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ÎN ZIARUL DE AZI

® După
răsplată
respectate

faptă și
(Sînt sau nu

regulile gene-

rale de comerț ?) | Cînd
se stabilește reper

DOCUMENTELE PLENAREI TOVARĂȘUL
3

făcut la petrochi- au fost Tăbîrcâ, executiv

C. C. AL P. C. R
din 5-6 octombrie 1967 li PRIMIT PI AMBASADORUL

In dezbatere
După cum s-a mai anunțat, plenara C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967 a 

hotărît să fie supuse unei largi dezbateri publice proiectul de Directive cu privire la 
perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, corespunzător condițiilor 
noii etape de dezvoltare socialistă a României, proiectul Principiilor de bază cu p. 
vire la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a României și sistematiz 
rea localităților rurale, urmînd ca apoi aceste documente să fie prezentate spre apro
bare Conferinței Naționale a P.C.R. din decembrie a. c. De asemenea, este supusă dez
baterii publice și Hotărî rea plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea con
strucției de locuințe, îmbunătățirea administrării și întreținerii fondului locativ și noul 
regim al chiriilor.

Ziarul nostru pune paginile sale la dispoziția cadrelor din întreprinderi, spe
cialiștilor din economie, oamenilor de știință, activiștilor de partid și de stat, tuturor 
celor care doresc să participe la această amplă dezbatere. Redacția îi invită ca, pe baza 
experienței acumulate, să-și exprime punctele lor de vedere și să facă propuneri în 
legătură cu prevederile documentelor care sînt supuse discuției publice, documente de 
mare importanță pentru progresul economic și social al țării.

In ziarul de astăzi publicăm primele materiale din cadrul dezbaterii.

»ri- 
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SENSURILE MAJORE
ALE PERFECȚIONĂRII 
PLANIFICĂRII plan, folosind cu pricepere formele și metodele de conducere economică a- decvate fiecărei etape.Economia- noastră -socialistă nu este o schemă teoretică, abstractă, ci un
Treieriș

in miez
de toamnă
Acum, toamna, cînd au în

ceput să cadă guiuile îm otavă, 
la marginea dmpiilor din Olte
nia, Dunărea pare cenușie. Și 
Oltul pare cenușiu. Și Jiul. Și 
pădurile.

In acest decor cenușiu, ca în 
strofele lui Bacovla, dar lipsit 
de melancolia dim ele, și presă
rat cu sclvpăt de aramă, se aude 
zumzet de batoze.

In Lunca Dunării, pe malurile 
Oltului și Jiului oamenii au în
ceput o a doua campanie de se
ceriș și treieriș din acest an bo
gat.

Se seceră și se treieră ore
zul.

Treieriș în miez de toamnă.
Pînă acum cîteva zile spicele 

gramineelor cu boabe albe ca de 
porțelan se legănau în adierile 
toamnei.

Dincolo de crezării grvul pole
iește depărtările cu frăgezimi 
verzi.

La Glod, sat așezat cuminte 
undeva într-un cot dl Jiului, nu 
departe de Craiova, am văzut 
trei bărbați și o femeie pri
vind cu încîntare aria unde erau 
vîrfuiți snopii de orez. Bărbații 
Ion Stoeni, Marin Alexandru și 
Marin Bocioagă sînt vadagiii ore- 
zăriei. Aurora Marinescu — in
ginerul agronom al cooperativei.

Priveau cum se finalizează o 
muncă ce va aduce cooperativei 
în care muncesc un venit de
1 500 000 lei, rodul celor 135 ha 
de pămîtnt cultivate cu orez.

La ce se gîndeau, oare, cînd 
priveau cu omenească bucurie 
aria de treier 2 La faptul că 
odinioară, nu prea demult, în 
1962, aveau 45 ha cu orez și că 
acum au 135 ? Se bucuram că 
de pe unele parcele se recoltează 
4 000 de kilograme de orez la 
hectar ? Poate că Aurora Mari
nescu făcea unele calcule și era 
mulțumită că, spre deosebire de 
alți ani, anul acesta, folosind 
ierbiiddele în locul plivitului 
manual, cooperativa a economisit 260 000 de lei la cultura ore
zului.

In Lunca Dunării, pe Valea 
Oltului, în satele presărate pe malurile Jiului, alți oameni pri
vesc eu satisfacție rodul cules. 
La Tia Mare, la Izbiceni, la Dă- 
buleni, la Ostroveni, Gighera, 
Cătunele, la Valea Standului, 
Horezu-Poenari și în numeroase 
alte comune, cooperatorii au 
deprins să cultive orezul. In în
treaga regiune se recoltează ore
zul în această toamnă de pe
2 600 de hectare.

Comuna Izbiceni deține de 
cîțiva ani întâietatea pe regiune 
la aceste producții, iar președin
tele cooperativei, Gheorghe Zar- 
cu, ține la acest prestigiu și vrea 
să-l păstreze. Dar cooperativa în

Lucian ZATTI

(Continuare în pag. a V-a)

Ca un fir roșu, ideea creșterii continue a rolului planificării în etapa actuală a desăvîrșirii edificiului socialist străbate întregul proiect de Directive ale C.C. al vire la perfecționarea planificării economiei zultatele remarcabile poporul nostru de-a lungul anilor construcției socialiste, întreaga experiență a celor aproape 20 de ani de economie planificată dovedesc eficiența conducerii pe bază de plan a vieții economice și sociale.Practica însăși a confirmat că dirijarea și concentrarea tuturor resurselor materiale și umane ale țării, potrivit intereselor fundamentale ale construirii noii orânduiri și în concordanță cu cerințele legilor dezvoltării economice și sociale, sînt de neconceput fără o activitate conștientă, de planificare la scara întregii societăți. Această activitate a devenit posibilă datorită existenței proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție și, în același timp, necesară pentru a cuprinde într-un tot unitar, armonios și echilibrat, compartimentele economiei liste.Dezvoltarea planificată a miei constituie unul din atributele principale ale superiorității socialismului asupra capitalismului, planificarea fiind cerută în tnod obiectiv de gradul înalt de socializare a producției în economia modernă. De altfel, tendințele de dirijare a producției în întreprinderile de stat și particulare, de influențare a conjuncturii prin intervenția statului în economie constituie un fenomen caracteristic al evoluției actuale a țărilor capitaliste dezvoltate. Sînt semnificative în acest sens părerile u- nor economiști burghezi contemporani. Cunoscutul economist american J. Galbraith spunea : „Chiar și în țări ca S.U.A., unde credința în libera întreprindere reprezintă aproape o ramură a teologiei, statul joacă un rol tot mai mare în viața e- conomică". Iar profesorul vest-ger- man Erich Schneider afirma că „fără o planificare și programare cantitative a activității economice de stat nu este posibilă o politică economică rațională". De fapt, măsurile întreprinse pentru dirijarea proceselor economice în țările capitaliste sînt limitate de bazele sistemului capitalismului monopolist de stat, de proprietatea particulară asupra mijloacelor de producție, generatoare a concurentei și a unor contradicții de neîmpăcat.Eficiența planificării socialistă este determinată în mare măsură de gradul în care cuprinde în sfera ei toate ramurile producției materiale, dezvoltarea generală a economiei, sectorul de stat ca și cel cooperatist, putând astfel influenta procesele economice și sociale în întreaga lor amploare, complexitate și conexiune. Pe bună dreptate, proiectul de Directive arată că orice tendință de a scoate vreun domeniu din sfera de cuprindere a planului este dăunătoare, întrucît afectează echilibrul general și introduce în procesul de producție, circulație, repartiție și consum elemente stihinice. Neîndoielnic, orice slăbire a conducerii planificate, ca și deschiderea porților pentru mersul de la sine, nu pot decît să creeze dificultăți construcției socialiste, să ducă la irosirea unor resurse și mijloace, la pierderea controlului asupra direcțiilor principale de dezvoltare, la apariția de perturbații si disproporții în procesul reproducției, la încălcarea unității dintre interesele diferitelor colective de muncă și interesele întregii societăți. Partidul și statul nostru și-au dovedit capacitatea de a dirija întregul proces al construcției socialiste pe bază de

Gheorghe BADRUS 
Mircea ANGELESCUP.C.R. cu pri- conducerii și naționale. Re- obținute de

toate socia-econo-

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit marți, 17 octombrie, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice
Pakistan în Republica Socialistă România, Jamsheed K. A. Marker, în audiență de prezentare.Cu această ocazie a avut loc convorbire cordială o

Primul ministru al Republicii India, Indira Gandhi, împreună cu celelalte persoane oficiale indiene, a făcut în cursul zilei de marți o vizită în regiunea Ploiești. Primul ministru al Indiei a fost însoțit de Alexandru Boabă, ministrul petrolului, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Aurel Ardeleanu, ambasadorul României în India, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Un prim popas a fost Rafinăria și Combinatul mic-Brazi, unde oaspeții întâmpinați de Nicolae președintele Comitetuluial Sfatului popular al regiunii Ploiești, Gheorghe Caranfil, adjunct al ministrului industriei chimice, și membri ai conducerii celor două întreprinderi. Directorul general al Rafinăriei Brazi, Bujor Olteanu, și directorul tehnic al Combinatului petrochimic, Valentin Ioniță, au prezentat principalele secții și produsele acestor mari unități ale industriei petroliere și chimice românești.Vizitând secția de distilare atmosferică și în vid, oaspeții s-au interesat îndeaproape de parametrii de funcționare a instalațiilor, deoarece o secție asemănătoare, însă cu o capacitate mai mică, realizată de industria românească, se află în funcțiune la Gauhati, prima rafinărie din sectorul de stat al Indiei, construită după proiecte și cu utilaje românești. De asemenea, oaspeții au manifestat interes pentru instalațiile de reformare catalitică care funcționează la Rafinăria Brazi ; în urma unui contract încheiat recent, instalații de acest fel vor fi livrate Indiei de industria țării noastre pentru rafinăria ce se construiește la Hal- dia. Premierul indian și ceilalți oaspeți au vizitat în continuare fabricile de olefine și polietilenă din

Combinatul petrochimic, ale . cărui produse sînt cunoscute și în India.S-a vizitat apoi Uzina de utilaj petrolier „1 Mai“-Ploiești, unde oaspeții au fost salutați de Mihai Martinescu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și conducătorii uzinei. Directorul general, Dumitru Nistor, a prezentat un scurt istoric al uzinei și rezultatele obținute în dezvoltarea și diversificarea producției de utilaj petrolier. Primul ministru al Indiei și persoanele oficiale indiene și române au vizitat apoi secțiile de utilaj șt montaj ale uzinei și au asistat la o demonstrație de ridicare a unei instalații de foraj 3Dh-250, unul dintre cele mai a- preciate produse ale uzinei, atît în țară cît și peste hotare. înainte de plecare, constructorii de utilaj petrolier au oferit în dar primului ministru al Indiei macheta unei instalații de foraj.în continuare, oaspeții au vizitat renumitele podgorii din Valea Călugărească, unde au fost întâmpinați de David Davidescu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii. Ei au vizitat Institutul de cercetări pentru viticultură și vinificație din localitate.La amiază, președintele tului executiv al Sfatului al regiunii Ploiești, Nicolae Tăbîr- că, a oferit un dejun în onoarea primului ministru al Republicii India, Indira Gandhi.In cursul după-amiezei oaspeții s-au înapoiat la București.★Seara, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, și persoanele oficiale care o însoțesc au asistat la spectacolul cu baletul „Lacul lebedelor" prezentat pe scena Operei Române.La sfîrșitul spectacolului înaltul oaspete a oferit artiștilor flori.(Agerpres)

aceastăComite- popular

CONSILIULUI DE STAT
Ambasadorul Laosului

Președintele Consiliului de Slat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit marți dimineața pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Laosului la București, Khamphan Panya, în
legătură cu plecarea sa definitivă din România.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a participat Constantin Flitan, adjunct al ministrului afacerilor externe.(Agerpres)

Ambasadorul Republicii Chile
Președintele Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a primit marți pe ambasadorul Republicii Chile la București, Miguel Serrano Fernandez, la cererea acestuia. Ambasadorul

chilian a înmînat președintelui Consiliului de Stat un mesaj din partea președintelui Republicii Chile, Eduardo Frei Montalva. (Agerpres)(Continuare în pag. a IlI-a)

a complexului de tip industrial pentru vaci cu Foto : Agerpresîntreprinderea agricolă de stat 30 Decembrie-București: Vedere lapte
Se spune că „X este băiat bun, dar cînd e cu prietenii lui se iau unii după alții și devin recalcitranți toți". Este recunoscută astfel puterea de înrîurire a anturajului i se dă un De ce s-a optică despre valoarea educativă a anturajului, conștiința inevitabilității lui tulburînd visele părinților ?— Pentru că, în genere, față de modul în care omul intră în colective și în an- turaje există o diferență esențială : colectivul este caracterizat de relații organizate determinate de comunitatea profesională și se impune independent de voința individului, iar anturajul se stabilește pe baza unor relații neorganizate, între oameni cu cele mai diferite preocupări și prin opțiunea lor. Aderarea Ia un grup se face ori deliberat prin constatarea unor corespondențe de comportament moral, intelectual, de concepție asupra vieții, ori întâmplător, cînd tînărul nimerește printr-un hazard al existenței sale, de obicei este vorba de cei care au scăpat de sub influenta organizată a societății (familie, școală, colectiv de muncă), intr-un anturaj deja format, atrăgîndu-1 mai ales spectaculozitatea relațiilor existente între membrii lui, răspunde la întrebarea noastră ION MÎNZAT, cercetător la Institutul de psihologie al Academiei.Fiecare grup își are le-

căruia, adesea, sens peiorativ, format această
gile lui, exigențele lui, impuse de scopul pe care și-1 propune și de trăsăturile comune ale celor ce-1 alcătuiesc. Codul său dedus trebuie respectat și de a- ceea adesea se ivește acel paradox al nonconformis- mului transformat într-un conformism interior foarte rigid, tînărul acceptînd în mod mecanic obiceiuri, idei, hotărîri care pot chiar să contravină propriei sale

raportează atît la delictul în sine cit și la opțiunea sa deliberată la un anturaj malign.Adesea legile nescrise ale anturajului le stabilește conducătorul lui, cel care s-a remarcat prin diferite calități, prin temperament, și-a impus autoritatea asupra celorlalți. în multe cazuri structura însăși a grupului este determinată de structura psihică a șe-
anchetă socială

Vizita prințului 
Gholam Reza Pahlavi

Primire la președintele Consiliului de MiniștriPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți la amiază pe Alteța Sa prințul Gholam Reza Pahlavi, care, împreună cu soția, prințesa Manige, face o vizită de prietenie în țara noastră.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat Anghel Alexe, președintele Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, și Ion Drăgan,

secretar general al Consiliului d* Miniștri.Au fost prezenți, de asemenea, S. H. V. Sanandaji, ambasadorul Iranului la București, și Abbas Guilanchah, șambelanul Curții Imperiale.Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a oferit un dejun în onoarea prințului Gholam Reza Pahlavi ș, a țesej Manige.
Dineu oferit de ambasadorul IranuluiCu prilejul vizitei în țara noastră Alteței Sale prințul GholamaReza Pahlavi și a prințesei Manige, ambasadorul Iranului la București, S. H. V. Sanandaji, a oferit marți seara un dineu în saloanele restaurantului „Athenee Palace", în o- noarea președintelui Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer.Au luat parte Gheorghe Radulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Grigore Geamănu,

prin-
Stat, mi-

Consiliului de Mi-Președintele niștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți dimineața pe ministrul comerțului exterior al Belgiei, August de Winter, care face o vizită în țara noastră.La primire a luat parte Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior. A fost de față Honore Cam-
timp cînd fiecare începe selecția anturajului, adică află și își impune criterii ferme de alegere a grupului intim. Totul depinde de maturizarea individuală și se pot greu stabili limite fixe, chiar cu amendamentul scopurilor pedagogice.Toate aceste considerații privind inevitabilitatea, legile și exigentele anturajului și recunoașterea puterii lui de radiere educa-

de ministrulBurlacu, adjunct afacerilor externe, președintele Consi- pentru Educație Fi-
secretarul Consiliului Bujor Almășan, nelor, Petru al ministrului Anghel Alexe, liului Național zică și Sport.A participat, de asemenea, Guilanchah, șambelanul Curții periale iraniene.Dineul s-a desfășurat într-o mosferă cordială.

A.
Im-at-(Agerpres)

bier, ambasadorul Belgiei la București.Cu acest prilej au fost discutate posibilitățile de dezvoltare a relațiilor româno-belgiene, exprimîn- du-se dorința de extindere a colaborării dintre cele două țări, precum și unele probleme privind situația internațională actuală.întrevederea a decurs într-o atmosferă cordială. (Agerpres)
părinții preferă să judece aspru pe prietenii fiului sau fiicei lor în indiferent ce împrejurare, să măsoare vina celorlalți, în vreme ce culpabilitatea propriilor odrasle s-o arunce pe seama presiunii anturajului. O mamă mi se plîngea că Horia, băiatul ei cel mare de 17 ani, ar fi un „copil minunat" dacă nu ar fi antrenat de o seamă de colegi să facă fel de fel de

TlNARUL Șl ANTURAJUL
convingeri. Ajuns în fața tribunalului, tînărul S. M. se disculpă (acuzat de participare la furt și huliganism) aruneînd vina pe constrîngerea anturajului. Intrat într-un grup cu influențe nefaste, a fost silit să execute planurile comune. Vina sa însă n-o suportă grupul în întregime decît culpa blu o bru în parte după ierarhia sa interioară, pentru că responsabilitatea individului se

rareori, în schimb grupului în ansam- suportă fiecare mem-

fului său. Și de aceea și influenta mediului social asupra anturajului depinde de gradul de mentalitate a celui care-1 conduce.Profesoara SILVIA RA-FULESCU (Liceul nr. 28 Dr. Petru Groza) ne vorbește despre raportul dintre forța anturajului și gradul de maturitate al tânărului :— Există, pe de o parte, un timp al receptivității maxime, neierarhizate după valori conștiente, temeinice, esențiale — și un

tivă din partea psihologilor și pedagogilor sînt necesare pentru fixarea cadrului în genere și în detalii în care trebuie să-și exercite educatorul (familia, școala, organizația U.T.C. sau întreprinderea) rolul său fundamental — orientarea tânărului pe drumul adevărat și propriu, spre a-1 feri de experiențe nefaste și a-i dărui posibilitatea utilizării energiei sale prețioase în trivite șiIn cele acte drepte, po- frumoase.mai multe cazuri

Dacă este lui o să seexhibiții moderniste, se îmbracă excentric pentru că prietenii fac și el nu poate separe de ei. Imitația ar fiastfel rodul unei forțări exterioare și n-ar avea nici o implicație morală de natură interioară.— Toți sînt niște zurbagii și mi-1 strică și pe-al meu ! spunea ea.Femeia locuiește într-un cvartal de blocuri. Să presupunem 200 de care un

care raționează în acest fel. Logic ar însemna, deci, ca nici unul să nu fie bine consolidat etic și toți, fără excepție, să aibă înfățișarea unor monștri răi și sălbatici care nu urmăresc decît să se distrugă unii pe alții. Altfel ar ieși socoteala dacă s-ar schimba N-ar fi normal ca părinte să-și pună ma : în ce măsură său influențează sens sau altul pe care este ponderea educativă a fiului sau fiicei sale într-un anturaj dat? Atunci cei 200 de copii ar deveni în ochii fiecăruia așa cum și stau lucrurile în realitate, adică : virtual buni și capabili de a fi utilizați de un educator priceput pentru construirea echilibrată și normală a celorlalți.Prof. MATILDA BUTOI (Liceul Dr. Petru Groza) ne împărtășește din experiența sa de dirigintă:— Vin adesea la mine mame și tați cu o crispată disperare în glas mărturi- sindu-mi că nu mai știu ce să facă, că nu mai cunoso metode de a-și sustrage copiii din grupuri de prieteni care-i viciază. Sînt într-a- devăr unii care nu mai știu, dar sînt alții pe care nu-i interesează, ceea ce este mult mai grav : copiii intră în grupuri neprielnice dezvoltării lor etice și intelectuale din mai multe mo-

optica. fiecaro proble- copilul într-un ceilalți,

că acolo trăiesc familii avînd fie- eopil și că fie- Dana DUMITRII)

