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activități

economice
Horia TATU

vicepreședinte al Băncii Naționale

Din proiectul de Directive cu pri
vire la perfectionarea conducerii și 
planificării economiei naționale, se 
desprinde cu pregnanță, ca o idee 
centrală evidențiată în fiecare din ca
pitolele sale, cerința amplificării efi
cientei întregii activități economice 
din țara noastră. în acest scop și pen
tru atingerea lui pledează întregul 
ansamblu de măsuri preconizate, care 
urmărește ridicarea continuă a efi
cientei economice — principiu fun
damental al activității în industrie, 
construcții, agricultură, transporturi, 
circulația mărfurilor — în toate ra
murile și întreprinderile. Se preci
zează cu claritate nu numai scopul, 
dar și căile de atingere a lui în con
dițiile noii etape de desăvîrșire a 
construcției socialiste. Pe bună drep
tate se subliniază că orice activitate 
economică, oriunde s-ar desfășura, 
trebuie să corespundă unor nevoi 
reale, să asigure recuperarea cheltu
ielilor sociale, să fie rentabilă, să 
contribuie la înfăptuirea reproduc
ției lărgite.

Cerința aceasta imperioasă, de a 
propulsa întreaga activitate econo
mică pe treptele cele mai înalte ale 
eficientei, se circumscrie organic în 
însăși evoluția economiei noastre na
ționale, fiind o coordonată primor
dială a dezvoltării, diversificării și 
modernizării ei. Stadiul atins de 
economia noastră impune ca, paralel 
cu dezvoltarea în continuare din 
punct de vedere cantitativ, să trecem 
cu toată hotărîrea la ridicarea la un 
nivel calitativ superior a activității 
în toate domeniile vieții economice, 
ceea ce constituie o trăsătură carac
teristică a unei economii moderne. 
Proiectul de Directive, consemnînd 
din nou această necesitate, ca și re
zultatele pozitive obținute în reduce
rea cheltuielilor materiale, în crește
rea eficientei economice, atrage aten
ția asupra unor stări de lucruri ne
gative care se mai manifestă 

acest domeniu Nu mai pot 
admise consumurile specifi- 
exagerate de materii pri- 

pierderile provocate de rebuturi.

zării cu rezultate maxime a resurse
lor materiale și de muncă, a tuturor 
fondurilor destinate producției și 
investițiilor, în scopul creșterii conti
nue a venitului național — baza trai
nică a progresului economic și so
cial al tării.

Măsurile preconizate pentru per
fecționarea formelor și metodelor de 
conducere, organizare și planificare 
a economiei naționale urmăresc 
tocmai să creeze un cadru propice de 
acțiune pîrghiiloi și căilor ce trebuie 
folosite pentru atingerea unei eficien
te sporite în activitatea eco
nomică. Oricine înțelege că se 
vor obține rezultate favorabile în do
meniul sporirii eficientei prin pune
rea în valoare a imenselor resurse e- 
xistente în întreprinderi. în condiții
le în care conducerea activității pro
ductive se va fundamenta pe cunoaș
terea aprofundată a cerințelor eco
nomiei și a potentelor tehnice, mate
riale și umane, pe un sistem clar și 
stimulatoriu de cointeresare și răs
pundere materială. Consider că aces
tor probleme vitale, proiectul de Di
rective le dă o rezolvare științifică. 
In fond, ce urmărește apropierea

(Continuare în pag. a IlI-a)

Luni dimineața, secretarul gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit dele
gația Partidului Socialist din Japo
nia, condusă de Shichiro Matsumo
to, deputat, membru al Comitetului 
Executiv Central al P.S.J. și șef al 
Biroului pentru afaceri internațio
nale al acestui partid. Din delega
ție mai face parte Shimpei Fujima- 
ki, secretar al Biroului pentru afa
ceri internaționale al P.S.J

La convorbiri au mai participat 
tovarășii Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, si Ghizela Vass, membru 
al C.C al P.C.R.

în cadrul întrevederii, care a de
curs într-o atmosferă de cordialita
te și prietenie, au fost abordate o 
serie de probleme de interes co
mun, în legătură cu situația inter
națională actuală, mișcarea munci
torească și democratică și relațiile 
dintre cele două partide și țâri.

Reprezentanții celor două partide 
au subliniat importanța deosebită 
pe care o capătă în zilele noastre 
întemeierea relațiilor dintre state 
pe respectul mutual al principiilor 
independenței și suveranității, ega
lității în drepturi și avantajului re- 
ciDroc, neamestecului în treburile 
interne, în vederea creării unui cli
mat de pace și cooperare internațio
nală.

