Alian
țe pentru progres" — mult 
trîmbițatul program de „a- 
jutorare" a Americii La
tine, a cărui aplicare nu 
a adus vreo îmbunătățire 
cît de cît substanțială în 
viața continentului latino- 
american.

Firește, asemenea apre
ciere nu era de natură să-i

facă plăcere ambasadorului 
american în Ecuador, Wym- 
berley Coerr. Dar acesta nu 
și-a păstrat impresiile pentru 
sine, ci, în pofida uzanțelor, 
și-a permis să atace în pu
blic declarațiile lui Arose
mena. „In discursul pronun
țat în fața Colegiului ameri
can — a arătat președintele 
— ambasadorul Coerr s-a 
consacrat exclusiv încercării 
de a respinge și chiar de a 
ridiculiza concepțiile pe care 
le-am expus la Punta del 
Este. Or — a continuat vor
bitorul — este inadmisibil 
ca un ambasador acreditat 
pe lingă guvernul ecuado- 
rian să denigreze în public 
opiniile președintelui repu
blicii și să încerce să des
chidă o polemică cu el. 
...Pentru a apăra demnitatea 
națională și integritatea E- 
cuadorului m-am văzut silit 
să cer rechemarea ambasado
rului Coerr".

Este un gest care arată că 
și în rînduielile din cadrul 
O.S.A. se mai schimbă ceva. 
Că și aci, ca și în N.A.T.O., 
cei „mici" încep să-și afirme 
cu mai multă tărie dreptul la 
demnitate, la relații clădite 
pe egalitate și respect mu
tual.

statistici din care reiese creșterea mor
talității în Anglia datorită maladiilor 
provocate de tutun. Astfel în anul 
1966, numărul deceselor care au fost 
atribuite bolilor provocate de pe urma 
fumatului — cancer, bronșită și maladii 
cardio-vasculare — au depășit cifra 
de 50 000.

Viceamiralul Albert Read, 
care în 1919 a realizat prima traver
sare a Atlanticului la bordul unui a- 
vion cu un echipaj de cinci oameni, 
a încetat din viată la Miami. Zborul 
de 7 000 km a reprezentat un moment 
important în istoria aviației. Avionul 
pilotat de Reaid a decolat la 8 mai 
1919 la Rockaway (statul New York) 
și a aterizat la Plymouth (Anglia) la 
31 mai, după o lungă escală în Noua 
Scoție.

Inundații în Argentina. 
Președintele Ongania s-a deplasat cu 
elicopterul în cartierul San Isidro în 
urma inundării acestuia prin revărsa
rea fluviului La Plata. Ploile toren
țiale care au provocat revărsarea flu
viului au luat în Argentina proporțiile 
unei catastrofe naționale. 25 de per
soane și-au pierdut viața, iar 40 000 au 
rămas fără locuințe, în majoritate la 
periferia orașului Buenos Aires.

Primul program de tele
viziune transmis din Aus
tralia în Japonia Prin ™erme- 
diul unui satelit de telecomunicații 
a fost prezentat in cursul zilei de joi. 
Telespectatorii japonezi au putut să 
vadă in imagini foarte clare aspecte 
ale vizitei pe care premierul Eisaku 
Sato o efectuează în prezent în Aus
tralia.

O vedere parțială a Salonului auto 
de la Paris

MASURI PENTRU
DEZVOLTAREA TARIIJCele două camere ale parlamentului iranian s-au reunit în palatul senatului, în prezența șahin- șahului Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Arya- mehr, pentru a inaugura deschiderea oficială a noii legislaturi. Senatul s-a întrunit în formație completă, adică cu toți cei 60 de membri ai săi, din care 30 au fost numiți recent de șahinșah în conformitate cu dreptul ce-1 conferă constituția țării. între proaspeții senatori se remarcă un număr sporit de ingineri, profe-

agricole — condițiile naturale ale țârii sînt deosebit de vitrege în ce privește sursele de apâ — și să mărească debitul spre terenurile cooperați* velor și ale societățilo agricole înființate cu oca--, zia înfăptuirii reformei agrare prin împroprietărirea țăranilor, ca și în scopul fertilizării de noi cîmpuri, acum aride, preconizate în plan.Reforma administrativă, a subliniat șahinșahul, constă în descentralizare și eradicarea birocratismului. Să acordăm pro-
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sori, personalități care au deținut funcții importante în domenii economice.Ședința inaugurală fost scurtă — circa 40 minute — doar atît șahinșahul a datunui mesaj al tronului. Discursul, formulat într-o manieră de document-program, a dat relief actualelor preocupări ale Iranului pe planul dezvoltării interne și a reafirmat poziția statului față de unele probleme internaționale. Pe plan intern, este vorba despre naționalizarea tuturor apelor țării, construcția economică — concretizată în cel de-al patrulea plan de cinci ani — și reforma administrativă și a învă- țămîntului, considerate de vorbitor drept principale trei noi componente ale ansamblului de măsuri introduse pînă în prezent, indispensabile progresului economic și social al Iranului.Trecerea în proprietatea statului a tuturor surselor de apă, de pe sol, subterane, a nurilor și lacurilor ar viza, potrivit termenilor mesajului, o utilizare rațională a acestora în interesul dezvoltării agricole. Aici, la Teheran, se exprimă părerea că măsura tinde să limiteze consumul abuziv de apă de către marii proprietari de suprafețe

vineților și departamentelor — a arătat vorbitorul referindu-se la necesitatea descentralizării — ocazia să dea dovadă de spontaneitate și responsabilitate.în capitolul de politică externă al mesajului se arată că Iranul promovează „o politică independentă națională, bazată pe colaborare și înțelegere internațională, de apărare a drepturilor și intereselor noastre, și în același timp drepturile și interesele naționale ale altora... Credem în necesitatea unei coexistențe, ca și în colaborarea pașnică între toate popoarele aparținînd unor sisteme social-economice diferite", în legătură cu situația din Orientul Mijlociu, mesajul menționează : „Sîn- tem în mod natural de părere că toate țările trebuie să aibă dreptul la viață și la securitatea frontierelor lor, și că nici o țară nu trebuie să amenințe cu distrugerea o altă țară".Acestea sînt principalele chestiuni ridicate în mesajul tronului. Cele privind dezvoltarea internă a Iranului vor fi la loc de frunte pe ordinea de zi a dezbaterilor mentare, o dată cu tarea prevederilor plan de cinci ani.
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