(Continuare în pag. a U-a>
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DUPĂ FAPTĂ
V i

ÎN EDITURA POLITICA

A APARUT:

regulile generale de comerț?

cv. cosxa 'm wj-r mmmuSI RĂSPLATĂ
*

Aplecîndu-se mult peste masa lui de lucru, unul dintre cei vreo 10 directori de organizații comerciale, cu care am avut convorbiri pe tema „eficacității sancțiunilor în comerț", mi-a mărturisit cu voce scăzută, în chip de confesie : „în sectorul nostru plouă cu sancțiuni. Majoritatea sa- lariaților operativi poartă prin buzunare cîte o sancțiune. Cum să vă «pun 7 E parcă o molimă, o modă..."L-am întrebat:— Dv. ce părere aveți : e rău sau bine că se aplică atîtea sancțiuni 7— Asta n-aș putea să precizez. Știu numai ce știe toată lumea : •ancțiunile nu prea au eficacitate.Aceeași impresie au avut-o și alți directori, specialiști în comerț: „multe sancțiuni, eficacitate puțină".Multe sancțiuni.........Fenomenul" e,
tn parte, explicabil: exigențele forurilor de conducere și îndrumare a comerțului, pretențiile cumpărătorilor au crescut considerabil; s-au creat posibilități pentru o aprovizionare îmbelșugată a magazinelor; noțiunea de bună deservire îmbracă sau tinde să îmbrace, în fapt, propria ei haină. în țară sînt zeci de mii de unități comerciale. Unii dintre sala- riații acestora „țin pasul" cum se spune, răspunzînd noilor chemări și comenzi care, într-un cuvînt, se numesc cerințe — alții dimpotrivă, rămîn în urmă, patinează pe vechile dâre, rămîn pentru un timp la cultul vechilor practici. Firește aceștia din urmă sînt trași pe toate căile înainte, uneori sînt și admonestați. Iată în parte explicația „fenomenului", cauzg avalanșei de sancțiuni. Și dacă ar fi fost să răspundem numai la această întrebare, însemnările de față s-ar fi încheiat aici. Dar a rămas neclar un lucru : de ce sancțiunile au eficacitatea unor săgeți proiectate în slava cerului 7 Greu de răspuns. Problema este complexă și controversată. Cu ajutorul cîtorva direcții de organizații comerciale și consilieri juridici din regiunea Ploiești și din București și pe baza unor investigații personale am ajuns totuși la anumite concluzii. Să procedăm însă metodic și să începem 
cu... începutul.în definitiv ce semnificații are cuvântul sancțiune 7 „Sancțiunea, spun consilierii juridici, este instrumentul educativ sau represiv pe care îl folosesc organele sau persoanele în drept asupra organelor sau persoanelor subordonate, atunci cînd a- cestea se abat de la o linie trasată". Pentru a fi mai explicit! și pentru a transpune definiția în sectorul comercial, vom înlocui termenii : sancțiune cu pedeapsă și linia trasată cu regulile generale de comerț. Și a- tunci rezultă : Sancțiune = pedeapsă aplicată (nu interesează de cine) celui oare se abate de la regulile generale de comerț. Pînă aici totul e limpede. Mergem mai departe. Cum trebuie aplicată sancțiunea pentru a avea maximum de eficacitate 7 Dăm Iarăși cuvîntul specialiștilor : „Pentru a avea maximum de eficiență, sancțiunea trebuie să aibă cel puțin patru însușiri: a) să aibă o motivare ! Elementar : individul trebuie să știe de ce este admonestat; b) să fie, negreșit, proporțională cu fapta comisă ; c) să fie publică ; d) să fie aplicată imediat după abaterea comisă. Fiind complet lămuriți asupra acestor date, mai mult sau mai puțin tehnice, ne putem lesne Imagina următorul tablou : iată-1 pe gestionar, în magazin, interpus între cumpărători și mărfuri. Servește ce servește și deodată, începe să... greșească. Să zicem, că la cîntar sau la rest sau... Am imaginat acest tablou intenționat — în scopul de a face un pas mai departe. Și anume : Cine-1 vede pe gestionar că „greșește" 7 Iată cine-1 pot observa : 1) Cetățenii; 2) Controlul obștesc ; 3) Inspecțiacomercială de stat; 4) Controlul sanitar ; 5) Revizorii și personalul de control al organizației comerciale locale ; 6) Miliția economică.O dată prins în culpă de cetățeni ■au de unul dintre organismele de control enumerate — gestionarului nu-i rămîne decît să-și aștepte pedeapsa. Cu acestea am ajuns la unul dintre punctele cheie ale însemnărilor de față. Ce sancțiuni sînt prevăzute pentru abaterile de la regulile generale de comerț 7 Cităm din regulamentele de ordine interioară ale cîtorva organizații comerciale : „Prima sancțiune: observația ; a doua : mustrarea ; a treia : mustrarea scrisă ; a patra : mustrare scrisă cu avertisment: a cincea : retrogradarea ; în fine — a șasea : desfacerea contractului de muncă".Deci avem în față — cum s-ar spune — o gamă largă de sancțiuni. Tema ne impune să vedem ce scrie ipai departe în regulamentul de ordine interioară : Cum se aplică sancțiunile 7 Autorul instrucțiunilor indică (spicuim) : „Observația este încu- noștiințarea făcută verbal salariatului, prin care i se atrage atenția a- supra abaterii săvîrșite și 1 se recomandă să nu o mai repete". Citam mai departe : „Observația se aplică pentru abateri de (foarte n.n.) mică Importanță, cum ar fi : purtarea necuviincioasă față de cumpărători, în- tîrzieri și lipsuri nemotivate de la serviciu, neglijarea curățeniei în magazin"... Și. am adăuga noi, pentru alte asemenea nimicuri.Mustrarea : Mustrarea se aplică pentru abateri ceva mai importante — cum ar fi: părăsirea locului de muncă în timpul programului ; venirea la serviciu în stare de ebrietate ; nerespectarea regulilor de... prevenire a incendiilor (!) ; primirea de sume de bani pentru serviciu ce intră în atribuțiile salariatului.Mustrarea cu avertisment se aplică pentru: nesupunerea la control : Injurii aduse șefilor ierarhici ; provocarea de scandaluri în magazine și restaurante : falsificarea mărfurilor, furtul la cîntar; vînzarea de produse alterate (!) ; vînzarea prapreț (!)“.Mărturisim cinstit : făcînd acestor regulamente ne-am cuprinși de o undă de îngrijorare : dacă pentru abateri deosebit de grave se dau mustrări, ce o să găsim mal departe în regulament 7 De ce

abateri se tac vinovați vânzătorii care sînt, de pildă, retrogradați 7 Iată-le : falsuri în evidențe 1 Lipsă vădită de interes pentru îndeplinirea planului 1 Comportarea imorală față de colegi și... colege I Refuzul de a primi marfa nouă în magazin 1Socotim că ar fi absurd să demonstrăm punct cu punct cît de subdimensionate sînt sancțiunile în raport cu gravitatea faptelor. Evident, nu milităm pentru asprirea sancțiunilor la extrem. Dar credem că este de-a dreptul ridicol ca pentru falsificarea mărfurilor, hoțul să primească o mustrare inofensivă ; ca pentru falsificarea evidenței întreprinderii sau complexului comercial „cel în cauză, să se trezească cu... o retrogradare — în fapt simbolică". Asemenea sancțiuni nu numai că nu au rolul de a plomba cariile existente în sfera comercială — dar mai rău, le perpetuează, le lărgesc — sînt de natură să încurajeze necinstea și indisciplina. Din datele culese de pe teren rezultă și mai clar acest lucru. într-o zi, pe nepusă masă, un ospătar din Ploiești (F. Popa) a tras cîteva perechi de palme unui consumator ! Cititorul se va întreba desigur : Ce caută un asemenea huligan în comerțul de stat 7 Așa s-au întrebat și tovarășii de la T.A.P.L. Și uitîn- du-se ei în regulament, i-au aplicat băiatului (bătăușului) una dintre cele mai grave sancțiuni: mustrare cu avertisment. Așa ! Să se învețe minte 1Pentru un fleac de nimic — turnau cu ghiotora și sistematic apă în cazanele de ciorbă ale restaurantelor — bucătăresele Maria Anghel și Florica Vîscan au pățit-o la fel !în foarte multe organizații comerciale se întîmplă un fenomen ciudat : mulți gestionari necinstiți iau casa de bani a unităților în care lucrează drept casă de credit. Se împrumută, hoțește, de la magazin ! Prinși în culpă ei sînt imediat... a- vertizați, mustrați, prelucrați și lăsați în pace ! Dacă la regulament nu scrie că asemenea negustori trebuie scoși definitiv din activitatea comercială 7 !Fiind, într-un fel, tolerate de înseși prevederile regulamentului, abaterile se țin lanț. De la începutul anului și pînă acum în regiunea Ploiești au fost înregistrate cîteva mii. Din registrele de evidentă reiese că purtarea necuviincioasă față de clienți, injuriile la adresa lor, lipsurile nemotivate șl întîrzierile au devenit abateri la ordinea zilei. împotriva lor, organizațiile comerciale luptă neobosit cu... binecunoscutele observații și mustrări. Rezultate : nimic pe tot frontul. Aceste sancțiuni, bătrîne de 17 ani, care nu se deosebesc cu nimic una de alta, fiind egale în ineficacitate, s-au banalizat așa de mult încît negustorul fără a- vertisment nu e în... rîndul lumii.„Tehnica" aplicării acestor sancj țiurii formale este și ea tot bătrînă și nespus de rudimentară ; croită pe un calapod menit parcă să le facă și mal ineficiente. Un ospătar de la restaurantul „Terasa Trandafirilor" din Ploiești s-a comportat necores- punzător fată de un client. Ce a făcut clientul 7 A scris pe o bucată de hîrtie despre nemulțumirea sa. Peste o săptămînă merceologul unității (care ar trebui să se ocupe de aprovizionare și nu de reclamațiile cetățenilor), deschide cutia de re- clamațli. „Așa al procedat 7" îl întrebă el pe ospătar. „Nu" — răspunde acesta. Merceologul trebuie să facă atunci cercetări. Să întrebe pe colegii ospătarului... Aceștia nu-și mai aduc însă aminte de nimic... $i totul moare. Dar dacă cineva dovedește că ospătarul e vinovat ? Atunci se face un referat. Referatul e înaintat directorului. Se face apoi o sancționare. Hîrtia merge (poate dura și 6 luni) la
(Urmare din pag. I)

cu sulectura simțit

decizie de „imediat" secretară.

Secretara o da curierei. Curiera duce la magazin sau la restaurant și o înmînează nu cui trebuie, ci... cui se găsește. Sînt cazuri cînd oel in culpă, nici nu știe că a fost sancționat I Așadar, sancțiuni orfane și de rolul lor educativ, și de cel represiv. Apă de ploaie !A fost un lucrător din comerț sancționat 7 Faptul nu mai impresionează pe nimeni. Nu impresionează am spus 7 Am cam exagerat puțin, în ancheta întreprinsă în rîndul gestionarilor, vânzătorilor, șefilor de magazine ni s-a spus : sancțiunile... jenează, supără un pic pe cei care le primesc. Atunci care este explicația numărului ridicat de sancțiuni 7“ E simplu — a sunat replica vînzători- lor, șefilor de magazin etc. Șefii noștri nu sînt pedepsiți de nimeni. Tot timpul sancțiunile sînt deplasate pe umerii celor mai slabi... Adică pe umerii noștri"...Eroare gravă ! Și directorii, șefii de servicii, contabili șefi etc, sînt la rîndul lor sancționați. încă și mai „drastic" Atît de „drastic" încît nici măcar bruma de severitate a regulamentelor și instrucțiunilor în vigoare nu se mai respectă. Iată ce spun a- ceste regulamente : în cazul în care în rețeaua comercială se constată că lipsurile se perpetuează, cei vinovați (responsabili, directori), vor fi sever trași la răspundere „mergîndu-se pînă la desfacerea contractului lor de muncă". Prevederea este întru totul justificată. E una să te porți necuviincios cu un cumpărător și cu totul altceva să neglijezi — ca responsabil de trust sau de organizație locală — magazinele dintr-un oraș sau dintr-o regiune întreagă.S-au întîmplat cazuri cînd directori de trust, de organizații comerciale, șefi de servicii etc, și-au neglijat frecvent îndatoririle lor oficiale 7 Foarte multe. De 70 de ori au fost informate organele competente asupra deficiențelor grave din rețeaua comercială a regiunii Ploiești. Rapoartele inspecției comerciale de stat au fost puse însă la dosar. Uneori s-a trecut și la sancțiuni. Severe : Pentru că a neglijat aprovizionarea populației din regiune cu lemne, directorul I.R. „Combustibilul"- Ploiești a primit amendă... 250 lei ! Directorul O.C.L. produse industriale — Buzău încurajează desfacerea preferențială de mărfuri. Penalizare: 150 lei. Directorul comercial al O.C.L. Alimentara din Tîrgoviște lasă orașul fără pîine, fără carne, conserve, vin, apă minerală etc., etc.... și o sută lei penalizare IMai am în față încă vreo 40 de exemple similare. Dar la ce bun să le dăm publicității 7 Din toate rezultă același lucru : Generozitatea fără margini a organelor de control față de abateri cu totul inadmisibile, am zice, incompatibile cu însușirile pe care e necesar să le aibă un lucrător în comerț....Directori de organizații și unități comerciale, consilieri juridici, alți specialiști și lucrători din comerț apreciază unanim că între „faptă" și „răsplată" — între abatere și sancțiune există o mare discrepanță. Această nepotrivire se dato- rește în parte instrucțiunilor depășite de viață care precizează sancțiunile. Fapt e că situația nu mai poate continua în acest fel. Sancțiunea este o măsură administrativă, cu caracter educativ, mobilizator. Ea nu trebuie aplicată „ca să fie", de dragul de a o aplica, ci cu scopul foarte precis de a împinge activitatea comercială mereu mai înainte, pe o treaptă superioară. Cînd își va intra în drepturi acest instrument de perfecționare a activității sectorului comercial 7
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Volumul cuprinde lecțiile : Orîn- 
duirea socialistă în România ; Parti
dul Comunist Român — conducă
torul poporului în construcția socia
listă ; Industrializarea socialistă — 
obiectiv central al politicii econo
mice a Partidului Comunist Român ; 
Politica agrară a Partidului Co
munist Român ; Sarcinile stabilite 
de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
privind creșterea producției agri
cole ; Rolul întreprinderilor agricole 
de stat în dezvoltarea agriculturii ; 
Rolul și sarcinile stațiunilor de ma
șini și tractoare în realizarea po
liticii partidului în agricultură ; În
tărirea economică-organizatorică ă 
cooperativelor agricole de produc
ție ; Republica Socialistă România 
— stat al oamenilor muncii de la 
orașe și sate ; Familia în socialism ; 
Educarea comunistă a oamenilor 
muncii.

ft

//
//

fi

Xr- > -✓ y *

Mi

Gh. GRAURE

• Cînd plouă, strada noastră, situată sub nivelul străzilor dimprejur, se transformă într-o imensă baltă. Fără cisme de cauciuc, nu mai poți ieși din casă, pur și simplu. Situația e arhicunoscută la Sfatul popular raional „23 August". Ni s-a promis ultima dată că în primăvara acestui an strada va fi canalizată. Am nădăjduit că așa se va întîmpla. Dar zadarnic. Iată-ne din nou toamna, în pragul ploilor și nu știm ce să facem : să ne procurăm costume de scafandri 7
Virgil ONESAstr. Ion Polizu nr. 42, raionul23 August — Loco• Direcția Miliției regiunii Dobrogea ne-a semnalat cele ce urmează : Ministerul Industriei Construcțiilor. prin Direcția generală a silicaților. a repartizat, la 4 II 1965. fabricii de ciment „Stînca" din Brăila o autoforeză... în stare de_ nefuncționare, stare de nemișcare fabrica din Brăila a repartizat utilajul carierei sale de piatră din Topalu, regiunea Dobrogea. După mai multe încercări nereușite de a-1 repara, cei de la carieră au comunicat că n-au ce să facă cu el defect, punîndu-1 la dispoziția sus- scrisei direcții generale. De atunci, de cînd a fost adusă — sînt doi ani și mai bine — autoforeza și autocamionul pe care este instalată stau și ruginesc, sub cerul liber, și așteaptă dispozițiile direcției generale din minister. Dar nu stau degeaba. Fabrica „Stînca" a plătit pînă acum amortismente în valoare de peste 43 000 de lei. .Inactivitatea se plătește. Dar, din păcate, plătesc cei nevinovați. Vinovății... se spală pe mîinl. Cu banii altora, bineînțeles. E drept 7

In aceeași

cola din Brăila. Trimise peste tot, inclusiv redacției, aceste reclamații au fost cercetate de miliție și găsite total neîntemeiate. Autorilor lor li s-a atras atenția de către miliție asupra riscului pe care și-1 asumă făcînd reclamații tendențioase. Dar nu s-au potolit. în termeni juridici, acțiunea lor se cheamă „denunțare calomnioasă" și legea o pedepsește cu închisoare. Dintr-un răspuns al Direcției Miliției regiunii Galați aflăm că cel calomniat s-a adresat justiției. Așadar, ulciorul nu merge de multe ori la apă.• în primăvară am cumpărat din Botoșani o canapea „Trivale", produsă de C.I.L. Pitești. Mai bine n-o cumpăram ! Cum am ajuns cu ea acasă, s-a desfăcut din toate încheieturile. Am sesizat O.C.L. Botoșani, a venit un meșter
• recîamatn

9

•răspunsuri

• Legătura dintre muzeul Golești din comuna cu același nume și orașul Pitești este făcută, pe hîrtie, de șase autobuze I.G.O. Spunem pe hîrtie, deoarece în realitate, din motive pe care nu ni le putem explica, autobuzele fac cap de linie la hotarul comunei Ștefănești-Văleni, la 2 km distanță de muzeu și de gară. Ce fac vizitatorii muzeului 7 Ce să facă 7 Decît să suporte „explicațiile" (citiți mojiciile) unor șoferi de pe aceste autobuze, preferă să parcurgă „per pedes" distanța respectivă. Deci, dacă, aflîn- du-vă în Pitești și vrînd să vizitați muzeul din Golești, vă hotărîți să vă urcați într-un autobuz I.G.O. pe care scrie „Pitești-Golești", nu vă lăsați convinși de ceea ce scrie pe tăblită, ci pregătiti-vă să parcurgeți pe jos 4 km de drum.
ion MARINESCUstr. Trivale 14 — Pitești• Soții Elena și Constantin Dima din Brăila, strada Theodor Aman nr. 35, sînt de mai multi ani în ceartă cu vecinul lor de apartament, Constantin Gună. Certurile capătă uneori caracter violent. Cine e de vină, nu se știe. Mai arțăgoși, soții recurs în ultimul timp la un procedeu reclamații și parareclamații cuprlnzînd născocite, cu caracter penal, la adresalor Constantin Gună, șofer la întreprinderea pisci-
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acasă, dar n-a putut s-o buie mi-a scris primit răspuns nu se mai produc astfel de canapele. Nu se mai produc probabil pentru că sînt proaste, de vîndut se asa rele, cum Canapeaua 2 800 lei.fac 7 Că doar n-o să rămîn eu păgubit datorită neglijentei altora !

repare. „Tre- schimbată" —■ zis el. Am fabricii și am că
Dar vînd. sînt. costă Ce să

Mihai CHIPERcomuna Ștefânești, raionul Botoșani• Am lucrat, pînă anul trecut pe vremea aceasta, la șantierul de montaj centrale • • • —Sud. La plecare, mai aveam munca depusă pe șantier, 1 027 că o să-ți trimitem banii acasă spus tov. Boris de la serviciul rului. Și mi-am văzut de treabă. Am așteptat un timp, am revenit, am mai așteptat cîteva luni și iarăși am venit la șantier să întreb de bani. „Mai ai răbdare" — mi-a spus același tov. Boris. Am avut răbdare un an de zile. Poate că nu-1 mai rabdă pe el forurile superioare !

electrice București- de primit, pentru lei. „Mergi sănătos, prin poștă" — mi-a financiar al șantie-

Ion L CIOBANUSplaiul Unirii nr. 64, raionul T. Vladimirescu — Loco• La 23 septembrie a.c., am trimis, prin mandat telegrafic, o sumă de bani de la oficiul P.T.T.R. — Bîrlad. Destinatar : Munteanu Gheorghe (fratele meu), comuna Movila Ruptă, raionul Săveni, regiunea Suceava. La 2 octombrie mă pomenesc cu banii retur. „Destinatarul necunoscut" — mi s-a spus. Cum așa 7 Omul locuiește acolo de cînd s-a născut. Mă uit pe formularul-telegramă și, cînd colo alt nume : Mertican sub acest nume inventat omul era necunoscut în sfat : Toți acei care vorfamilie se pot adresa cu încredere oficiului P.T.T.R. — Bîrlad. Serviciu garantat. Atît în ce privește schimbarea numelui, cît și în privința expedierii unor sume de bani prin mandat telegrafic !
Gheorghe. Bineînțeles că, de telegrafistele oficiului, comună. In încheiere, un să-și schimbe numele de

V. MUNTEANUStr. Horia nr. 3 Bîrlad
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din bd. Republicii nr. 6, re
novat și modernizat, oferă o 
ambianță plăcută pentru ser
virea micului dejun. La prinz, 
intre orele 12—18 se Pot servi 
meniuri la pensiune. La aceas
tă unitate este rezervat un 
spațiu special pentru elevi. Ei 
pot servi meniul complet de 
pensiune (2 feluri de mincare, 
piine și desert) la prețul de 
7,50—10,50 lei.