Cu acest prilej s-a evidențiat rolul 
important pe care-1 pot juca toate 
popoarele în lichidarea surselor de 
încordare internațională, rezolva
rea actualei crize din Orientul A- 
propiat, asigurarea securității și pă
cii în Europa și în lumea întreagă, 
precum și în dezvoltarea pe calea 
democrației și progresului social.

în discuții s-a exprimat îngrijo
rarea față de pericolul grav pe 
care îl implică intensificarea răz
boiului din Vietnam, subiiniindu-se 
necesitatea de a depune toate efor
turile pentru încetarea imediată și

necondiționată a bombardării R. D. 
Vietnam, de a respecta dreptul ina
lienabil al poporului vietnamez de 
a-și hotărî singur soarta.

în cadrul convorbirilor a fost 
discutată necesitatea continuării e- 
forturilor pentru dezarmare nu
cleară și s-a evidențiat ideea că 
orice tratat de neproliferare trebuie 
să fie eficient și echitabil atît pen
tru țările nucleare cît și pentru cele 
nenucleare, inclusiv în ce privește 
folosirea energiei atomice în sco
puri pașnice.

Părțile au relevat cu satisfacție 
evoluția pozitivă a relațiilor prie
tenești, de stimă și respect reciproc 
dintre P.C.R. și P.S.J., precum și 
necesitatea dezvoltării contactelor 
dintre partidele clasei muncitoare 
în interesul unității foi .’lor socia
lismului, păcii și progresului social. 
Totodată, ele au apreciat pozitiv 
dezvoltarea continuă a legăturilor 
de prietenie dintre poporul român 
și cel japonez.

în după-amiaza zilei de luni, la 
Palatul Consiliului de Stat, au avut 
loc convorbiri oficiale între preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, și președintele Republicii Is
lamice Pakistan, feld mareșalul 
Mohammad Ayub Khan.

La convorbiri au participat Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Geor
ge Macovescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe,. Ale
xandru Albescu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Marin 
Mihai, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Alexandru Bălăci, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Mihai 
Magheru, ambasadorul României 
în Pakistan, Gheorghe fason, direc
tor ad-interim în Ministerul Aface
rilor Externe.

Au luat parte, de asemenea, Syed 
Sharifuddin Pirzada, ministrul afa
cerilor externe al Pakistanului,

Jamsheed K. A. Marker, ambasado
rul Pakistanului în România, S. 
Fida Hassan, secretarul principal 
al președintelui, Altaf Gauhar, se
cretarul Ministerului Informațiilor 
și Radiodifuziunii, Kamaluddin Ah
mad, director general în Ministe
rul Afacerilor Externe pakistanez.

Convorbirile au decurs într-o at
mosferă cordială.

A avut loc un schimb de vederi 
cuprinzător asupra dezvoltării și 
întăririi continue a relațiilor de 
prietenie dintre România și Pakis
tan.

Au fost abordate, de asemenea, u- 
nele probleme ale situației inter
naționale. (Agerpres)

Recepție oferită de
președintele Consiliului de Stat

Plecarea unei delegații
a C. C al P. C. R. în Finlanda

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer
a primit delegația

guvernamentală sovietică
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit luni la amiază delegația gu
vernamentală sovietică condusă de 
V. A. Kirillin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice, care a participat la des
chiderea expoziției industrial-co
merciale a U.R.S.S.

La întrevederea care s-a desfășu

rat într-o atmosferă caldă, priete
nească au luat parte Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de

A fost de 
bașadorul 
București.

comerț, 
față A. 'V. 
Uniunii

’. Basov, am- 
Sovietice la

(Agerpres)

Seara, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu Stoica, împreună cu 
soția, au oferit o recepție la Pala
tul Consiliului de Stat în onoarea 
președintelui Republicii Islamice 
Pakistan, feldmareșalul Mohammad 
Ayub Khan.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Constanța Crăciun și Ilie 
Murgulescu, vicepreședinți ai Con
siliului de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, reprezentanți ai con
ducerii unor ministere și alte insti
tuții centrale, oameni de știință, 
cultură și artă, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai culteior, 
ziariști români și pakistanezi, co
respondenți ai presei străine.