In fiecare seară, restaurantul 
„Universității" oferă diferite 
preparate șt specialități culi
nare care se găsesc numai aici: 
escalopine de porc cu sos de 
vin, specialități asortate la 
grătar compuse din fripturi de 
vacă, de porc, cîrnăciori, vră- 
bioare, mici etc., piinișoare 
calde de casă, vinuri din soiuri 
pure. Nu lipsește nici progra
mul muzical susținut de or
chestră.

tive. Fie că au fost izbiți de anumite aspecte spectaculoase ale relațiilor existente între membrii acestui grup (modă, stridență, admiratori ai dansului modern, amatori de bar etc.). Fie datorită unor exagerate constringeri familiale. Am un elev în această situație (mă fereso să-i dau numele din motive strict pedagogice). Crescut acasă in legi spartane a găsit soluția unei evadări într-un cerc de amici din afara școlii, cerc cam anarhic, mimînd o blazare prematură, impresionat numai de gesturile-șoc. Am explicat părinților greșeala și cu eforturi din partea tuturor, lucrurile merg spre bine. Un alt caz mi-a dezvăluit și altă cauză a aderării la prietenii destructive : băiatul nu era tratat acasă cu destulă seriozitate, ca un om matur, nu i se dă importanța cuvenită și crede că iși cîștigă dreptul prin contractarea unor a- semenea relații. Abia cînd s-a ajuns la conflicte serioase, părinții și-au intuit greșeala și lipsa de tact.în funcție de aceste cauze ale constituirii unor anturaj e se stabilesc și sarcinile educatorului. în primul rînd el nu are dreptul să ignore existența grupurilor și a influenței lor asupra individului și în al doilea rînd, trebuie să folosească această influență pentru a ajuta evoluția firească și pozitivă a tînăru- lui. Atîta timp cît în special profesorul și, prin el, școala ca instituție educativă nu ține seama de marea înrîurire a prieteniilor de grup, va trece peste un factor de o asemenea însem-

nătate în formarea mai ales a adolescentului, ea nu va putea face față propriilor ei sarcini căci individul nu trăiește izolat și rupt de mediu, „vagaru in vacuo", ci într-o interdependență evidentă, față de cei care-1 înconjoară. Se impun cîteva legi ale intervenției pedagogice indirecte prin anturaj. Mai întîi educatorul nu trebuie să afișeze o su

Unul din elevii mei, foarte talentat, înzestrat cu calități muzicale deosebite, intrase într-un cerc de stu- denți alcătuind o formație de muzică ușoară care se producea prin diferite localuri. Iși neglijează școala și pierde un an (clasa a IX-a), mediul barurilor de noapte nu este tocmai nimerit pentru dezvoltarea sa morală și intelectuală.

ția muzicală și să înceapă studiul serios, sistematic. Anul aoesta a intrat la Conservatorul „Ciprian Po- rumbescu" și a căpătat o structură etică cu totul satisfăcătoare. Ceea ce am căutat permanent să-i inoculez a fost conștiința propriului talent pe care nu are dreptul să-l risipească și credința că nu se va putea realiza deplin lntelec-

de perspectivă. MARIANA MIHAI, secretara organizației U.T.C. de la Liceul „Dr. Petru Groza", ne demonstrează, pe un caz, cum s-a putut recupera un grup întreg caracterizat printr-o sfidare a celor mai simple reguli de bună purtare, printr-o falsă originalitate în vestimentație etc :— Am analizat structura Iul, organizarea lui inte-

TlNĂRUL Șl ANTURAJUL
perioritate nejustificată, superficială, un dispreț aspru față de grupul constituit după arbitrarul unor preferințe independente, pentru că riscă să piardă încrederea tinerilor. Apoi nu are dreptul să-și încerce capacitățile pedagogice înainte de a analiza motivele pe care tînărul le are pentru a intra într-un anumit anturaj dacă ele țin de o criză temporară sau de o necesitate de perspectivă. Să stabilească cu exactitate trăsăturile fundamentale ale grupului, determinantele sale profunde, înlăturînd perficială cunoștință folosească lor însele, să le canalizeze spre dezvoltarea aptitudinilor cu adevărat pozitive. Profesorul NICOLAE ȘER- BAN ne relata un caz :

crusta lor su- pentru ca, în de cauză, să le adesea împotriva

Dar vine într-o zi să mă roage să-l iau Ia mine în clasă și insistă destul de mult ca să mă pună pe gîn- duri. Am aflat ulterior prin ceilalți colegi ai lui că este îndrăgostit de cea mai bună elevă din clasa la care eram diriginte și unde mă rugase să-1 mut. Am acceptat să-l iau la mine pentru a-1 putea supraveghea mai îndeaproape și pentru că fusese solicitat să cînte într-un film muzical am intervenit pe lîngă regizor, și am stabilit ca băiatul să nu participe decît la turnările prime cu asentimentul școlii. După aceea mi-am asociat fata, i-am explicat că va trebui să-l determinăm să renunțe la grupul acela cu care cînta în localuri și cu ajutorul ei, după lungi discuții pedagogice îl determinăm să nu plece pe litoral in vacanță în forma-

tual fără o ținută morală ireproșabilă.în procesul formării tî- nărului, calitățile educatorului sînt adesea determinante. De autoritatea, înțeleasă ca fermitate binevoitoare, adică înțelegere și respect, de tactul pedagogic care înlătură ostentația intervențiilor directe, constrângerea și sfidarea, de puterea exemplului depinde în mare parte formarea spiritual-morală a adolescentului.Problema influenței anturajului și a posibilităților de utilizare a fluențe asupra interesează în tul deosebit U.T.C. Ea are unească tineretul sub semnul aceleiași concepții despre viață, să le insufle încredere și să-i mobilizeze într-o activitate continuă și

acestei in- unui individ mod cu to- organizatia menirea să

rioară și am observat cu atenție ierarhia membrilor lui. Astfel am constatat unul din principalele mobile ale activității hazardate a grupului, inițiativa și autoritatea totală a conducătorului său, un băiat de 18 ani, repetent de vreo două ori, lipsit de un control familial exigent, inițiat în tot felul de experiențe nefaste de prieteni mai mari. Se punea problema izolării lui de ceilalți și acest lucru nu se putea obține decît prin formarea unei opinii adecvate asupra capacităților lui. Am organizat atunci citeva acțiuni care pentru toți tinerii erau foarte atractive și interesante, dar în care calitățile și talentul fiecăruia, mobilitatea gîndirii și priceperea fiecăruia stabileau o nouă ierarhie a valorilor, de data aceasta pe criterii

autentice. Tinerii au reacționat imediat, așa cum ne așteptam, verificîndu-și vechile judecăți pripite.Am discutat despre antu- raje mai mult ca factori educativi neorganizați și deci cu consecințe nu tocmai binevenite. Sînt însă și anturaje bune, stimulative, determinînd formarea unor oameni superiori, printr-o emulație interioară continuă, prin competiția egală între membri.— Eu, spune inginerul STELIAN POP, datoresc foarte mult grupului de prieteni în care am intrat după ce am terminat facultatea cînd mă simțeam puțin dezorientat și singur. începusem să mă blazez, că circul fără rost în- deplinindu-mi atît cît este necesar obligațiile profesionale. Ei m-au îndemnat să-mi reiau munca în serios și prin ritmul de viață mi-am impus o revizuire a existenței mele, pe toate planurile, o înțelegere mai profundă a utilității eforturilor cotidiene, o mai mare receptivitate față de tot ce mă înconjoară.în aglomerațiile urbane moderne, pătrunde dată într-un total diferit de cel tradițional trăiește sentimentul unei izolări care adesea îl poate determina să aleagă orice anturaj întîlnește în cale. Iată de ce tinerii care iși părăsesc casa familială mergînd la locurile lor de muncă în alte orașe, sau pentru a-și continua studiile în marile centre universitare se cer urmăriți mal îndeaproape. Educăm colectivul, educînd fiecare individ în parte.

IA „DOI COCOȘI"
Unul din cele mai agreabile 

locuri de popas, intr-un cadru 
natural plăcut, se află pe șo
seaua Străulești, nr. 6. Este 
vorba de restaurantul „Doi cocoși", cu teren de parcare 
pentru autoturisme. Aici se 
poate ajunge și cu tramvaiele 
6 și 20, care circulă in direcția 
Bucureștii Noi.

La restaurantul „Doi cocoși* 
se pot comanda diferite spe
cialități la grătar cu cărbuni 
din lemn : pui, mușchi, muș- 
chiuleț, rinichi, creier, fudulii, 
măduvioare și crap la proțap. 
De asemenea, se pot servi o 
serie de preparate culinare de
licioase.

individul care pentru prima mediu nou.

Produse chimice 
cu multiple 

întrebuințări
Fabrica „Chimica” din Mă- rășești realizează o gamă largă de produse pe care le livrează pe bază de contracte. Iată citeva produse chimice cu multiple întrebuințări : clei de oase și clei de piele, gelatină industrială, grăsime de oase și grăsime de piele, spumogen lichid și praf, cărbune animal tehnic, mangal din coji de nuci, ulei de oase, făină de oase calcinată, fosfat tricalcic alimentar, precum» și lacuri, vopsele și emailuri.
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din 5-6 octombrie 1967

Apariția proiectului de Directive ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale a găsit colectivul siderurgiștilor hunedoreni într-o perioadă de eforturi intense în (copul sporirii producției de metal, în condițiile unei calități tot mai bune și unor cheltuieli materiale cît mai reduse. Iată o dovadă concludentă — pe 9 luni din acest an — a amploarei acestor eforturi și a rezultatelor obținute pe coordonatele majore ale organizării științifice a producției și a muncii s-au realizat 21 000 tone o- țel peste plan și peste 70 milioane lei beneficii suplimentare.Succesele amintite, întreaga activitate rodnică a siderurgiștilor hunedoreni, confirmă nu numai însemnătatea acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, dar, pe alt plan general, atestă justețea principiilor aplicate de partidul și statul nostru în conducerea și planificarea activității tuturor sectoarelor economice, între care siderurgia ocupă un loc important. Congresul al IX- lea al P.C.R. a subliniat necesitatea ridicării, în continuare, a întregii activități economice pe o treaptă calitativ superioară, corespunzător condițiilor noii etape de dezvoltare socialistă. Documentele ulterioare ale partidului și statului nostru au vizat îndeplinirea riguroasă a acestui obiectiv. Recentul proiect de Directive prevede un ansamblu de măsuri, care se integrează organic în concepția unitară stabilită de Congresul al IX- lea al P.C.R. privind principiile fundamentale de îmbunătățire, în continuare, a formelor și metodelor de conducere, organizare și planificare a e- conomiei naționale.Complexitatea problemelor, bogăția de idei și principii cuprinse în proiectul de Directive constituie pentru colectivul combinatului nostru, ca și pentru toate celelalte întreprinderi industriale, o sursă inepuizabilă de mijloace și căi sigure, capabile să ridice pe o nouă treaptă nivelul eficienței întregii activități economice. Dintre acestea, eu mă opresc la aplicarea unui principiu fundamental, e- nunțat în proiectul de Directive: apropierea conducerii de producție, condiție esențială pentru fundamentarea temeinică a soluțiilor de îmbunătățire a procesului de producție și pentru fructificarea lor operativă, eficientă în întreprinderi. Pe bună dreptate, așa cum se remarcă în proiectul de Directive, a devenit inadmisibilă practica tărăgănării și improvizațiilor în rezolvarea problemelor sau în înlăturarea neajunsurilor de organizare și conducere a producției, de rațională aprovizionare și desfacere, de creștere a rentabilității. Aceste fenomene sînt generate în bună măsură de existența și înmulțirea organelor intermediare, a unor relații rigide între forurile tutelare și întreprinderile industriale.Noi, cei de la Hunedoara, ca și beneficiarii am simțit, din păcate, din plin consecințele tutelei mărunte din partea ministerului, a altor organe, prin direcțiile lor generale. Ea a provocat soluționarea greoaie și de multe ori inoperantă a chestiunilor ridicate zi de zi de specificul producției, a dus la îngrădirea inițiativei conducerii și a aparatului tehnic din combinat. Prea mult s-au amplificat schemele direcțiilor generale, ceea ce a lipsit combinatul de aportul nemijlocit in producție al unui mare număr de specialiști. Chiar se crease un prost obicei în promovarea cadrelor, în domeniul fructificării capacității tehnice și organizatorice a unor specialiști : ei munceau bine în combinat, în alte întreprinderi hunedorene și erau remarcați, iar apoi urma... promovarea la minister, în alte locuri, unde de cele mai multe ori se birocratizau, ru- pîndu-se de activitatea productivă. La acestea se adaugă și limitarea, prin- tr-o serie de acte normative apărute de-a lungul anilor, a competenței conducerii combinatului, avînd efecte negative în rezolvarea problemelor ac- tivității de producție și financiare.Evident, nu vreau să scuz cu nimic sau să minimalizez, de pildă, partea de răspundere ce revine combinatului în cazul restanțelor în livrarea unor comenzi către beneficiari. Da, ele își au un izvor și în modul defictuos de dirijare a repartițiilor, de programare de la direcția generală — a fabricației unor sortimente. Acel mod defectnos de lucru, care a a(us destule pagube combinatului și beneficiarilor., se datorează necunoașterii în profunzime a condițiiloi de poducție, a poterițelot secțiiloi în practica mondială a siderurgiei a devenit un fapt obișnuit ca marile combinate să lucreze după programe de fabrioție stabile. de mare durată, ceea e asigură sporuri de producție, o inaiă productivitate a muncii, evitarea jierderilor de timp și de materii pime, materiale, semifabricate. La no se proceda invers Puține au fost prioadele cînd procesele de fabricații sortimentele au avut stabilitate. >auza ? Nu se știa cu exacti

tate ce sortimente și mărci de oțeluri să producem. S-a întîmplat ca seara compartimentul de programare să comunice oțelăriei anumite comenzi, pentru ca ulterior, după cîteva ore, să intervină schimbări. Aceasta datorită faptului că programul de elaborare și laminare a oțelului — întocmit de forul de resort — nu era așezat pe baze riguros științifice. Necunoașterea de către cei din minister a necesarului beneficiarilor, pe de o parte, și a posibilităților reale

de producție, centrala industrială ÎȘ> va dovedi viabilitatea, va putea promova o conducere optimă și rentabilă a activității unităților care o compun.După părerea mea,în condițiile industriei siderurgice este deosebit de oportună crearea centralelor industriale pe criteriul teritorial.Nu numai că s-ar evita neajunsurile de genul celor amintite, dar s-ar lichida centralizarea excesivă a atribuțiilor

dustriale, care să cuprindă și sectorul minereurilor de fier din bazinul Poiana Rusca,a cărui producție este livrată și consumată integral de combinatul siderurgic. Totodată, avînd în vedere volumul ridicat de investiții și lucrările de reparații capitale din sectorul siderurgiei,ar fi bine să se includă în structura centralei industriale și întreprinderea de construcții-montaje respectivă.

De ce se impune 
apropierea conducerii 
de producție?

ale combinatului, pe de altă parte genera, deci, pierderi de capacitate, rebuturi, încălcarea disciplinei contractuale.După cum prevede proiectul de Directive, astfel de neajunsuri vor putea fi înlăturate prin apropierea conducerii de producție, prin înființarea centralelor industriale, unități economice autonome, coordonate și controlate de către ministerele de resort. Avînd îndatorirea să sprijine întreprinderile în fundamentarea riguroasă a sarcinilor de plan, să urmărească realizarea lor ritmică, să asigure continuu portofoliul de comenzi în vederea folosirii integrale a capacităților

Ing. Nicolae AGACHI director generol al Combinatului siderurgic Hunedoara
la nivel de minister și direcții generale și tutela măruntă de pînă acum. Pornind de la necesitatea stringentă ca la organizarea centralelor teritoriale să se țină seama, cum se spune în proiectul de Directive, și de cuprinderea unor întreprinderi conexe, cred că la Hunedoara este posibilă crearea unei asemenea centrale in-

Aceasta ar asigura o coordonare judicioasă și operativă a lucrărilor și obținerea unui grad mai înalt de specializare, folosirea forței de muncă cu productivitate sporită.Mai înainte, vorbeam de indisciplina contractuală față de unii beneficiari. La înlăturarea ei va contribui apropierea conducerii de producția combinatului. Și în acest domeniu am făcut calcule. Noi, ca mare producător de metal, ne-âm gîndit că în sectorul de aprovizionare-desfacere, activitatea e bine să se concentreze integral la centrala industrială, așa cum prevede proiectul de Directive. Nu ar avea nici un rost ca ministe

rele să se ocupe de toată această „bucătărie", mai ales din cauză că ele, uneori, încurcă lucrurile.Ministerele ar trebui să asigure, după părerea mea, numai cotele anuale de materii prime, materiale și semifabricate, să le repartizeze între centrale și atît.S-ar simplifica mult actualul aparat birocratic al ministerelor. Ca urmare, centralei îi va reveni direct sarcina să asigure prin convenții de lungă durată resursele de aprovizionare, iar combinatul să încheie nemijlocit cu furnizorii contracte directe. Cît privește materialele din import, pentru a înlătura numeroasele dificultăți existente în prezent în distribuirea lor prin baze, propun ca în mod unitar să se studieze profilarea, specializarea și dezvoltarea acestor baze, îmbună- tățindu-se repartizarea lor echilibrată pe un anumit teritoriu.Proiectul de Directive pune un mare accent pe generalizarea experienței înaintate, obținută în diferite domenii ale activității economice. Experiența noastră din acest an, cînd am reușit să îndeplinim în mare măsură ' obligațiile contractuale, pledează pentru menținerea desfacerii centralizate a metalului prin bazele coordonate de Oficiul de desfacere a produselor siderurgice. Mai departe, ținînd cont de condițiile specifice în care se realizează operațiile de import-export a produselor siderurgice, ne gîndim căar fi bine ca coordonarea efectivă a exportului de produse siderurgice, inclusiv prospectarea pieței externe, să revină aceluiași oficiu de desfacere a metalului,centrala industrială urmărind și con- trolînd doar realizarea efectivă a sarcinilor respective.Ridicînd aceste cîteva chestiuni, care se circumscriu în prevederile proiectului de Directive, îmi exprim dorința ca la organizarea practică a activității pe baza principiilor preconizate să nu se recurgă la improvizații, cum a procedat ministerul nostru în unele perioade. Nu cu jumătăți de măsură se vor înlătura neajunsurile, ci aplicînd riguros principiile de bază și indicațiile proiectului de Directive, expuse cu claritate și pe înțelesul oamenilor muncii.
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Noul sistem administrativ,’ 

factor de progres in dezvoltarea;
O trăsătură caracteristică a proiectului adoptat la Plenara C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea organizării adminis- trativ-teritoriale este fundamentarea științifică, bazată pe o analiză de fond a ansamblului de factori naturali, economici, demografici, sociali și tehnici care determină întreaga dezvoltare a țării.Nou) sistem administrativ soluționează în chip fericit o seamă de deficiențe de ordin organizatoric, care constituie o frî- nă în calea unei dezvoltări rapide, multilaterale, — pe care s-au angajat din ce în ce mai hotărît în ultima perioadă orașele și satele noastre. Ne vom limita la cîteva e- xemple Astfel, în zona Sibiu-Blaj. atît gradul de dezvoltare economică și de dotare a orașelor cît șt vechi tradiții făceau ca aria de gravitare a așezărilor din jur să depășească cu mult limitele raioanelor în care aceste localități s-au înscris. Sibiul — rămas în umbra centrului regional. așa cum rezultă din lectura proiectului — are de fapt o haină administrativă mult prea st.rîmtă față de zona largă în care se manifestă atracția lui social economică și culturală A- ceasta se reflectă atît în viața orașului cît și a așezărilor din zona sa de gravitare. care au fost a- rondate artificial la alte raioane O cercetare recent efectuată de Centrul de cercetări sociologice în

satele Broșteni și Capul Dealului din raionul Mediaș reliefează pregnant consecințele actualului sistem de organizare admi- nistrativ-teritorială. Locuitorii acestor sate se deplasează în mod curent pentru rezolvarea diverselor lor interese la Sibiu și nu la centru) raional, unde au fost „alipiți” în mod artificial.Un alt exemplu îl constituie partea nord-vestică a raionului Bujor, regiunea Galați, unde, cu toată gravitarea tradițională și firească spre orașul Bîr- lad (existența unei depresiuni geografice orientate către acest centru industrial în dezvoltare, și alți factori), limita raionului a fost stabilită pe alte considerente.Nu numai deficiențele de teritorializare a unităților administrative, dar însăși structura organizării, pe mai multe verigi intermediare, prezintă o serie de aspecte negative. Este vorba de paralelism, de o seamă de modalități de lucru ineficiente, de formalități greoaie de ordin birocratic Noua organizare administrativă avînd două categorii de unități de bază - orașul șt comuna - grupate într-o singură unitate admi- nistrativ-teritorială corn pletă din punct de vedere economic și social-cultural (județul), creează condițiile unei dezvoltări rapide a tuturor localităților Pe de o parte, aceasta rezultă din legarea direo-

social-economică!