Au participat, de asemenea, 
doamna Miangul Aurangzeb, fiica 
președintelui, Syed Shârifuddini 
Pirzada, ministrul afacerilor exter
ne al Pakistanului, Jamsheed K. A. 
Marker, ambasadorul Pakistanului 
în Republica Socialistă România, 
prințul Miangul Aurangzeb, depu
tat în Adunarea Națională, S. Fida 
Hassan, secretarul principal al pre
ședintelui, Altaf Gauhar, secretarul 
Ministerului Informațiilor și Radio
difuziunii, și alte persoane oficiale 
pakistaneze.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice și atașați militari 
acreditați in România, alți membri 
ai corpului diplomatic, membrii 
Ambasadei Pakistanului în Ro
mânia.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate.

Vizită

DIN CRONICA TRADIȚIILOR INTERNAȚIONALISTE ALE POPORULUI ROMÂN

în 
fi 
ce 
me, 
de gospodărirea neratională a fondu
rilor materiale și bănești, lipsurile 
în utilizarea capacităților de produc
ție și, îndeosebi, gradul scăzut de 
prelucrare tehnică a resurselor natu
rale, a materiei prime.

Neîndoielnic, asemenea neajunsuri 
se datorează în parte anumitor con
cepții greșite, potrivit cărora eco
nomia socialistă și-ar putea permite 
să subvenționeze menținerea unor 
întreprinderi și producții nerentabile. 
Asemenea concepții au avut uneori 
repercusiuni negative asupra crește
rii eficientei economice în anumite 
întreprinderi. Combătîndu-le. pro
iectul de Directive trasează sarci
na sporirii într-un ritm mai rapid a 
eficientei economiei noastre, utili-

Luni dimineața a părăsit Capitala, 
plecînd la Helsinki, o delegație a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., care, la invi
tația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Finlanda, * va face 
o vizită în această țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Dumitru Coliu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului Cen
tral de partid, Ilie Rădulescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Nicu Bujor, șef de sector la 
Secția internațională a C C. al P.C.R.

Pe aeroportul Băneasa, delegația a 
fost salutată de tovarășii Alexandru 
Drăghici, Ilie Verdeț, Mihai Cere, de

membri ai C.C. al P.C.R. și activiști 
de partid.

\ *HELSINKI 23 (Agerpres). —; Luni 
după-amiază a sosit Ia Helsinki, de
legația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș. Pe aeropor
tul capitalei finlandeze, delegația 
C.C. al P.C.R. a fost salutată de to
varășii Viile Pessi, secretar general al 
Partidului Comunist din Finlanda, 
Martti Malmberg și Olavi Laine — 
membri ai Biroului Politic al Comi
tetului Central al P.C. din Finlanda, 
Lars Junttila, membru al Comitetu
lui Central al P.C. din Finlanda, O- 
lavi Poikolainen și Erkki Kivimaki, 
șefi de secție la C.C. a) P.C. din 
Finlanda.

A fost de față Niculae Ion Van- 
cea, ambasadorul Republicii Socialis
te România la Helsinki, și membri ai 
ambasadei.

Cariera Cicani a realizat parametrii proiectați

CU 15 LUNI MAI DEVREME
CRAIOVA. — Minerii de la cariera 

Cicani, din bazinul carbonifer Rovi
nari, cea mai mare exploatare de 
lignit „la zi" din tara noastră, au 
realizat cu 15 luni mai devreme 
principalii indicatori tehnico-econo- 
mici prevăzut! în proiect. Măsurile 
luate pentru organizarea științifică 
a producției și a muncii, folosirea la 
capacitatea nominală a utilajelor de 
mare randament au fost principalii 
factori care au contribuit la acest 
succes.

In primele 9 luni din acest an, 
planul producției a fost depășit cu 
3 la sută, productivitatea fizică a 
muncii a întrecut prevederile de 
plan cu 10 procente, iar cea valorică 
cu 7 la sută. în același timp la pre
țul de cost s-au obținut economii 
în valoare de 1 895 000 lei, iar planul 
de beneficii a fost depășit cu 
2 656 000 lei. De la începutul lunii 
octombrie la Cicani s-au extras zil
nic cu 195 tone mai mult lignit decît 
prevăd proiectele pe anul 1969.

Cu prilejul obținerii acestui im
portant succes, minerii de la Rovi- 
nari au transmis următoarea tele
gramă :

Comitetului Central al P. C. R
Tovarășului Nicolae Ceaușescu

Colectivul întreprinderii miniere Rovinari, raionul Gorj, raportează 
conducerii partidului și dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că a realizat cu 15 luni înainte de termen parametru pro
iectați la cariera de lignit Cicani.