a localităților]
loan MATEIșef de secție la Centrul de cercetări sociologice al Academiei

tă și operativă de localități a organelor centrale de partid șt de stat, iar pe de altă parte. însăși a- ceste unități de bază capătă atribuții și competențe sporite, preluate de la raion Acest lucru va mări forța de atracție a comunelor față de satele din jur (anihilată anterior de raion). Creșterea mărimii medii a comunelor la 4 500—5 000 locuitori va contribui la sporirea posibilităților de investiții ale comunelor la mărirea puterii lor economice Noua organizare administrativ teritorială devine astfel un factor activ în acțiunea de dezvoltare sistematizată a mediului rural, precum și a orașelorCit privește delimitarea comunelor și județelor — pe care o preconizează proiectul — credem că ar

fi util ca specialiștii însărcinați cu această acțiune să facă apel la sistemul „ariilor de convergență" Acest sistem include totalitatea așezărilor gravi- tînd către o anumită localitate de centru, în funcție de interesele multilaterale (economice, culturale. de deservire socială. învățămînt etc.) în acest fel. viitoarele județe vor include în mod firesc și rațional acele localități de care sînt legate frecvent și dominant A- ceastă acțiune ar trebui să țină seama și de dinamica ..ariilor de convergență”, pentru ca stabilirea teritoriilor noilor județe să răspundă dezvoltării preconizate de documentele de partid într-o largă perspectivă (1971—1980)Pentru a se asigura reușita acțiunii de organizare a teritoriilor — ce presupune o activitate vastă și complexă — e necesar ca organismele investite cu traducerea in viață a acestei organizări, cit și acele organisme investite cu munca curentă a administrației (primar, secretar, consilii de con

ducere comunale, orășenești. județene) să aibă un înalt grad de competență și tehnicitate. în aceste organisme de lucru este necesar să se asigure a- portul conjugat și concordant al specialiștilor din diverse domenii (administrativ tehnic, economic, cultural urbanistic etc.), în aceeași ordine de idei, relevăm aportul prețios pe care sociologii ar putea să-l aducă atît in stabilirea concretă a delimitării unităților administrative viitoare (pe baza unor investigații complexe), cît și în asigurarea unei bune funcționalități a tuturor serviciilor și instituțiilor care asigură deservirea populației.Ținem să subliniem că o seamă de termeni tradiționali. utilizați pentru unitățile administrative
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PERFECȚIONAREA 
PLANIFICĂRII

(Urmare din pag. I)

preconizate (județ, primărie etc.) capătă un conținut -nou. întrucît se referă la realități fundamenta] schimbate Ele capătă funcții noi. mult mai complexe care vor contribui la dezvoltarea mai accelerată a vieții sociale, economice și culturale din întreaga țară.

organism viu. în continuă dezvoltare, iar formele și metodele de conducere și planificare nu sînt imuabile. ci trebuie permanent îmbunătățite. Marile avantaje si posibilități de progres continuu ale economiei socialiste pot fi fructificate pe deplin numai prin promovarea unei politici economice care să tină seama de stadiul atins în dezvoltarea forțelor și relațiilor de producție, de țelurile imediate și de perspectivă ale societății, să asigure o organizare științifică si coordonare a eforturilor pe toate treptele.Stadiul actual de dezvoltare a e- conomiei noastre, caracterizat prin creșterea nivelului de înzestrare tehnică a întreprinderilor, diversificarea producției și a ramurilor, a- dîncirea legăturilor de cooperare, pune noi sarcini planificării. Aceste sarcini decurg, deopotrivă, din o- biectivele de mare complexitate ce stau în fata fiecărei ramuri și a e- conomiei în ansamblu în etapa actuală a desăvîrșirii construcției socialiste, desfășurată în condițiile impetuoasei revoluții științifico-tehnice contemporane, sînt dictate de necesitatea creșterii eficientei întregii activități economice.Examinînd pe baze științifice experiența acumulată, analizînd aprofundat noile fenomene și procese apărute în practica economică, partidul nostru subliniază că, în actuala etapă de dezvoltare, este necesar să se ia noi măsuri pentru perfecționarea conducerii planificate a economiei, pentru ridicarea continuă a rolului planului, în scopul asigurării mersului nostru hotărît înainte. Sensul profund al tuturor măsurilor preconizate în proiectul de Directive este acela de a valorifica din plin avantajele și rezervele economiei noastre socialiste, de a înlătura tot ceea ce nu mai corespunde stadiului actual de dezvoltare, de a asigura sporirea eficienței întregii activități economice, ridicînd-o pe o treaptă calitativ superioară.Proiectul de Directive subliniază că rolul planificării în etapa actuală este de a îmbina în mod organic conducerea centralizată a economiei naționale în ansamblu cu autonomia unităților în care se desfășoară nemijlocit activitatea productivă, pe baza aplicării consecvente a principiului centralismului democratic. Așa cum se arată în proiectul de Directive, promovarea intereselor fundamentale ale poporului, asigurarea dezvoltării echilibrate a economiei impun ca deciziile hotărîtoare ale politicii economice să fie luate de forurile supreme ale partidului și statului, ca exponente ale întregii națiuni. Stabilirea principalelor proporții, niveluri și ritmuri ale producției materiale, repartiția venitului național pentru acumulare și consum, determinarea volumului și structurii investițiilor, amplasarea teritorială a forțelor de producție, orientarea comerțului exterior, a finanțelor și creditului, așezarea prețurilor, sistemul de remunerare a muncii, măsurile privind ridicarea nivelului de trai, precum și celelalte probleme care angajează răspunderea pentru viitorul țării, pentru evoluția societății noastre pot fi soluționate în mod optim numai ținîndu-se seama de dezvoltarea economiei naționale ca un complex unitar.Din contextul măsurilor preconizate se desprinde cu claritate că se perfecționează însuși mecanismul exercitării conducerii centralizate. Prin eliminarea practicilor de centralism excesiv, a îngrădirilor de ordin administrativ, se urmărește degajarea ministerelor și a altor organe centrale de sarcinile de detaliu, cu care sînt încărcate în prezent și pe care nu le pot cuprinde și rezolva în mod operativ, concentrarea lor asupra problemelor de importanță cu adevărat majoră. în aceste condiții. ministerele economice vor putea elabora cu mai multă profunzime planul de dezvoltare a ramurii respective, pe baza unor studii și programe privind proporțiile, nivelurile și ritmurile creșterii subramuri- lor și ramurii în ansamblu, în concordantă cu cerințele generale ale economiei naționale, ale obținerii unei eficiente maxime,în cadrul perfecționării conducerii și planificării, o deosebită importanță are acordarea de atribuții mai largi unităților economice în realizarea sarcinilor ce le revin din planul general de dezvoltare a societății, în organizarea și dirijarea activității lor. Autonomia funcțională și mobilitatea sporită vor mări inițiativa și răspunderea unităților economice în îndeplinirea sarcinilor lor. în planificarea curentă și de perspectivă, în scopul angajării lor în circuitul economic cu toate resursele și rezervele interne existente.Ca un element distinctiv al complexului de măsuri cuprins în proiectul de Directive se desprinde a- propierea conducerii de producție, prin crearea centralelor industriale care vor prelua o parte din atribuțiile actuale ale ministerelor și ale altor organe centrale. Una din principalele funcții ale centralelor industriale va consta în elaborarea planului economic propriu. Izvorît din orientările și sarcițiile care-i revin din planul de stat, cuprinzînd principalii indicatori ai activității întreprinderilor componente, precum și cei ai activității proprii, va consta în urmărirea realizării ritmice, la toți indicatorii, a planurilor elaborate.Măsurile ce se preconizează creează condiții pentru creșterea rolului și atribuțiilor centralelor și întreprinderilor în fundamentarea și elaborarea propunerilor de plan, sporesc răspunderea acestora în realizarea sarcinilor ce le revin, asigură mai multă mobilitate și operativitate în conducerea activității economice Din activitatea întreprinderilor se desprinde cu claritate faptul că soluțiile de îndeplinire a planului nu sînt unice, diferă de la o unitate la alta. în funcție de condițiile variate în care se desfășoară procesul de producție, de rezervele pe care inițiativa colectivelor lor Ie dezvăluie De aceea, proiectul de Directive a- rată că — păstrîndu-se, la nivelul economiei naționale și al principale

lor ramuri, ca sarcini obligatorii acei indicatori care exprimă obiectivele de bază ale dezvoltării — este necesar să crească numărul acestor indicatori pe măsura trecerii spre unitățile de bază, în scopul cuprinderii cît mai largi a laturilor esențiale ale activității lor economice.Atrage în mod deosebit atenția faptul că proiectul de Directive stabilește că o cerință actuală a planificării este de a conjuga armonios și riguros consecvența și fermitatea în realizarea principalelor orientări stabilite pe plan central cu suplețea și mobilitatea în soluționarea problemelor curente ale înfăptuirii acestor orientări. în acest sens, se prevede ca centralelor industriale și întreprinderilor să li se acorde dreptul ca, respectînd parametrii planului da stat, să-și poată adapta operativ propriile planuri, încît să fie evitate rigiditatea în prevederile de detaliu sau nesemnificative, precum și formalitățile greoaie și Inutile de modificare a planului.Studierea aprofundată și multilaterală a cerințelor legilor dezvoltării economice șl sociale, a fenomenelor noi care apar în viața economică și a rezervelor existente în fiecare ramură constituie o cerință esențială pentru fundamentarea științifică, o- biectivă a planurilor de dezvoltare a societății. Propria experiență a arătat că tendințele de subiectivism, manifestate uneori în activitatea organelor de planificare, au generat lipsuri în fundamentarea planului, au dus la apariția unor disproporții și la rămîneri în urmă în dezvoltarea unor ramuri și subramurl ale economiei. Măsurile luate de partidul și de statul nostru după Congresul al IX-lea pentru dezvoltarea în ritm rapid a industriei electrotehnice și electronice, modernizarea industriei construcțiilor de mașini, accelerarea producției bunurilor de consum, ridicarea și intensificarea agriculturii, realizarea integrală a planului de investiții sînt menite să corecteze unele disproporții dintre ramuri, să imprime acestora cadența și nivelul cerute de avîntul general, să asigure o structură modernă, dinamică și, prin aceasta, o eficiență generală ridicată întregii economii naționale.în legătură cu aceasta, se cuvine scoasă în evidentă ideea din proiectul de Directive că fundamentarea planului cere o muncă analitică de determinare a tuturor laturilor activității economice, confruntarea permanentă cu condițiile în schimbare ale viețiț social-economice, o corelare riguroasă între resurse și utilizarea lor. Se conferă astfel planului un caracter realist, ceea ce îi asigură o mare forță mobilizatoare.O condiție esențială a unei asemenea fundamentări o constituie participarea largă a specialiștilor, inginerilor. economiștilor, oamenilor de știință, tehnicienilor și muncitorilor la elaborarea planului. în acest fel se adîncește caracterul democratic al activității de planificare socialistă, în plan găsindu-și oglindirea experiența și inițiativa creatoare a unui număr cît mai mare de specialiști și oameni ai muncii. Este elocvent, în această privință, modul cum au fost elaborate măsurile de perfecționare a economiei, adoptate de partid și guvern în ultimii ani, cum a fost întocmit actualul plan cincinal și, mai ales, modul cum a fost conceput de conducerea partidului întregul proces de elaborare a cincinalului viitor și a liniilor principale de dezvoltare a economiei naționale pînă în 1980 însăși punerea în dezbatere publică a unor asemenea măsuri de importanță cardinală, cum sînt cele cuprinse în proiectul de Directive, atestă caracterul democratic al orînduirii noastre.Planurile cuprind fiecare în parte anumite etape ale dezvoltării economiei, dar această dezvoltare constituie un proces neîntrerupt, continuu ascendent și, de aceea, este necesar să se asigure o unitate între aceste etape, prin aplicarea consecventă a principiului continuității în planificare. în lumina experienței și a neajunsurilor de pînă acum, partidul nostru a luat măsuri pentru a asigura o bună continuitate a proceselor economice între planurile a- nuale, prin defalcarea actualului plan cincinal pe ani, ramuri și întreprinderi, o legătură organică între planurile cincinale, prin cuprinderea lor într-o orientare mai largă, de lungă durată, stabilită pe baza unor studii și previziuni științifice de perspectivă mai îndepărtată.Desigur, activitatea de planificare nu este și nu trebuie privită ca un scop în sine, fiind pusă în slujba aplicării politicii partidului de edificare a socialismului, de dezvoltare economică și socială a țării. în actuala etapă de desăvîrșlre a construcției socialiste sporește rolul conducător al Partidului Comunist Român în întreaga activitate economică și socială. în aceste condiții, creșterea rolului planificării, ca metodă principală de conducere a vieții social-economice, constituie o pîrghie esențială pentru afirmarea și mai puternică a partidului ca forță conducătoare. capabilă să mobilizeze și să îndrumeze cu clarviziune întreaga noastră națiune spre progres și prosperitate. Eficiența activității de planificare este condiționată nemijlocit de exercitarea rolului conducător al partidului comunist, care, pe baza studierii aprofundate a legilor obiective ale dezvoltării sociale, a realităților în toată complexitatea lor, stabilește sarcinile fiecărei etape și desfășoară o vastă muncă politică și organizatorică pentru realizarea o- biectivelor trasate.Sintetizînd întreaga experiență a- cumulată. trasînd căi esențiale pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, cuprinzînd în sfera sa toate laturile sistemului economic, proiectul de Directive constituie o nouă și elocventă expresie a capacității partidului nostru, a conducerii sale, de a aborda și soluționa în mod creator problemele dirijării conștiente a procesului complex de desăvîrșire a construcției socialiste. exprimînd interesele fundamentale ale întregului popor de dezvoltare și progres multilateral al societății românești.
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teatre ClND SE STABILEȘTE
• Opera română : Cavaleria 
rusticană ; Paiațe — 19,30.

S Teatrul de stat de operetă : 
ecretul lui Marco Polo — 19,30.

• Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (sala Comedia) : Oameni 
și șoareci — 19,30, (sala Studio) : 
Seringa — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Opera de trei 
parale — 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Privește înapoi 
cu mînie — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Henric al IV-lea — 
19,30, (sala Studio) : Jaguarul 
roșu — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Miorița — 20.
• Teatrul Mic (în sala Teatrului 
evreiesc de stat) : Amooor — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 16.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sînziana — 17.

S Ansamblul artistic al Uniunii 
enerale a Sindicatelor : Pentru

tot ce-mi este drag
• Circul de stat : Internațional 
circus-program — 19,30.

REPERTORIUL STAGIUNII
MUZICALE ?

20.

concerte
Filarmonica de stat „George 

Enescu" prezintă azi la orele 20, 
un concert de muzică de cameră 
la Sala mică a Palatului. In pro
gram : Mozart : Divertismentul 
în Sol major K.V. 63 ; Concertul 
în Re major pentru plan șl or
chestră ; Motetul „Exsultate, 
jubilate" pentru soprană și or
chestră K.V. 165 șl Serenada nr. 
3 în Re major K.V. 185. Dirijor : 
Paul Popescu. Soliști : Emilia 
Petrescu șl Cornellu Gheorghiu.

Fixarea perspectivelor de viitor constituie o preocupare firească a tuturor instituțiilor și întreprinderilor din toate domeniile vieții economice, sociale, culturale.în viața muzicală, acest lucru s-ar reflecta în primul rînd în planurile de stagiune — care s-ar cere aduse la cunoștința publicului cu mult timp înainte de începerea activității.S-a menținut însă, din păcate, obiceiul de a se considera aceste elemente drept secundare, dacă nu chiar, poate, „neartistice", „incompatibile cu viziunea creatoare în artă" etc. Și atunci, lăudabilele și stingherele eforturi ale celor care încearcă să realizeze totuși, în diferite instituții muzicale, un început de organizare în aoest sens, lovindu-se permanent de un asemenea zid. se prăbușesc sau se pierd.Iată însă că una din cele mai însemnate instituții muzicale din noastră, Opera Română, a lizat în anul acesta o primă șă în această stare de lucruri, tarea și difuzarea în rîndurile publicului a unui pliant cuprinzînd spectacolele pe întreaga stagiune — de la 11 octombrie 1967 pînă la 30 iunie 1968 — ca și ceputul ei, a spectacolelor, ganizatorică toată lauda.Studiind acest pliant, reiese, pe de altă parte, preocuparea de a sistematiza prezentarea stagiunii în ochii publicului, pentru a pune în evidență evenimentele cele mai însemnate. Astfel, sînt subliniate în primul rînd cele 7 spectacole în premieră — 3 opere, o operetă și 3 spectacole de balet. — ele fiind judicios repartizate, la date fixe (nu putem uita, de altfel, plăcuta surpriză pe care ne-a

țara rea- bre- Edi-
fixarea, încă de la în- distribuțiilor tuturor denotă o concepție or- și artistică demnă de

in
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17,00— Telecronica economică.

18,30— Telejurnalul de seară.
18,00— Clubul tinereții. „Prima impresie".
18,45— Transfocator

17,30— Pentru capii : Micii meșteri mari.

14,40— Fotbal: Rapid București — Tnakia Plovdiv. Transmisiune de la Stadionul 23 August.
adunarea festivă dedicată jubileului. La adunare au participat Ion Popescu Puțuri, membru al Consiliului de Stat, director al Institutului de Studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ion Stoian, șef de secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe Pană, prim secretar al Comitetului regional Brașov al P.C.R., Ion Mărcuș, președintele Comitetului Executiv al Sfatului popular al regiunii Brașov, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Dînd o înaltă apreciere activității desfășurate de cercetătorii și muzeografii acestui lăcaș de cultură, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România, a acordat Muzeului Brukenthal Ordinul „Meritul Cultural", clasa I. Cu același prilej, au fost conferite ordine și medalii unor lucrători ai muzeului.întregul colectiv al muzeului și cei decorați au fost călduros felicitați de tovarășii Ion Popescu-Puțuri, Pompiliu Macovei, precum și de toți cei prezenți.în continuare, Nicolae Lupu, directorul Muzeului Brukenthal, a prezentat un referat despre istoricul și activitatea muzeului. Numeroși oaspeți, printre care prof. univ. Virgil Vătășanu, membru corespondent al Academiei, Mircea Popescu, critic de artă, M. H. Maxy, maestru emerit al artei, director al Muzeului de Artă al Republicii Socialiste România, și Gheorghe Focșa, directorul Muzeului Satului, au transmis salutul instituțiilor pe care le reprezintă. Rectorul Institutului Teologic din localitate, Vlad Sofronie, a dat citire adresat participanților la muzeului, din Ardealului,

BRAȘOV.— De la trimișii Agerpres, Th. Mateescu și Tr. Catincescu : Sibiu, străvechi oraș de pe malurile Cibinu- lui. Intre numeroasele sale clădiri, construite de-a lungul vremii în stil gotic sau baroc, se află un impozant palat, care de 150 de ani adăpostește unul din cele mai cunoscute muzee din această pante a continentului. Palatul a devenit muzeu public în 1817, prin dispoziția testamentară a baronului Samuel von Brukenthal. Muzeul își începe glorioasa activitate culturală cu un fond bogat, cuprinzînd 1090 de tablouri, peste 400 gravuri, piese de numismatică și mineralogie, obiecte de arheologie, precum și o bibliotecă cu mii de volume, din cane multe sînt unicate și incunabule.La sărbătorirea omagială a 150 de ani de existență a muzeului și-au dat întîl- nire lucrători din cadrul unor institute de cercetări ale Academiei, critici de artă și artiști plastici, specialiști din cadrul unor institute muzeale din țară. Au luat parte numeroși oaspeți de peste hotare, participanți la Colocviul Brân- cuși, care, în prezent, întreprind o călătorie prin tară.Marți, în prima zi a festivităților organizate aici cu acest prilej, participantii au vizitat galeriile de artă și secția de artă populară. In cele peste 30 de săli, cît cuprind aceste două secții, se găsesc atît tablouri ale artei flamande, olandeze și italiene, cît și o bogată colecție de artă populară reprezentativă pentru sudul Transilvaniei, nordul Olteniei și Munteniei și pentru alte zone de pe versantul sudic al Carpaților. Oaspeții au admirat lucrări originale ale lui Rubens, Van Dyck, Veronese, Tullio Lombardo și alte lucrări recent identificate. Ei s-au oprit îndelung în fata unor lucrări ale pictorilor români : Ne- gulici, Rosenthal, Aman, Grigorescu, Andreescu, Luchian, Pallady, Petrașcu, Ressu, Iser, Tonitza, Baba, Ciucurencu, precum și în fata exponatelor privind arta noastră populară.în aceeași zi a fost inaugurat oficial și Muzeul tehnicii populare instalat în frumoasa pădure Dumbrava Sibiului. Noua unitate culturală prezintă prin exponatele sale o succintă istorie a tehnicii populare, oferind vizitatorilor expresia ingeniozității țăranului român, care a dovedit din străvechi timpuri aptitudini de inginer, arhitect și artist deopotrivă.în aceeași zi, sala Astra a găzduit

făcut-o aceeași Operă Română în cursul trecutei stagiuni -- a- ceea de a respecta cu strictețe, datele premierelor anunțate). Sînt, de asemenea, fixate datele unei întregi serii de spectacole experimentale — de operă și balet modern, spectacole educative pe diferite teme, un concert simfonic și unul coraj — ca și cicluri săptămînale de spectacole educative pentru studenți și elevi. Ne putem imagina eforturile pe care le-au depus inițiatorii și organizatorii acestei planificări, pentru a asigura, în toate verigile procesului complex de realizare a spectacolelor— de la regizori și dirijori, pînă la personalul tehnic al atelierelor de decoruri și costume — fixarea unor termene precise și pentru a doza eforturile, de la bun început, în funcție de aceste termene. Pliantul dovedește că acest lucru, considerat pînă acum drept un deziderat de neînfăptuit în domeniul artistic, este posibil.Orice spectator de operă, avînd în față pliantul și caietul-program al stagiunii, își poate alege de pe acum spectacolele preferate, cu distribuțiile dorite ; iar repartizarea spectacolelor după anumite criterii pe zilele săptămânii (în zilele de luni se reprezintă alternativ spectacole de operă și balet, în zilele de miercuri și vineri — spectacole de operă, în zilele de joi — spectacole de balet),— îi dă posibilitatea de a-și încheia abonamente pentru oricare din aceste zile.Iată cum, în ciuda tuturor dificultăților pe care, sîntem convinși, le-a avut de întîmpinat, Opera Română face o demonstrație care nu este lipsită de semnificații și interes : munca artistică poate și trebuie să fie concepută și organizată amănunțit, pe o perioadă destul de lungă.Planificarea stagiunii primei noastre opere apare ca o performanță nu fiindcă nu ar fi un element necesar în buna desfășurare a activității instituției, ci numai faptul că este samblul viețiiIată, sîntem am intrat în 1968. Departe de a pretinde un plan de activitato pe întreaga ei desfășurare ; mă refer, desigur, nu la acele planuri în care se stabilesc principiile generale ale activității și se desemnează, mai mult sau mai puțin precis primele audiții, ci la un plan concret, amănunțit, care să se raporteze la fiecare spectacol sau concert. Cite instituții — dintre care unele de cea mai mare importanță în viața noastră culturală — și-au concretizat activitatea de la începutul acestei luni măcar pînă la 1 ianuarie 1968 ? Răspunsul : pînă în ajunul deschiderii stagiunii nu au apărut decît pliantele Filarmonicilor din Arad și Tg. Mureș. De altfel și aici apare un punct discutabil: la multe concerte — în special la cele cu participări străine — programele nu sînt încă stabilite, apărînd în pliante formulări ca : „o piesă concertantă", „program vocal", „arii din opere", sau pur și simplu : „program nefixat". în afară de faptul că. din experiențele trecute, știm că adesea instituțiile nu respeotă indicațiile propriilor pliante — acestea avînd și în asemenea cazuri un rol mai mult sau mai puțin formal, — ce să mai spunem despre filarmonicile, orchestrele simfonice, operele și teatrele muzicale care, pînă în prezent, nu au făcut cunoscute publicului concertele și spectacolele pe care le vor susține pînă la sfîrșitul anului ? Ce să mai spunem de „spiritul organizatoric" al multor instituții care, uneori, nu-și ounosc activitatea de la o săptămînă la alta, care ajung în preajma unei premiere sau prime audiții și-și pun întrebarea, pînă în ultima clipă, dacă ea va avea loc sau nu ?Cunoașteți consecințele unor asemenea fapte ? Ele merg de la imprimarea unui stil de muncă nervos, în care emoția artistică este de cele mai multe ori înlocuită de înfrigurarea soluționării pripite a unor probleme organizatorice perfect previzibile și rezolvabile din timp — și pînă la neputința de a-și populariza activitatea în rîndurile publicului ; astfel, în ciuda tuturor eforturilor depuse pentru a se „salva" situația, producțiile artistice se resimt de pe urma unei insuficiente finisări, iar publicul, neavizat din timp asupra

importanței sau chiar a existenței lor (prin afișe care să apară din timp, avancronici, prezentări prealabile etc.), pierde din vedere multe din asemenea producții.Iată, de asemenea, una din tristele consecințe ale acestui stil de lucru : publicul meloman a fost nevoit să aștepte pînă în luna iulie anunțarea manifestărilor din cadrul unuia din cele mai importante evenimente culturale din țara noastră : concertele și concursurile Festivalului internațional „George Enescu" ; avînd în vedere periodicitatea lui bine stabilită, manifestările din cadrul lui nu pot fi oare organizate și aduse la cunoștința spectatorilor cu mult timp înainte ?Explicația nu trebuie căutată în faptul că, în domeniul artei, improvizația este necesară ; în organizarea vieții artistice, improvizația, departe de a fi necesară, nu e decît dăunătoare. De altfel, urmărind activitatea tuturor marilor instituții artistice din lume, ca și a tuturor marilor artiști — creatori sau interpreți — se poate constata că activitatea lor se funda- . mentează, în realitate, pe cea mai strictă ordine și disciplină.Cunoaștem cu toții faptul că activitatea oricărei instituții muzicale este strîns legată — de multe ori chiar condiționată — de o seamă de factori externi, de colaboratori și interdependențe. Aceste interdependente pot însă motiva fisuri în organizarea proprie 7 Nu pot fi concepute înseși aceste interdependente după o organizare precisă ? Realizarea organizatorică a Operei Române a dat, în anul acesta, un răspuns bun, aplicabil în mod concret la domeniul vieții muzicale.
Meline Poladian-GHENEA

B

19,30— Filmul artistic : Cerul și iadul. O comedie realizată de studiourile poloneze.21,00— Fotbal : Celtic Glasgow — Racing Buenos Aires. (Finala Cupei intercontinentale).Transmisiune de la Glasgow. în pauză: — Avanpremiera.22,45— Telejurnalul de noapte.23,00— închiderea emisiunii.
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unui mesaj aniversarea tropolitului Mladin.Seara, în localitate, a folcloric susținut de formații de amatori din regiune.
sala Teatrului fost prezentat

partea Mi- dr. *Nicolaede un Stat din spectacol artistica
★In cinstea pairticipanților la festivități orchestra de cameră a Filarmonicii de stat din Oluj, dirijată de Mircea Cris- tescu, artist emerit, și corul „Madrigal" al Conservatorului Ciprian Porumbescu din București, dirijat de Marin Constantin, artist emerit, au prezentat un concert de gală.

• Prostănacul — cinemascop : PATRIA (completare Nicolae Kircu
lescu) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,20, BUCUREȘTI (completare Găteala 
capului) — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, FEROVIAR — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,15, EXCELSIOR — 8; 10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15, 
MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21 (la toate completarea Ex
presul de noapte).
• Un Idiot la Paris — cinemascop : REPUBLICA (completare Per
fecțiunea e rotundă) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21,15, STADIONUL DINA
MO — 18.
• Cine călărește un tigru 7 : LUCEAFĂRUL (completare Nicolae 
Kirculescu) — 9; 11; 13; 16,16; 18,15; 20,30, GRIVITA (completare Ori
zont științific nr. 8/1967) — 16 ; 18,15 ; 20,45, ARTA (completare Per
manențe) — 15,30; 18; 20,30.
a Cenușă ți diamant : CENTRAL (completare Pictorițele 
Uzdlnsk) — 9; 12; 15; 18; 20,45.
• Bigamul : CINEMATECA — 10; 12; 14.
• Pasărea Phonlx — cinemascop : CAPITOL — 8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 
20,30; la grădină — 19, AURORA — 8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : FESTIVAL — 9; 12,30; 16,30; 
20.
• Povestea țarului Saltan: VICTORIA (completare Expresul de 
noapte) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Marele restaurant — cinemascop : LUMINA (completare Costumul 
de ceremonie românesc) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 9; 10.
• Bunicul, Kylijan șl eu : DOINA — 11,30.
• French-Cancan : DOINA (completare Examenul) — 13,45; 16; 18,30; 
20,45.

cinema
• Sus miinile, domnilor polițiști : UNION (completare Arhitectura
universului) — 15,30; 18; 20,30, MUNCA (completare Albina româ
nească. Apis Meliflca Carpatina) — 16; 18,15; 20,30.
• Parisul vesel — Joje — Filoxera — Congresul lingviștilor : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
a Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : GIULEȘTI (completare 
Romanțe) — 10; 15,30; 18; 20,30, LIRA (completare Cancerul metalelor)
— 15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII — 17,30; 20.
• Cum să furi un milion — cinemascop : COSMOS (completare 
Fantezie cu... șuruburi) — 15,30; 18; 20,30.
• Recompensa — cinemascop : DACIA (completare Maxim Gasparin)
— 7,45—21 în continuare, POPULAR (completare Se răresc norii) — 
15,30; 18; 20,30.
• Șeful sectorului suflete — cinemascop : BUZEȘTI (completare 
Apartamentul) — 15,30; 18; 20,30.
• Singur pe lume : CRÎNGAȘI (completare Dirijorul străzii) — 15,30; 
18; 20,30, VOLGA (completare De unde vin copiii) — 15,30; 18; 20,30.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : EUCEGI (comple
tare Congresul lingviștilor) — 10,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS (com
pletare Expresul de noapte) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 19; FLOREASCA (completare Găteala capului) — 9,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Testamentul incașului — cinemascop : GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 21 (la ambele 
completarea Nicolae Kirculescu), FLACĂRA (completare 23 August 
1967) — 15,30; 18; 20,30, GRADINA VITAN — 19.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 — cinemascop : UNIREA (comple
tare Orizont științific nr. 8/1967) — 15,45; 18; 20,15.
• Castelanii : VITAN (completare Mărășești 1917—1967) — 15,30; 18; 
20,30, MOȘILOR (completare 1001 de desene) — 16; 18,15; 20,30.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) ■ MIORIȚA — 15,30; 19,30, 
FLAMURA — 8,45; 12,30; 16,15; 20.
• Warlok — cinemascop : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
• Secerișul roșu : COLENTINA — 15,45; 18; 20,15.
• Femeia necunoscută : RAHOVA (completare Dacă aș fi știut ?) — 
15,30; 18; 20,30.
• Canaliile : PROGRESUL (completare Noaptea la drum) — 15,30; 
18; 20,30.
• O zi nu tocmai norocoasă — cinemascop : DRUMUL SĂRII (com
pletare 450 de ani de la tîrnosirea Mînăstirii Argeș) — 15.
• Omul pe care-1 iubesc : FERENTARI (completare Tovarășa) — 
15,30; 18; 20,30.

(Ageripres)
pentru o „rara avis" în an- noastre muzicale.în luna octombrie și noua stagiune 1967—

WDeși clasificat în cate
goria filmelor pentru cei 
mici, basmul cinemato
grafic rămîne un gen apt 
să captiveze deopotrivă 
atît copiii cît și pe cei 
maturi. El răspunde uneia 
dintre aspirațiile noastre 
lăuntrice, aceea de a de
păși cotidianul, de a pă
trunde îhtr-o lume popu
lată de alegorii și simbo
luri, în care nimic nu 
este imposibil și care 
eterna încleștare dintre 
bine și rău sfîrșește în
totdeauna cu triumful bi
nelui.

Filmul Povestea țarului Saltan a fost realizat după 
o povestire care poartă o 
iscălitură celebră : aceea 
a lui Pușkin. Este o po
vestire de la care pornind, 
un compozitor de aseme
nea celebru, Rimski- 
Korsakov. a creat o o- 
peră care s-a bucurat de 
un deosebit \ succes pe 
scenele teatrelor muzicale 
în care a fost reprezen
tată. Ecranul a preluat 
povestirea lui Pușkin, 
prin intermediul lui Ale- 
xandr Ptușko, regizor cu 
deosebite merite pe 
frămîntatul ogor al cine
matografiei. Ptușko nu se 
află la primul său film de 
acest gen. Pelicule valo
roase ca : Floarea de piatră, Cheia de Ilia Muromet. 
tățesc să-l 
drept creator
devărate cine-antologii a 
povestirii populare ruse. 
Pușkin, de asemenea, nu 
reprezintă o cunoștință 
nouă pentru regizorul so
vietic. Acesta l-a mai e- 
cranizat o dată în desenul

aur, Sadko, ne îndrep- 
considerăm 
al unei a-

CRONICA FILMULUI

animat Povestea peștelui și a pescarului.
Cu acest nou film al 

său, Ptușko ne introduce 
în lumea vechii Rusii 
așa cum ne-o reflectă le
gendele. Acțiunea filmu
lui se desfășoară într-un 
decor feeric. Pe o colină, 
undeva, la marginea mării, 
tinerii și talentații sceno
grafi ai studioului Mos- 
film, Anatoli Kuznețov și 
Constantin Kodataev, au 
înălțat un oraș miraculos, 
cu palate ale căror aco
perișuri aurite sclipesc în 
soare, cu case împrejmui
te de curți vaste, cu fața
de împodobite de sculp
turi : un oraș cu edificii, 
monumente și biserici, al 
căror colorit fascinant, a- 
semănător curcubeelor, 
ne incintă. Este un oraș 
încremenit, cufundat par
că într-un somn fără tre
zire. Străjerii stau lingă 
porți asemenea unor sta
ne de piatră. Au încreme
nit și păsările în zborul 
lor de săgeată și au ră
mas suspendate undeva, 
între cer și pămînt. Pîhă 
și jeturile sprințare ale 
fîntînilor și-au pierdut 
fluiditatea "înțepenind ri
gide în aer. Este un oraș 
căruia prințul Gvidon, 
viteazul fiu al țarului 
Saltan, îi va reda viața 
și vioiciunea. In acest ca
dru, precum și în altele 
realizate cu aceeași forță 
de sugestie, Ptușko, un 
adevărat maestru al tru
cajelor, realizează scene 
de mare frumusețe, de 
mare putere emotivă. 
Imaginea celor treizeci și 
trei de uriași, răsărind 
din valurile mării, cu 
mișcări calme, încete, su-

gerînd o forță căreia ni
meni și nimic nu i 
se poate împotrivi, con
stituie un astfel de 
exemplu. Este intere
sant de observat, cu acest 
prilej, cum Ptușko sub
ordonează vastul arsenal 
magic al basmului relie
fării unor calități ome
nești fundamentale : cin
stea, . .
rajul și generozitatea. El 
nu apelează la efecte care 
să ne uimească decît în 
măsura în care acestea au 
darul să ne emoționeze, 
să ne facă să vibrăm 
pentru sau împreună cu 
eroii caracterizați prin a- 
semenea calități. Conver
tirea imposibilului în po
sibil, miraculosul vine 
astfel' să repare o injus
tiție, să discearnă adevă
rul de minciună, să re
pună cinstea, onestitatea, 
justiția în drepturile

Realizind această 
medie lirică, în care 
tîlnim multă muzică 
multe elemente de panto- 
mimă, Ptușko a rămas fi
del spiritului povestirii lui 
Pușkin, farmecului dega
jat de versurile acestuia. 
Imaginea poetică a mo
delului literar a fost con
vertită într-o imagine vi
zuală specifică artei cine
matografice. La reușita 
acestei ecranizări, pe care 
am urmărit-o cu plăcere, 
și-au dat concursul cîțiva 
actori valoroși dintre 
care cităm: Larisa Go
lubkina (țarina), Vladimir 
Andreev (țarul Saltan), 
Oleg Vidov (Gvidon), ba
lerina Xenia Riabinkina 
(prințesa), Olga Vikland 
(Babarika) și alții.

Mircea MOHOR

perseverența, cu-

lor. 
co
in- și

Conservarea și popularizarea
Cine nu a contemplat monumentele 

din nordul Moldovei — a căror deco
rare exterioară istoria picturii univer
sale o consemnează ca unică în lume 
— nu poate să-și facă o imagine com
pletă despre originalitatea expresiei ar
tistice, a spiritului nostru najional. 
Frescele de la Voroneț, Moldovifa, Su- 
cevifa, Arbore sau Humor atrag în fie
care an sute de mii de turiști din fără 
ți de peste hotare. Numai în actualul 
sezon au fost vizitate de aproape 
500 000 de turiști, din care mai bine de 
40 000 străini. De aci decurg pentru 
factorii de răspundere sarcini deosebite 
atît în ce privește grija pentru păstra
rea și conservarea acestor monumente, 
cît și crearea condifiilor optime 
de vizitare, de popularizare și cunoaș 
tere a lor.

Cu toate eforturile depuse trebuie 
spus că sînt încă muite neajunsuri 
tn ce privește conservarea și populari
zarea monumentelor din nordul Mol
dovei. Tovarășul Ion Siminiceanu, vice
președinte al Comitetului executiv al 
Sfatului popular regional Suceava, ne-a 
relatat i „In general, monumentele is
torice se află într-o stare bună. Au fost 
făcute mari investiții pentru restaurarea 
Unora și se lucrează la consolidarea al
tora. Sîntem mulțumiți de calitatea lu

monumentelor 
de artă din nor- 
dul Moldovei

crărilor de restaurare, cît și de faptul 
că în planul Direcfiei monumentelor 
istorice din C.S.C.A.S. a fost inclus un 
număr mare de obiective din regiunea 
noastră, care urmează a fi restaurate. 
Trebuie spus însă că restaurarea unor 
obiective durează prea mult". Un răs
puns similar ne-a dat și tov. Valerian 
Galan, împuternicitul pentru regiunea 
Suceava al Departamentului cultelor i 
„Lucrările în general sînt de bună ca
litate, ritmul însă este lent, s-ar putea 
spune chiar foarte lent. Exemplul cel 
mal elocvent tt constituie mînăstirea

Sucevifa, unde lucrările de restaurare 
trebuiau terminate în 1965 și ele vor 
mai dura cel pufin un an de zile".

Din constatările pe teren, din discu
țiile cu reprezentanții beneficiarului, cu 
specialiști, cu ghizii de la aceste mo
numente, rezultă că lucrările de restau
rare, pe lîngă faptul că se desfășoară 
destul de încet, în unele cazuri nici nu 
sînt de calitate corespunzătoare. După 
ce î-am făcut cunoscută această apre
ciere, tov. Siminiceanu a completat : 
„Intr-adevăr, sînt cazuri unde calitatea 
lucrărilor executate lasă de dorit. La

Voroneț, de pildă, și după restaurare 
plouă pe pereți. La Sucevifa nu a fost 
respectat întocmai planul de restau
rare *.

Trebuie acționat fără nici un fel de 
tărăgănare, pentru că fiecare zi, fie
care ceas ce trece, duc în mod direct 
la pierderi nerecuperabile sau la chel
tuieli mult mai mari. La Voroneț și Va
tra Moldoviței, de pildă, după restau
rare, igrasia a început să se extindă și 
să pună în pericol trăinicia picturilor. 
Tov. Ion lacoban, inspector principal în 
cadrul Comitetului regional pentru cul
tură și artă Suceava, cît și împuterni
citul cultelor ne-au declarat textual : 
„Noi nu avem nici un rol în privința 
restaurării și conservării monumentelor. 
Putem cel mult să sesizăm unele as
pecte".

Despre răspunderea față de aceste 
monumente s-a mai discutat în presă, 
dar se vede că semnalele critice nu au 
avut ecoul dorit. Considerăm că D.M.I. 
din cadrul C.S.C.A.S., Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă și alfi factori de 
răspundere ar trebui să analizeze și să 
găsească soluțiile optime, să acționeze 
cît mai operativ, atît timp cît nu este 
încă prea tîrziu.

Trebuie semnalată, pe de altă parte,

starea proastă a unor drumuri ce duc 
spre aceste monumente. Cine vizitează, 
să zicem, Putna și Sucevifa, dacă vrea 
să meargă la Moldovifa, care se află 
la numai 32 km, trebuie să facă un 
ocol de aproape 100 km din cauza 
cîtorva sute de metri de drum imprac
ticabil. Nu putem nega succesele în 
direcția modernizării drumurilor în re
giunea Suceava. Cei 423 km de dru
muri asfaltate în ultimii ani sînt o măr
turie în această privință. Deficiențele 
semnalate nu sînt cauzate de lipsa po
sibilităților materiale, ci de dezintere
sul unor lucrători care nu asigură con
diții favorabile circulației pe anumite 
porțiuni — chiar dacă e vorba de dru
muri în construcție. Oare sfatul popu
lar regional nu poate lua măsuri de re
mediere a acestor mici neglijențe care 
provoacă mari necazuri turiștilor?

Pe cuprinsul regiunii Suceava sînt 
multe alte monumente istorice, dintre 
care am enumera : Mînăstirea Probota, 
locul de veci al lui Petru Rareș, mînă- 
stirile Rîșca și Slatina, care, din cauza 
stării în care se află și a drumurilor cît 
se poate de proaste, sînt excluse din 
circuitul turistic.

Mulți turiști ajung la aceste monu
mente seara, cînd nu mai pot vedea 
picturile exterioare la lumina zilei. Cu 
excepția Voronețului, unde au fost mon
tate cîteva reflectoare (dar care nu lu
minează suficient de bine frescele), la 
celelalte monumente nu s-a găsit încă 
o soluție sau dacă s-a găsit nu s-a pus 
încă în practică. De altfel, iluminatul con
stituie p” ' interior o problemă chiar

Teatrul Bulandra prezintă „Privește înapoi cu mînie" ae John Osborne, în regia lui Andrei Blaier. în fotografie! o scenă interpretată de Emmerich Schăfer și Virgil Ogășanu Foto : I. Miclea
Formația de estradă

„ESTONIA"
in turneu in turn noastra

Spre sfirșitul lunii octombrie și începutul lunii no
iembrie ne vizitează țara formația de estradă „Estonia". 
Oaspeții vor prezenta mai multe spectacole sub condu
cerea artistică a lui Vladimir Sapojnin. Soliști: K. 
Tennosaar, R. Tuus, U. Loop, V. Oeavera, I. Piarg, 
balerina A. Mitt și trompetistul R. Melder. Itinerarul tur
neului cuprinde localitățile Iași, Piatra Neamț, Bacău, 
Buhuși, Adjud, Galați, Brăila, Cîmpina, Ploiești, Giur
giu. In Capitală, formația „Estonia" va susține specta
cole la sala Palatului, în zilele de 4 și 5 noiembrie.

■ ■■■■■■■■■
și în cele mai însorite zile. Picturile, 
peste care de-a lungul anilor s-a depus 
fum, nu pot fi admirate în condiții op
time fără ajutorul luminii artificiale. Deci 
cu atît mai imperios se pune problema 
asigurării iluminatului electric la toate 
aceste monumente.

La îndemîna turistului trebuie să stea 
o serie de tipărituri : monografii, plian
te, vederi etc. Trebuie spus însă că 
în multe locuri — Arbore, Cetatea de 
scaun a Sucevei — lipsesc. In alte părți 
se găsesc ilustrate, monografii sau ghi- 
duri, dar, în unele cazuri ele nu numai 
că nu redau realitatea, dar o deformea
ză. Ce! care vizitează Dragomirna ră- 
mîne încîntat de miniaturile realizate 
de Crimea și artiștii formați la școa
la de la Dragomirna. Cum ar pu
tea însă să arate o astfel de mi
niatură, plină de fantezie, de bogă
ție cromatică — în care, ca și în pic
turile murale, predomină roșul portoca
liu, verdele, albastrul și aurul — repro
dusă în ghidul tipărit de Editura Meri
diane, numai în alb-negru ? Pentru Va
tra Moldoviței, Editura Meridiane a ti
părit și cîteva vederi reprezentînd re
produceri după picturi. Din cauză că 
nu s-a respectat autenticitatea culorilor, 
pe bună dreptate turiștii și-au manifestat 
nedumerirea. La Cetatea de scaun din 
Suceava, pe lîngă faptul că nu există 
ghid permanent, lipsește chiar și un 
text tipărit. După cum ne informa direc
torul muzeului regional de istorie, prof. 
Grigore Foit, a existat în vara aceasta 
un ghid tipărit, dar într-un tiraj atît de 
mic îneît s-a epuizat la jumătatea sezo

nului turistic. Tov. Foit ne-a expus de 
asemenea o inițiativă interesantă, care 
merită atenție : „Cetatea, în starea în 
care se găsește acum, ne-a spus inter
locutorul, nu este pusă în valoare decî' 
parțial, in urma cercetărilor arheologice, 
a studiilor făcute, s-a adunat un bogat 
material care înfățișează toate domeniil» 
de activitate din perioada domniei Iii 
Ștefan cel Mare. Pornind atît de ia ele
mentele de tradiție populară, cît și ce 
la realitățile istorice, considerăm că o 
formă potrivită de valorificare științii- 
că și educativ-patriotică a întreguui 
patrimoniu de descoperiri aparținîid 
domniei lui Ștefan cel Mare ar fi h- 
fiinfarea la Suceava a unui muzeu lie 
cărui exponate să aparțină exclusiv în
delungatei domnii a gloriosului voievad, 
și care să-i poarte numele. Sediul inui 
astfel de muzeu ar putea fi asigiraf 
prin refacerea unei construcții ce a e<is- 
tat pe platoul cetății. Amenajarea e ar 
atrage după sine și amenajarea ostu
lui platoului, eventual prin refaerea 
chiar și parțială a altor complexe din 
secolul al 15-lea. Aci și-ar găsi ocul 
în chipul cel mai fericit și un ronu- 
ment ai lui Ștefan cel Mare”.

Conservarea și popularizarea nonu- 
mentelor istorice din nordul Motlovei 
ridică probleme multiple și comjlexe. 
Noi am relatat numai cîteva aspete în 
dorința de a atrage și pe aceastț cale 
atenția factorilor competenți, car< tre
buie să treacă de la faza de ssizări 
la acțiuni concrete.

N. JUCU
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SEMICENTENARUL MARII

REVOLUȚII SOCIALISTE

DIN OCTOMBRIE

„Decada cărții sovietice**în cadrul Zilelor culturii sovietice, la Librăria universală din București s-a deschis marți la amiază „Decada cărții sovietice". Cu acest prilej a fost organizată o expoziție a cărțij sovietice, care cuprinde peste 2 500 de titluri din domeniul literaturii social-politice, tehnico- științifice, beletristice și artei. Sînt expuse, de asemenea, lucrări din
Manifestări 
în țară• Intre manifestările consacrate semicentenarului Marii Revoluții Socialiste din Octombrie care au avut loc la Casa prieteniei româno-sovie- tice din Cluj se află conferințele susținute de oameni de știință și cadre didactice, despre realizările obținute de poporul sovietic din 1917 pînă în prezent. Aici au fost organizate, de asemenea, seri literare, în- tîlniri cu personalități științifice care au vizitat Uniunea Sovietică, spectacole cu filme documentare etc.★• Iași. — în holul bibliotecii regionale din localitate a fost deschisă expoziția „Semicentenarul Marelui Octombrie". Ea cuprinde traduceri în românește ale operelor lui Lenin, amintiri despre marele dascăl al proletariatului, publicații ce conțin materiale despre evenimentele de mare răsunet. *• La casele de oultură din Medgidia, Hîrșova și Măcin, precum și la Casa de cultură a sindicatelor din Tulcea, au fost organizate seri de versuri din lirica rusă și sovietică, jurnale vorbite șl prezentări de filme sovietice.La Casa prieteniei româno-sovieti- ce din Constanta a avut loc o seară "izicală închinată marelui compo- or Piotr Ulei Ceaikovski.★• Si în orașele și satele regiunii Oltenia au avut loc manifestări prilejuite de acest eveniment : simpozionul „Marea Revoluție Socialistă din Octombrie — cotitură radicală în istoria omenirii", organizat la Tg. Căr- bunești, manifestarea intitulată „E- couil Revoluției Socialiste din Octombrie în lirica popoarelor", care a a- vut loc la biblioteca din Orlea, raionul Corabia, seara literară „Poeții cîntă revoluția", la care au participat cooperatorii din Dăbuleni și Bechet. La Casa de cultură din Tr. Severin a fost deschisă, de asemenea, expoziția de fotografii „Drumul deschis de Marele Octombrie". 
În legătură cu apropiata deschidere 

a expoziției comercial-industriale

literatura clasică rusă șj sovietică, traduse în limba română.La festivitatea de deschidere au luat cuvîntul Dumitru Trancă, director general al Centralei editurilor și difuzării cărții din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, și I. K. Tomșin, consilier al ambasadei Uniunii Sovietice la București.Au fost prezenți prof, Mihail Roșianu, președintele Consiliului general A.R.L.U.S., prof. dr. docent Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, academicieni, scriitori, alți oameni de artă și cultură.Au luat parte, de asemenea, A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. {Agerpres)

VIZITA PROTOCOLARA 
A AMBASADORULUI LAOSULUI

Prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit marți dimineață pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Laosului la București, Khamp- han Panya, în legătură cu plecarea sa definitivă din România.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 și 21 octombrie. In(ară : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi locale, mai frecvente în jumătatea de nord a țării. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar maximele între 12 și 22 grade, mai ridicate la începutul intervalului în sud-estul țării. Ceață locală. In București: Vreme relativ călduroasă, cu cerul schimbător, favorabil ploii de scurtă durată, spre sfîrșitul intervalului. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura se menține ridicată.

Un aspect din expoziția cârtii sovietice
Foto : M. Cloo

A fost de față Constantin Flitan, adjunct al ministrului afacerilor externe.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială (Agerpres)
întrevederile 
ministrului 

comerțului exterior 
al BelgieiIn cursul dimineții de marți, August de Winter, ministrul comerțului exterior al Belgiei, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, a avut întrevederi cu George Macovescu, prim adjunct al ministrului afacerilor externe, și cu Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț.La convorbiri a participat ambasadorul Belgiei la București.★Lâ amiază, ministru] belgian a oferit un dejun în saloanele hotelului Athenee Palace.După amiază, Victor Ionescu a oferit in cinstea oaspetelui un cocteil în saloanele hotelului Athenee Palace. (Agerpres)

Cronica zileiLa invitația Direcției Centrale de Statistică a sosit în Capitală o delegație de economiști francezi, condusă de dl. Jean Ripert, director general al Institutului național de statistică și studii economice din FranțaOaspeții au fost întîmpinați la aeroportul Băneasa de Constantin Ionescu, director general al Direcției Centrale de Statistică. A fost de față Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București.★La București au început marți dimineața lucrările Comitetului tehnic al Organizației internaționale de standardizare.Manifestarea, organizată de Direcția generală pentru metrologie, standarde și invenții de pe lingă Consiliu) de Miniștri — la care participă specialiști din 17 țări ale Europei și Americii de Nord — a fost deschisă de ing. I. ltțiletinea- nu, conducătorul Oficiului de Slat pentru Standarde. In numele oaș: peților a vorbit prof. dr. Detlev Noack, din Republica Federală a Germaniei.In cadru) acestei întîlniri, găzduită de Capitala țării noastre între 17 și 24 octombrie, specialiștii în domeniu) industriei lemnului dezbat tema „Panouri pe bază de lemn și alte materiale fibroase lignocelu- lozice". pentru a elabora recomandările de standardizare necesare facilitării schimburilor comerciale între state. După închiderea lucrărilor reuniunii, participanții vor merge într-o excursie de studii și documentare în regiunile Argeș și Brașov, unde vor vizita diferite u- nități de industrializare a lemnului și localități montane. (Agerpres)

Funeraliile
acad. dr. Ștefan S. Nicolau
Cetățenii Capitalei au condus marți pe ultimul său drum pe acad. dr. Ștefan S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, directorul Institutului de in- framicrobiologie al Academiei Republicii Socialiste România.In cursul dimineții, prin fața catafalcului, așezat în holul cernit al Palatului Marii Adunări Naționale, au continuat să treacă numeroși oameni ai muncii, personalități ale culturii și artei, stu- denți. Ei au adus un pios omagiu omului de știință și cetățeanului care și-a închinat întreaga activitate patriei socialiste.La catafalc au făcut de gardă deputați în Marea Adunare Națională, membri ai Prezidiului Academiei, ai conducerii Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, Ministerului învăță- mîntului, Consiliului Național al Cercetării Științifice, ai unor instituții centrale și organizații obștești, academicieni, profesori universitari, cercetători științifici, studenți. Din ultima gardă de onoare au făcut parte tovarășii Ștefan Voitec, prof. dr. Grigore Geamănu, acad. Miron Nicolescu, acad. Athanase Joja. acad. Ștefan Bălan, acad. Aurel Moga, Gheorghe Necula și Kovacs Gyorgy.La ora 13 a început mitingul de doliu, la care a luat parte o asistență numeroasă. Au fost de față șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București.în cuvîntul său, președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a spus printre altele: Personalitate multilaterală, complexă, înzestrat cu strălucite însușiri și deprins încă din anii tinereții să unească, cu neclintită încredere, virtuțile muncii și ale inteligenței, dovedind o mare receptivitate la cerințele și valorile sociale, Ștefan S. Nicolau a străbătut un drum luminos și a creat o operă vastă, ce se înscrie pe linia marilor realizări,' expresie a talentului și puterii de creație a poporului nostru.El a închinat toată puterea sade muncă științei, învățămîntului nostru medical, progresului social, cauzei Partidului Comunist Român, al cărui membru devotat și activ a fost.Cu adînc simț al datoriei și cu dăruire de sine, caracteristice personalității sale, Ștefan S. Nicolau a desfășurat o fructuoasă activitate în cadrul Marii Adunări Naționale, al cărei vicepreședinte a fost cu începere din anul 1961. Valoroasă a fost, de a- semenea. contribuția sa la activitatea comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale și a Grupului național român al Uniunii interparlamentare.In repetate rînduri, ca vicepreședinte al Marii Adunări Naționale și președinte al Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România—Franța. în întîlniri și convorbiri cu reprezentanți ai parlamentarilor din alte țări a contribuit în mod deosebit la dezvoltarea relațiilor interparlamentare. la promovarea ideilor de pace și înțelegere între popoare, care stau la baza politicii ’ externe a partidului și statului nostru.

In conducerea și activitatea Consiliului național pentru apărarea păcii, Ștefan S. Nicolau a adus a- portul său plin de însuflețire la nobila strădanie pentru salvgarda rea și consolidarea păcii internaționale.în numele conducerii de partid și de stat, în numele Marii Adunări Naționale, tovarășul Ștefan Voitec a adus un ultim omagiu celui dispărut.în cuvîntul rostit de președintele Academiei, acad. Miron Nicolescu. s-a arătat printre altele s Cu nețărmurită durere și adînc respect, Academia Republicii Socialiste România se înclină în fața memoriei celui care a fost unul dintre cei mai distinși membri ai săi, academicianul Ștefan S. Nicolau. Figura sa luminoasă va dăinui în inimile noastre.Fondator al inframicrobiologiei românești — a continuat vorbitorul — Șt. S Nicolau a abordat cu deosebit spirit creator aspecte din cele mai actuale, obținînd rezultate originale de deosebită valoare. Cercetările școlii sale în domeniu] biologiei virusurilor, în studiul raporturilor între virus și cancer, în demonstrarea etiologiei vi- rotice a diferitelor boli s-au înscris de mult în patrimoniul național și mondial al științelor medicale. Personalitatea sa, energic conturată, experiența sa deosebit de bogată și școala sa solid fondată au asigurat marcarea unor priorități științifice pe plan mondial și au contribuit la crearea prestigiului internațional al inframicrobiologiei românești.Membrii Academiei Republicii Socialiste România și cadrele din diferite domenii ale cercetării științifice — a încheiat vorbitorul — aduc un pios omagiu memoriei lui Șt. S. Nicolau pentru remarcabila sa contribuție adusă la activitatea Academiei noastre, pentru exemplara sa ținută de intelectual umanist, pentru aportul său la construirea socialismului în RomâniaA luat apoi cuvîntul acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului. Prin moartea profesorului Ștefan S. Nicolau, a spus vorbitorul, pierdem una dintre personalitățile proeminente ale științei și învățămîntului superior din țara noastră. Timp de peste trei decenii, profesorul Ștefan S. Nicolau a împărtășit, cu generozitate, tinerelor generații vastele sale cunoștințe de medicină, le-a cultivat pasiunea pentru știință și cultură, a constituit un exemplu de înaltă ținută intelectuală. Depunînd o deosebită și prodigioasă activitate didactică și științifică, profesorul Ștefan S. Nicolau a contribuit la ridicarea prestigiului școlii românești de medicină.După ce a evocat momente din anii de studii și de profesorat ai defunctului, contribuțiile sale la dezvoltarea pe plan mondial a cercetărilor și formarea noilor cadre de specialiști în domeniul inframicrobiologiei, ministrul învățămîntului a spus: Academicianul Ștefan S. Nicolau a fost nu numai un eminent profesor și om de știință : el a fost și un bun cetățean, 

care și-a iubit patria cu înflăcărare.Ștefan S. Nicolau — a subliniat în cuvîntul său acad. Aurel Moga, ministrul sănătății și prevederilor sociale — se înscrie ca unul din promotorii inframicrobiologiei pe plan științific mondial și ca fondator al școlii române în această disciplină. S-a impus în acest domeniu prin impresionanta sa activitate de cercetare științifică, cît și prin înființarea Institutului de in- framicrobiologie, al doilea de acest fel din lume, care, sub conducerea sa, a ajuns într-un timp scurt unul dintre apreciatele foruri de cercetare științifică nu numai din țara noastră, ci și din străinătate.în numele elevilor și colaboratorilor acad. prof. Ștefan S. Nicolau a vorbit prof. Nicolae Cajal, membru corespondent al Academiei. Pentru noi, care i-am fost discipoli în viață și în știință — a spus vorbitorul — opera cea mai însemnată și mai valoroasă a profesorului Ștefan S. Nicolau rămîne întemeierea și dezvoltarea școlii românești de inframicrobiologie. Vor rămîne vii în inimile noastre clipele trăite alături de profesorul sub a cărui îndrumare nemijlocită, încurajați de entuziasmul său, dar și de exigențele sale, ne-am format ca cercetători în domeniul inframicrobiologiei.După încheierea mitingului de doliu, în acordurile solemne ale marșului funebru, sicriul cu corpul neînsuflețit al acad. dr. Ștefan S. Nicolau este purtat pe umeri și așezat pe carul mortuar. O gardă militară, cu drapel îndoliat, prezintă onorul.Carul mortuar, urmat de cei prezenți la ceremonie, se îndreaptă a- poj spre cimitirul Bellu.La cimitir, înainte de înhumare, a luat cuvîntul acad. Theodor Bur- ghele, rectorul I.M.F. București, care a spus printre altele: Rodnica și valoroasa activitate științifică a academicianului Ștefan S. Nicolau, începută cu 50 de ani în urmă, lăsată moștenire medicine) românești și mondiale, s-a bucurat în decursul anilor de a- preciere unanimă în țară și străinătate, profesorul fiind de mai multe ori laureat al Academiei de științe din Paris, al Academiei Române și deținător al Premiului de stat. Corpul didactic, studenții și personalul tehnico-adminis- trativ al Institutului de medicină și farmacie din București adua a- cademicianului Ștefan S. Nicolau un pios omagiu de recunoștință pentrii nepieritoarele sale servicii și merite, păstrindu-i pentru totdeauna o vie amintire.în cuvîntul lor, dr. Radu Portocală, șef de secție la Institutul de inframicrobiologie, și dr. Mircea Popescu au evocat momente din viața și activitatea defunctului, ai cărui elevi au fost.A avut loc apoi ceremonia înhumării. Răsună solemn Imnul de Stat în timp ce se trag salve de arme. Sicriul cu corpul neînsuflețit al academicianului doctor Ștefan S. Nicolau este coborît în mormînt.(Agerpres)
a U.R.S.S.

La 21 octombrie se va deschide 
la București o expoziție comercial- industrială a U.R.S.S. Pe o suprafață totală de peste 21 000 mp vor fi expuse circa 12 000 de produse aparținînd tuturor ramurilor economice.în legătură eu apropiata inaugurare, redactorii agenției Agerpres T. Nițescu șl S. Lucian au avut o convorbire cu V. M. Lepeș- kin, directorul expoziției, care a declarat, printre altele : Expoziția co- mercial-industrială a U.R.S.S., care se înscrie pe linia celor mai importante manifestări organizate în cinstea aniversării a 50 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, este cea mai mare de acest gen pe care Uniunea Sovietică a prezentat-o pînă acum în România și una dintre cele mai reprezentative organizate în ultimii ani peste hotare. Cuprinzînd produse din mai toate ramurile noastre industriale — de la obiecte de artizanat pînă la rachete cosmice — expoziția este menită să înfățișeze atît publicului larg cît și celui de specialitate din România prietenă cele mai de seamă realizări obținute de economia țării noastre în anii puterii sovietice. Manifestarea va prilejui, după cum este și fireso, un amplu schimb de experiență cu specialiștii români, un mijloc important de informare asupra stadiului actual de dezvoltare a economiei U.R.S.S.Expoziția în sine, precum și manifestările organizate în timpul cît va fi deschisă — a spus în încheiere V M. Lepeșkin — vor contribui, fără îndoială, la dezvoltarea și diversificarea în continuare a schimburilor comerciale sovieto- române. la întărirea relațiilor de prietenie statornicite între cele două țări frățești.După cîte am fost informați, mai bine de 60 la sută din suprafața de expunere este rezervată construcțiilor de mașini Acest sector important al economiei sovietice va înfățișa publicului românesc sute de tipuri de mașini și utilaje multe dintre ele constituind cele mai recente creații Vor fi prezentate, printre altele, mașini și utilaje pentru industria poligrafică tractoare de diferite tipuri, mașini a

gricole, mașini pentru construcția de drumuri, camioane basculante de 40 de tone, automobile de tip „Zaporojeț" și „Moskvici" mașini- unelte pentru prelucrarea metalelor, utilaje textile, aparate și instalații electronice, printre care instalații laser, aparate'de măsură și control, mașini electronice de calculat. în expoziția sovietică vor putea fi văzute în funcțiune cî- teva aparate de televiziune în culori. Nu vor lipsi produse și din alte sectoare : industria optică, de ceasornicărie, industria cinematografică. tehnica medicală, inclusiv cea de cercetare a Cosmosului, precum și un sortiment variat de bunuri electrice de uz casnic : aparate de radio și televiziune, mag- netofoane, aspiratoare, frigidere, mașini de gătit și de spălat rufe și altele.Bogat reprezentată va fi tehnica folosită în cucerirea Cosmosului, u- tilizarea energiei atomice în scopuri pașnice, precum și tehnica a- viatică Vor fi expuse diferite tipuri de sateliți artificiali ai Pă- mîntului, stații științifice și rachete cosmice, printre care și ..Vos- tok—1“, cu care a fost lansat primul om în Cosmos — Turi Gagarin Machete de centrale atomice și altele vor oglindi folosirea energiei atomice în scopuri pașnice, iar machetele ultimelor avioane realizate de cunoseutii constructori sovfetici Tupolev. Iliușin și Antonov. între care și TU—154, vor demonstra succesele obținute în ultimii ani de industria aviatică a U.R.S.S Pe aeroportul Băneasa se vor face demonstrații cu diferite tipuri de avioane și elicoptere iar pe lacul Herăstrău cu o serie de ambarcațiuni fluviale.Standuri special amenajate vor cuprinde o gamă variată de produse aparținînd industriei petroliere și chimice, siderurgiei, industriei ușoare și alimentare, culturii si artei industriei meșteșugăreștiîn cele peste trei săptămîni cît va fi deschisă expoziția se vor or ganiza parade ale modei — cu prezentarea a peste 200 de modele de confecții și tricotaje pentru femei, bărbați și copii vor rula filme de lung și de scurt metraj, vor avea loc conferințe tehnice. (Agerpres)
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loan ȘERBAN pe locul II la săritură în înălțime

‘ „Săptămîna preolimpică
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CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager
pres). — în cea de-a doua zi a 
„Săptămînii preolimpice" atenția a 
fost îndreptată spre întrecerile de 
atletism, găzduite de Stadionul uni
versitar din Ciudad de Mexico. Una 
dintre cele mai disputate probe, să
ritura în înălțime-bărbați, a revenit 
lui Valentin Gavrilov (U.R.S.S.), cu 
2,13 m. Principalul său adversar a 
fost românul Ioan Șerban, care cu 
rezultatul de 2,10 m a ocupat locul 
doi. obținînd medalia de argint. Au 
urmat în clasament : Erik Fredrik 
(Suedia). Rudolf Hubner (Cehoslova
cia). Shilik (S.U.A.) si Henri Elliott 
(Franța) — toți cu 2,05 m. O luptă 
strînsă s-a dat în finala de 300 m 
bărbați, în care francezul Jean-Pierrc 
Dufresne l-a învins la sprint pe 
Franz Kemper (R.F.G.). Dufresne a 
fost cronometrat cu V 48" 8/10. iar 
Kemper cu V 49". Locul trei a reve
nit lui Jungwirth (Cehoslovacia), cu 
1' 49” 4/10. După cum era de aștep
tat, americanul Randy Matson a o- 
cupat primul loc la aruncarea greu
tății cu performanta de 19,87 m. Me
dalia de argint a fost cîștigată de 
suedezul Richard Bruch cu 17,60 m. 
Cunoscutul campion belgian Gaston 
Roelants a cîștigat detașat cursa de
3 000 m obstacole cu timpul de 8’ 57" 
8/10, întreeîndu-i pe Ludwig Brosius 
(R. F. a Germaniei) — 9’ 03" și Ana
toli Kurign (U.R.S.S.) — 9’ 06" 8/10.

O aplaudată victorie a obținut Mi- 
guelina Cobian (Cuba). în cursa de 
100 m femei cu timpul de 11" 4/10, 
urmată de Gabrielle Meyer (Franța) — 
11" 6/10 si Wilma van den Berg (O- 
landa) — 11" 7/10. Pentatlonul s-a 
încheiat cu victoria atletei maghiare 
Anamaria Toth Kovaci cu 4 953 
puncte (nou record al Ungariei), ur
mată de Bille Winslow iS.U A.) —
4 889 puncte și Snejana lasukova (Bul
garia)
două probe 
victoria 
Antenen 
zat 5.94 
Kovaci,

4 735 puncte. In ultimele 
lungime si 200 m — 

a revenit elvețienei Meta 
cu 5,25 m (Kovaci a reali- mi și respectiv Anemariei 
cu 23" 5/10.

Au fost acordate primele medalii 
si în concursul de haltere. La cate
goria cocos a cistigat iranianul M. 
Nassiri cu 360 kg la totalul celor trei 
stiluri și un nou record mondial la 
„aruncat" cu 145,500 kg. Japonezul Y. Miyake a realizat 392,500 kg 
(120—122,500—150) în limitele cate
goriei pană, ocupînd primul loc îna
intea polonezului Koslowski — 375,10 
kg.

Loturile reprezentative 
pentru intiinirile cu 

PoloniaLa propunerea selecționerului unic și a Direcției tehnice a F.R.F., biroul federației noastre de fotbal a definitivat următoarele loturi reprezentative pentru meciurile cu selecționatele Poloniei de la 29 octombrie a.c.
Lotul A (antrenori — C. Teașcă, Șt. Onisie): Suciu (Co- man, M. Ionescu) — Sătmărea- nu, Hălmăgeanu, Dumitru Nicolae, Mocanu (Barbu, Vigu) — Koszka, D Popescu (Gher- gheli) — Lucescu. Constantin, Soo, Voinsa (Năsturescu, Kallo).
Loiul B (antrenor — St. Coldum) : Mîndru — Ivăn- cescu, Nunveillei IV, C. Dan, Deliu (I. Popescu, M. Marcel) — Pescaru. Libardi (Ivan) — Pîrcălab, Dumitriu II, I. Ionescu, Sfîrlogea (Niță, Badea, Peronescu).
Lotul de tineret (antrenori — D Schileru, N, Nuțescu) : Con-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI TREIERIȘ
ECHIPA DE RUGBI A AUSTRA

LIEI și-a încheiat turneul în Anglia întîlnind la Rochdale o selecționată locală. Meciul a fost întrerupt din cauza timpului nefavorabil în minutul 74, cînd australienii conduceau cu 25—3.
CAMPIOANA R. D. GERMANE LA 

BASCHET MASCULIN, formația Vorwărts Leipzig, a jucat la Varșovia cu echipa locală A.Z.S. Baschet- baliștii polonezi au învins cu 60—58 (33—34).
PROBA DE SIMPLU BARBATI 

DIN TURNEUL 
PARIS rezervat niști a revenit Laver, care în 6—4, 8—6, 4—6. 6—2 de spaniolul Andres Gimeno. In partida pentru locurile 3—4, Ken Rosewall (Australia) l-a învins cu 6—2, 6—4, 7—5 pe compatriotul său Fred Stolle.

DE TENIS DE LA jucătorilor profesio- australianului Rod finală a dispus cu

stantinescu (Răducanu) — Kiss. Boc, Dinu, Deleanu (N. Ionescu, Velea) — Deselnicu, Lupulescu, (Antonescu) — O- prișan, Grozea, Dumitrache, Cuperman, (Dobrin, jercan, Țarălungă).
Lotul de juniori (antrenori —

ACTUALITATEA

Gh. Ola, N. Tătaru) : Vidac, Bărbulescu — Ciugarin, Dia- conu, Ispir, Viciu, jantovan — Rizea, Dumitru, Ciutac — Nicolae, Iordânescu, Etern, Ște- fănescu. Mustață.Cele patru meciuri România- Polonia vot avea loc astfel:

FORMAȚIILE FERENCVAROS 
BUDAPESTA ȘI REAL SARAGOSA au căzut de acord asupra datelor de desfășurare a meciului lor din cadrul turului II al „Cupei orașelor tîrguri" : 1 noiembrie la Saragosa și 15 noiembrie la Budapesta. Ambele echipe au fost cîștigătoare ale acestei competiții: Saragosa în 1964. iar Ferencvaros în 1965.

SEMIFINALA INTERZONALĂ A 
„CUPEI DAVIS" dintre echipele de tenis ale Indiei și Republicii Sud- Africane se va desfășura între 10—12 noiembrie la Barcelona. La această situație s-a ajuns datorită faptului că cele două diplomatice, va juca apoi Dacă ea va desfășura tot contrar la Johanesburg.

țări nu întrețin relații Invingătoarea întîlnirii cu selecționata Spaniei, fi India, meciul se va la Barcelona, iar în caz
echipele A la Cracovia; echipele B la Craiova: echipele de tineret la București; echipele de juniori într-o localitate din apropierea Cracoviei.
Astăzi, returul meciului 
Rapid București — Trakia 

PlovdivReprezentantele României și Bulgariei în actuala ediție a „Cupei campionilor europeni", echipele Rapid București și, respectiv, Trakia Plovdiv, se întîlnesc astăzi pe stadionul „23 August' din Capitală înce- pînd de la ora 14,45. Desfă- șurarea partidei va fi transmisă integral prin radio și televiziune. După cum se știe, în primul meci Rapid-Trakia, desfășurat la Plovdiv, victoria a revenit fotbaliștilor bulgari cu scorul de 2—0.Astă-seară, începînd ora 20,55, amatorii de vor putea urmări pe ecran primul meci Celtic Glas
gow — Racing Buenos Aires din finala „Cupei intercontinentale'.

de la fotbal micul

ÎN MIEZ DE

TOAMNĂ
(Urmare din pag. I) 
care muncește e în întrecere cu cea 
din Tia Mare. Inginerul agronom de la Tia Mare, Emilian Zarcu, fiul pre
ședintelui din Izbiceni. vrea să do
vedească în acest an că a știut să 
folosească ierbicidele exact în mo
mentul cînd a fost nevoie de ele. 
Cine va cîstiga întrecerea încă nu 
se știe. Treierisul e în toi. Dar oricine o va cîstiga. în familia Zarcu 
din Izbiceni va fi bucurie.

Pretutindeni în lunca Dunării, pe 
malurile Oltului si Jiului, cooperato
rii se conving de avantajele culti
vării orezului. Orezăriile se extind. 
La Dăbuleni, pe terenuri odinioară 
inundate primăvara de apele Dună
rii. dar puse acum la adăpostul unui 
dig ce se întinde de la Lișteava pînă 
aproape de lanca, membrii celor trei 
cooperative agricole de producție 
cultivă 450 ha cu orez. La Horezu- 
Poenari, orezăria s-a extins de la 40 
la 70 de hectare. La Dobrești, pe un 
teren unde cu cîțiva ani în urmă 
trestiile își legănau toamna săbiile 
ruginite, se aude acum zumzet de 
batoză. Cooperatorii treieră orezul. 
Recolta se anunță bogată.

Anul trecut, orezarii din Oltenia 
au avut de la culturile de orez un 
venit de 22 milioane de lei. Oreză
riile s-au extins în acest an cu 400 
de hectare. Cîstigurile vor fi. incon
testabil. mult mai mari.

In lunca Dunării, pe valea Oltu
lui. pe malurile Jiului. într-un de
cor cenușiu de toamnă, cînd auto
camioanele duc spre sate si spre tîr- 
guri ultimele roade ale grădinilor, se 
aude zumzet de batoze. Cooperato
rii dovedesc, acolo, pe arii, că știu să 
fie si buni orezari.

Se treieră orezul.
Treieris în miez de toamnă l Si tre

ierisul înseamnă belșug.



VIETNAM

Apel pentru intensificarea 
acțiunilor împotriva 
agresiunii americane

VIZITA DELEGAȚIEI C. C.

AL P.C.R. IN SUEDIA
o n. u. în Comitetele
Adunării Generale

HANOI 17 (Agerpres). — Agenția sud-vietnameză de presă Eliberarea anunță că recent în teritoriile eliberate din Vietnamul de sud a luat ființă „Comitetul de solidaritate dintre populația din Vietnamul de sud și poporul american'-. Comitetul recent înființat a dat publicității un apel în care se cere poporului american și tuturor for-
„NU, NU PLECĂM
IN VIETNAM!"

Mii de tineri americani, din 
toate colțurile Statelor Unite, 
au manifestat luni împotriva 
serviciului militar și a războiu
lui din Vietnam, anunță a- 
genția France Presse. Răspun- 
zind apelului lansat de aso
ciația „Mișcarea națională de 
protest împotriva războiului 
din Vietnam", grupuri de tineri 
s-au prezentat la birourile de 
recrutare pentru a înapoia 
autorităților ordinele de în
corporare.

La New York, peste o mie 
de manifestanți au încercat să 
înapoieze ordinele Curții de 
justiție, dar au fost împiedicați 
de poliție, care le barase dru
mul. In aceste condiții, rnani- 
festanții și-au expediat ordi
nele de chemare prin poștă, 
la Washington. La Oakland 
(California), sute de tineri s-au 
adunat în fața biroului local 
de recrutare pentru a-și îna
poia ordinele de chemare sub 
arme. Poliția a intervenit, dar 
manifestanții s-au regrupat 
pentru a organiza, la Universi
tatea din California, o reuniu
ne de protest împotriva răz
boiului din Vietnam. Marți, 
manifestațiile de la Oakland 
au luat amploare. 4 000 de ti
neri care s-au adunat în fața 
centrului de recrutare scan
dau : „Nu, nu plecăm în Viet
nam Poliția a intervenit, fo
losind gaze lacrimogene îm
potriva manifestanților.

Manifestații similare au fost 
înregistrate Și la San Fran
cisco, Philadelphia și Boston.

să Înceteze
BOMBARDAMENTELE!PRAGA. — Marti și-a încheiat lucrările, la Praga, sesiunea Consiliului Federației Democrate Internationale a Femeilor. Reprezentantele organizațiilor de femei din peste 00 de tari au condamnat politica agresivă americană în Vietnam și au chemat guvernul S.U.A. să înceteze imediat bombardarea teritoriului R. D. Vietnam și să respecte acordurile de la Geneva din 1954. Participantele la sesiune cer, de asemenea, retragerea trupelor și a materialelor de război din Vietnam și recunoașterea Frontului National de Eliberare din Vietnamul de sud drept reprezentant legal al poporului sud-vietnamez.• ROMA. La cea de-a XlI-a Reuniune națională a tinerilor democrat- creștini din Italia, ce s-a desfășurat între 13 și 15 octombrie, o serie de participant! au adresat critici severe politicii Statelor Unite față de Vietnam și susținătorilor acesteia din Italia. „în fața războiului de agresiune împotriva Vietnamului (de nord) trebuie să spunem cu care Americă vrem să fim prieteni", a subliniat unul dintre delegați. Alti vorbitori au arătat că este necesar ca S.U.A. să înceteze bombardamentele asupra Vietnamului de nord pentru a se putea ajunge la o reglementare a conflictului în cadrul Acordurilor de la Geneva.DELHI. Un grup de intelectuali indieni a trimis un mesaj de felicitare intelectualilor americani care au protestat împotriva „războiului injust, imoral și ilegal, dus de guvernul S.U.A. în Vietnam", relatează agenția France Presse. în mesaj se arată că „Poporul indian se alătură acțiunii intelectualilor americani de condamnare a escaladării războiului și cere guvernului S.U.A. să pună capăt bombardamentelor asupra Vietnamului de nord...".
0 declarație a M. A. E. 

al R. D. VietnamHANOI 17 (Agerpres). — La Hanoi a fost dată publicității o declarație a Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam, în care se arată că la 15 octombrie avioane americane de tip „B-52" au bombardat localități din provincia Quang Binh, la 50 de kilometri nord de zona demilitarizată. Este pentru a patra oară, se arată în declarație, cînd această regiune este bombardată de avioane „B-52". Utilizarea avioanelor de acest tip pentru a bombarda partea apuseană a provinciei Quang Binh este calificată în declarație drept o nouă crimă comisă de agresori, care demonstrează că declarațiile S.U.A. cu privire la așa- zisa lor dorință de pace și tratative sînt menite să ascundă acțiunile de extindere a războiului.

țelor ce luptă pentru pace, independență națională, democrație și progres, din întreaga lume, să-și intensifice acțiunile în lupta pentru încetarea agresiunii americane în Vietnam. Apelul menționează că, în prezent, în războiul dus de imperialiștii americani în Vietnamul de sud, peste un milion de militari a- mericani, aliați ai acestora și sai- gonezi folosesc mijloace de exterminare în masă împotriva populației sud-vietnameze.„Acest război murdar de agresiune, se spune în document, apasă din ce în ce mai greu asupra poporului american. O jumătate de milion de tineri americani sînt forțați să plece în război pentru a participa la masacrarea populației civile vietnameze, care nu nutrește nici un fel de dușmănie față de poporul american". Actele de agresiune comise de imperialiștii americani, se arată în continuare în apel, „au revoltat conștiința și demnitatea umană, au violat în mod grosolan principiile elementare ale moralei, ale dreptului internațional și amenință grav pacea și securitatea în lume".Comitetul de solidaritate dintre populația din Vietnamul de sud și poporul american a publicat, de a- semenea, un mesaj prin care adresează călduroase felicitări poporului american pentru campania sa de luptă în vederea încetării agresiunii imperialiștilor americani în Vietnam.

STOCKHOLM 17 (Agerpres). — Delegația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, eon- dusă de tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., care face o vizită în Suedia, a fost primită marți de tovarășul C. H. Hermans- son, președintele Partidului de stînga — comuniștii — din Suedia, în aceeași zi au început convorbirile între delegația Partidului Comunist Român și delegația Partidului de stînga — comuniștii — din Suedia.Delegația Partidului de stînga —

comuniștii — din Suedia este compusă din tovarășii C. H. Hermans- son, președintele partidului. Urban Karlsson, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C.. Thore Forsber și Lins Berndtsson, membri ai Comitetului Executiv.Seara, tovarășul C. H. Hermans- son a oferit o masă în cinstea delegației C.C. al P.C.R. Au participat membrii delegației Partidului de stînga — comuniștii — din Suedia, precum și Lars Werner, membru al Comitetului Executiv.---------------- •
PREMIERUL NORVEGIAN 

LA BELGRAD
BELGRAD 17. — Corespondentul Agerpres N. Plopeanu transmite : La 17 octombrie a sosit la Belgrad, într-o vizită oficială, primul ministru al Norvegiei, Per Borten. La aeroport, premierul norvegian a fost întâmpinat de Mika Șpiliak, președintele Vecei E- xecutive Federale, și alți membri ai guvernului iugoslav.într-un interviu acordat ziarului „Borba", primul ministru al Norvegiei a caracterizat relațiile norve- giano-iugoslave ca fiind prietenești. Per Borten a subliniat marea importanță a îmbunătățirii situației din Europa, exprimînd satisfacția guvernului norvegian față de acele

fenomene care constituie un indiciu că țările europene, indiferent de sistemul lor social-politic, nutresc dorința de a lărgi contactele și colaborarea reciprocă.în legătură cu situația din Orientul Mijlociu și războiul din Vietnam, Per Borten a spus că „aceste probleme dificile se pot rezolva numai prin tratative acceptabile pentru toate părțile interesate" și că guvernul norvegian „va sprijini orice eforturi îndreptate spre asemenea tratative". El a declarat de asemenea că guvernul său se pronunță pentru încetarea bombardamentelor asupra R.D. Vietnam.

NEW YORK 17. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, transmite : Comitetul nr. 1 (pentru problemele politice și ale securității) al A- dunării Generale a O.N.U. și-a început dezbaterile pe marginea raportului Comitetului pentru folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice. Luînd cuvîntul N. Fedorenko, reprezentantul permanent al U.R.S.S., a salutat intrarea în vigoare pe data de 10 octombrie a.c. a tratatului referitor la folosirea în scopuri pașnice a spațiului cosmic, semnat de 88 de state. Arătînd că roadele pătrunderii omului în Cosmos se manifestă între altele prin sateliții pentru comunicații și cei meteorologici, iar în viitor și prin sateliții de navigație și pentru cercetări geologice, vorbitorul s-a pronunțat în favoarea unei cooperări largi în acest domeniu, inclusiv cu participarea tinerelor state, exprimîndu-și totodată regretul că tensiunea provocată de agresiunea a- mericană în Vietnam îngreunează a- ceastă cooperare.Reprezentantul S.U.A., L. Fountain, a insistat asupra avantajelor folosirii sateliților în extinderea comunicațiilor la scara întregului glob, în pronosticarea vremii, întocmirea .unor hărți exacte ale tuturor continentelor etc. El a reînnoit oferta președintelui Johnson pentru un schimb de informații în ceea ce privește rezultatele experiențelor bio-științifice de pînă acum și în ceea ce privește comunicațiile cu ajutorul sateliților, pentru folosirea în comun a stațiilor de reper.Delegatul Austriei, Kurt Waldheim, a reliefat progresele realizate anul trecut în explorarea cosmosului, a- rătînd însă că progresele în domeniul codificării juridice au fost mai lente.în comitetul nr. 2 (pentru probleme economice și financiare) continuă discuțiile privind rolul Națiunilor Unite în accelerarea formării de personal necesar industrializării țărilor în curs de dezvoltare, se examinează un proiect de rezolu

ție inițiat de R. S. S. Ucraineană, la care s-au alăturat în calitate de coautori și România, R.A.U., Brazilia, Polonia, Iran. Luînd cuvîntul din partea delegației române, ambasadorul Costin Murgescu a subliniat importanța colaborării între diferitele instituții specializate și organisme din sistemul O.N.U., pentru realizarea scopurilor proiectului de rezoluție.El a propus întărirea cooperării între Organizația Națiunilor Unite pentru dezvoltarea industrială și Organizația Internațională a Muncii, pe baza unei mai raționale diviziuni a muncii și a unei eficiente coordonări a activității lor.*Președintele Adunării Generale a O.N.U., Corneliu Mănescu, a primit marți în cabinetul său de lucru pe ministrul afacerilor externe al Coastei de Fildeș, Arsene Usher, cu care a discutat probleme ale actualei sesiuni, precum și probleme de interes comun.în aceeași zi, el a avut schimburi de vederi cu șeful delegației sovietice, V. Kuznețov, prim locțiitor al ministrului afacerilor externe, cu șeful delegației britanice, lordul Ca- radon, și cu șeful delegației Afganistanului, Abdul Rahman Pazhwak. Schimburile de vederi s-au referit la un cerc de probleme aflate în prezent în atenția sesiunii.Tot marți, Corneliu Mănescu a oferit un prînz în cinstea Comitetului de conducere al Asociației corespondenților de presă acreditați la Națiunile Unite. Prî-nzul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.★Șeful delegației române la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U., Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, a avut marți o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Kuweitului, Sabah Al Ah- bad Al Jaber, în cursul acestei întrevederi au fost abordate chestiuni legate de sesiune, precum și probleme interesînd cele două țări.

ROMÂNIA SI BULGARIA
SOFIA 17 (Agerpres). — Delegația Consiliului Național al Cercetării Științifice din Republica Socialistă România, condusă de dr. docent Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, care face o vizită în R. P. Bulgaria, a avut o întîlnire cu delegația bulgară condusă de prof. Ivan Popov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Comitetului de stat pentru știință și progres tehnic din R. P. Bulgaria. în cadrul convorbirilor care au avut loc cu acest prilej au fost discutate probleme legate de lărgirea colaborării tehnico-științifice dintre România și Bulgaria. Membrii delegației au avut întîlniri cu conducătorii unor institute de cercetare științifică din Sofia, în cadrul cărora a avut loc un schimb de păreri pe probleme care prezintă interes pentru ambele părți.în cursul zilei de marți. Roman Moldovan și membrii delegației române au fost primiți de Pencio Ku- badinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Bulgar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria. Marți seara, ambasadorul tării noastre la Sofia, Ioan Bel dean, a oferit o masă în cinstea delegației conduse dc Roman Moldovan. Au participat prof. Ivan Popov și alte persoane oficiale.

PRIORITATE
PĂCII

60 de deputați laburiști și 9 fruntași sindicali au publicat recent o amplă declarație în problemele politicii externe și militare ale Marii Britanii. Documentul, intitulat „Pri
oritate păcii", este publicat de „Asociația laburistă pentru pace", pe care o prezidează semnatarul acestor rînduri.Declarația începe prin a cere o reducere drastică a cheltuielilor militare. Guvernul laburist britanic — se arată în declarație — va putea să îndeplinească programul de realizări sociale, făgăduit prin manifestele sale electorale, numai dacă va opera reduceri substanțiale la capitolele de cheltuieli militare curente.Suma fabuloasă de 2 200 milioane lire anual destinată cheltuielilor militare, prevăzută în „Cartea albă asupra apărării" din iulie 1967, ar urma să fie menținută încă mulți ani de aici înainte, în pe fa-Din aceasta revin, medie, 3 lire sterline săptămînă de fiecare milie britanică.Principala cauză a licitului balanței de plăți a țării o constituie marile cheltuieli militare destinate întreținerii forțelor armate britanice dislocate în străinătate. Pronunțîn- du-se pentru reduceri masive la acest capitol, autorii scriu: „Noi nu ne putem permite să mai așteptăm opt ani (cum preconizează Cartea albă) pînă ne vom retrage din Singapore și Mala- yezia și nici să tinuăm să cheltuim 195 milioane lire sterline anual pentru forțele britanice din Republica Federală a Germaniei. Hotărîrea de a rămîne în Golful Persic și de a persista în angajamentele luate în cadrul S.E.A.T.O. trebuie să fie abandonată. La fel în ce privește planurile de stabilire a unor baze noi în Oceanul Indian".în problema Vietnamului, declarația cefe diso
cierea Marii Britanii de 
politica S.U.A. în această 
țară — cerere susținută— sînt fericit să o spun— cu o majoritate de 1300 000 de voturi la Congresul sindicatelor din septembrie. Semnatarii

de-

con-

») La recenta conferință de la Scarborough, Frank Allaun a fost ales membru în Comitetul Executiv al partidului laburist

Frank ALLAUNmembru al Parlamentului britanic')
declarației se pronunță pentru încetarea imediată 
și necondiționată a bom
bardamentelor asupra 
R. D. Vietnam, ca prim pas pentru deschiderea de negocieri la care toți cei care iau realmente parte la ostilități trebuie să participe — ceea ce înseamnă includerea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.în problemele securității europene, cei 69 de depu- tați laburiști și fruntași sindicali pornesc de la ideea că politica blocurilor militare opuse este depășită. Franța Și România — se subliniază în document — au dreptate să ceară ca atît N.A.T.O. cît și Tratatul de la Varșovia să fie desființate. Autorii consideră
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că apartenența la N.A.T.O. a devenit un factor de insecuritate. O țară ca Marea Britanie, aliată unej superputeri. Statele Unite, este mai nesigură din punct de vedere militar decît înseși Statele Unite, deoarece, în cazul unui conflict nuclear, primele atacuri ar putea fi îndreptate împotriva ei.Declarația afirmă că, pentru soluționarea problemelor europene, guvernul englez ar trebui să ia în serios propunerile formulate oficial de partidul laburist privind crearea de zone denu- clearizate, dezangajarea forțelor din Europa centrală, recunoașterea ambelor state germane și colaborarea în scopul creării unui sistem de securitate europeană, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite.Pactul N.A.T.O., a cărui valabilitate 1969, nu reînnoit.N.A.T.O. cu un nuclear european și legarea lui de cel a] Statelor
expiră în mai trebuie „Substituirea sistem

Unite ar servi numai la adîncirea divizării în Europa, mărind riscul unui conflict. în schimb, Marea Britanie trebuie să ceară aliaților săi să inițieze negocieri cu țările est-eu- ropene în scopul stabilirii unui sistem de securitate europeană șj trebuie să facă cunoscut în mod limpede că, în orice caz, ea va prezenta, în 1969, un preaviz de un an, anun- țînd că se retrage din N.A.T.O".După cum cititorii „Scînteii" probabil știu, atît înlăuntrul cît și în afara partidului laburist britanic s-a desfășurat timp de 10 ani o vie și activă mișcare pentru dezarmarea nucleară unilaterală. Premierul Wilson însuși s-a prezentat într-o campanie electorală avînd înscrisă în programul său „încetarea așa- numitului factor independent de descurajare nucleară". Nu este de aceea o surpriză că declarația cere ca guvernul laburist să renunțe în mod unilateral la submarinele sale „Polaris", în loc de a se situa printre țările care stimulează cursa înarmărilor.Mai există și alte cereri de o deosebită importanță, prezentate în document, ca, de pildă:— Sumele irosite în prezent pentru înarmări să fie canalizate pentru rezolvarea problemei mondiale a subnutriției;— Marea Britanie să manifeste inițiativă în domeniul păcii și dezarmării și să aplice ea însăși o politică de natură să pună capăt cursei înarmărilor.Documentul este trimis organizațiilor din fiecare circumscripție ale partidului laburist și organizațiilor sindicale, eu rugămintea ca el să fie supus membrilor spre studiere și discutare. Autorii documentului își exprimă încrederea că el va avea un ecou puternic și că în următoarele 12 luni în mișcarea laburistă se vor manifesta presiuni pentru aprobarea și îndeplinirea tezelor cuprinse în el.Ținînd cont de înghețarea salariilor și creșterea șomajului, fenomene care au dus la serioase înfrîngeri atît în alegerile locale din această primăvară cît și în alegerile parțiale parlamentare din toamnă, sînt convins că mișcarea în sprijinul cererilor formulate în document și, îndeosebi, cele privind reducerile de cheltuieli militare, va cuprinde în viitor majoritatea muncitorilor britanici.

Cancelarul Austriei 

a sosit la Sofia
SOFIA 17 (Agerpres). — La Sofia a sosit marți seara cancelarul federal al A- ustriei, Joseph Klaus, care, la invitația lui Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, va face o

vizită oficială în această țară.La sosire, pe aeroport, cancelarul Austriei și persoanele care îl însoțesc au fost întîmpinați de Todor Jivkov și alți membri ai guvernului bulgar.

PLENARA C. C. AL P. C. DIN NORVETIOSLO 17 (Agerpres). — La Oslo a avut loc Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Norvegia. Reidar Larsen, președintele partidului, a prezentat raportul cu privire la rezultatele ultimelor alegeri comunale și sarcinile par tidului în etapa actuală. în rezoluția a-

doptată de Plenară pe marginea raportului, se constată că în rîndurile cetățenilor norvegieni, și în special în rîndurile tineretului, se manifestă un interes sporit față de activitatea și politica partidului comunist. în rezoluție se subliniază, de asemenea, că partidul trebuie să

folosească mai deplin posibilitățile existente pentru atragerea de noi membri și se relevă necesitatea e- laborării unui nou program al partidului. Plenara a hotărît convocarea între 15 și 17 martie 1968 a Congresului ordinar al Partidului Comunist din Norvegia.
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Un incendiu de mari proporții a izbucnit duminică la un complex industrial olandez de la Emmen. Pierderile materiale au fost apreciate pînă acum la aproximativ 30 milioane de florini. Fotografia oferă o privire de ansamblu asupra complexului cuprins de flăcări.
Cu prilejul vizitei în R. P. Ungară a dele

gației comerciale române conduse de Eugen Barat, adjunct al ministrului comerțului interior, ambasada țării noastre la Budapesta a oferit un cocteil. Au participat Szurdi Istvan, ministrul comerțului interior al R. P. Ungare, Sebeș Sandor, prim-locțiitor, Keseru Janos și Borsos Laszlo, locțiitori ai ministrului comerțului interior, și alte persoane oficiale.
în ședința de marți a Comitetului celor 

18 state pentru dezarmare, a luat cuvîntul șeful delegației sovietice, A. A. Roscin, care a susținut prevederile cuprinse în proiectul sovietic al tratatului de neproliferare a armei nucleare.
Alexei Kosîghin, președintele Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S., a avut marți o con
vorbire cu Marcello Fernandez, ministrul comerțului exterior al Cubei, care se află la Moscova în fruntea unei delegații economice pentru a discuta posibilitățile de dezvoltare a relațiilor economice sovieto-cubaneze.

La invitația C.C. al P.C. Italian, Ia Roma 
a sosit o delegație de studii a P.C. Francez, condusă de Paul Laurent, membru al Biroului Politic și deputat al Adunării Naționale. Delegația a fost primită luni de către Luigi Longo, secretar general al P.C.I.

La Belgrad a sosit o delegație a Asocia
ției vest-germane pentru industrie. Membrii delegației au avut convorbiri cu reprezentanți ai Camerei Federale pentru Economie, referitoare la posibilitățile extinderii relațiilor economice, comerciale și a colaborării industriale dintre cele două țări.

Președintele Republicii Pakistan, Ayub Khan, a 
SOSit la Paris. aeroportul Orly el a fost întîmpinat de președintele de Gaulle. Cei doi șefi de stat vor examina mijloacele de îmbunătățire a relațiilor economice între Franța și Pakistan.

Cel de-al VII-lea Congres al cooperației meșteșu
gărești din R. P. Mongolă s a deschis la 17 octombrie la Ulan Bator. La lucrări participă conducători de partid și de stat mongoli în frunte cu Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole. Din țara noastră la congres participă o delegație în frunte cu Ana Toma, vicepreședinte al UCECOM.

Lucrările celei de-a doua sesiuni a Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R. s'au deschis marți dimineața în Sala Mare ■ Palatului Kremlinului. Participă conducători ai P.C.U.S. și ai guvernului sovietic. în cadrul ședinței, deputatul K. Gherasimov, președintele Comitetului de Stat al Planificării al R.S.F.S.R., a prezentat proiectele de plan de dezvoltare a economiei naționale a Federației Ruse pe anii 1968, 1969 și 1970. Sesiunea a examinat, de asemenea, proiectul de buget al R.S.F.S.R. pe anul 1968.

în localitatea Irbin din apropiere de Damasc a avut 
lOC 0 festivitate cu ooazia încheierii procesului de împărțire a primului lot de pămînturi expropriate. Au participat membri ai guvernului sirian, reprezentanți ai partidului Baas, ai Federației generale a țăranilor din Siria și ai altor organizații de masă. Ministrul agriculturii și al reformei agrare a arătat cu acest prilej că procesul de expropriere se va încheia la sfîrșitul anului 1967, iar cel de distribuire a pămînturilor la mijlocul anului viitor. El a subliniat, totodată, necesitatea creării unor cooperative sătești, utilizării metodelor agricole științifice și tehnicii agricole avansate.

Convorbirile oficiale între Marko Nikezici și 
George Brown au încePut la Londra. în cursul zilei de marți secretarul de stat pentru afaceri externe al R.S.F. Iugoslavia și ministrul de externe al Marii Britanii au examinat problemele Orientului Apropiat, securității europene și colaborării țărilor europene, precum și problema vietnameză. în aceeași zi, ministrul de externe iugoslav a avut o convorbire cu liderul Partidului conservator, Edward Heath.

Un avion de recunoaștere american de tipul 
„L-19" a pătruns în spațiul aerian al R.P.D. Coreenela 17 octombrie, zburînd deasupra districtului Koson (provincia Kan- von). în aceeași zi, la nord de linia de demarcație militară, respectiv în regiunea Sehiun Ri, un vehicul coreean a fost atacat de militari americani. Agenția A.C.T.C., care transmite aceste știri, a fost împuternicită să protesteze împotriva actelor de provocare ale S.U.A. îndreptate împotriva R.P.D. Coreene, arătînd caracterul frecvent al acestora în ciuda numeroaselor avertismente.

La 17 octombrie s-a înapoiat la Tirana delegația 
de partid și guvernamentală a R. P. Albania, condusă de Mehmet Shehu, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Albania, președintele Consiliului de Miniștri, care a făcut vizite în R. P. Chineză și Pakistan.
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