De la începutul lunii octombrie 1967 s-a obținut o producție medie 
pe zi de 4 695 tone lignit, față de 4 500 tone proiectat. Randamentul rea
lizat în aceeași perioadă este de 16,2 tone pe post față de 15 tone pro
iectat, la un preț de cost redus pe tonă.

Rezultatele pe care le raportăm sînt comparabile cu cele atinse la 
nivelul tehnicii mondiale Succesul obținut astăzi de către colectivul de 
muncă de la Rovinari creează condiții dintre cele mai prielnice ca pro
ducția de lignit să crească față de plan.

Asigurăm Comitetul Central și pe dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom concentra toate eforturile, capacitatea, for
țele și energia noastră rezolvării cu succes a sarcinilor ce ne revin din 
directivele și grandiosul program de 
în cadrul economiei naționale, adoptat 
dului Comunist Român.

Din partea colectivului
Din partea comitetului de partid : Ion NIMARA ; Din partea 
comitetului sindicatului : Mihai PASĂRE ; Din partea organi
zației U.T.C. : Mircea BOTEZATU.

dezvoltare a industriei miniere 
de Congresul a) IX-Iea al Parti-

de conducere : ing. Ion JIESCU ;

Puternica solidaritate cu Marea
Revoluție Socialistă din

protocolară
Luni dimineața, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer a făcut o vizită președin
telui Republicii Islamice Pakistan, 
feldmareșalul Mohammad Ayub 
Khan, șeful guvernului pakistanez, 
la reședința acestuia.

Au fost prezenți George Macoves
cu, prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Mihai Magheru, 
ambasadorul României în Pakistan.

Au fost, de asemenea, de față 
Syed Sharifuddin Pirzada, ministrul 
afacerilor externe al Pakistanului, 
Jamsheed K. A. Marker, ambasado
rul Pakistanului în România, S. 
Fida Hassan, secretarul principal 
al președintelui, Altaf Gauhar, se
cretarul Ministerului Informațiilor 
și Radiodifuziunii, Kamaluddin 
Ahmad, director general în Minis
terul Afacerilor Externe pakistanez.

Intre președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România și președintele Republicii 
Islamice Pakistan au 
vorbiri cordiale.

★
în cursul zilei de 

Miangul Aurangzeb, 
dintelui Pakistanului, împreună cu 
soția ministrului afacerilor externe 
pakistanez, Syed Sharifuddin Pir
zada, a ambasadorului Pakistanului 
la București, Jamsheed K. A. Mar
ker, și a secretarului principal al 
președintelui, S. Fida Hassan, au vi
zitat Muzeul Satului — unde au a- 
sistat la un program de cîntece și 
dansuri folclorice — și Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste Ro
mânia. (Agerpres)

avut loc con-

luni, doamna 
fiica preșe-

Octombrie
dr Gheorghe UNC

șef de sector la Institutul de studii 
istorice și social-politice 

de pe lingă C.C. al P.C.R.

Semicentenarul Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie este ani
versat în lumea întreagă ca o mărea
ță sărbătoare a celor ce muncesc. în 
istoria umanității. în conștiința oa
menilor muncii, a forțelor revoluțio
nare și progresiste de pretutindeni, 
victoria repurtată acum 50 de ani de 
proletariatul rus. sub conducerea 
partidului său comunist, s-a înscris 
ca un eveniment epocal, ca actul de 
naștere al orincțiirii noi. socialiste, 
în care nu mai există exploatare și 
asuprire, al unei epoci noi — epoca 
revoluțiilor proletare, a trecerii o- 
menirii de la capitalism la socia
lism. a triumfului idealurilor de li
bertate și dreptate socială.

Din primele zile ale Revoluției din 
Octombrie, clasa muncitoare, forțele 
progresiste din lumea întreagă au 
salutat cu căldură mărețele cuceriri 
revoluționare ale proletariatului din 
Rusia, văzînd în ele un exemplu de 
urmat, un îndemn înflăcărat la reali
zarea propriilor aspirații de elibe
rare socială și națională. Pe toate 
continentele, masele muncitoare au 
desfășurat puternice acțiuni de soli
darizare cu lupta proletariatului din 
Rusia pentru apărarea Puterii Sovie
tice șl zdrobirea intervenției militare 
a puterilor imperialiste.

La vasta mișcare de solidaritate 
internațională și-au adus contribuția 
lor activă și oamenii muncii, forțele 
largi democratice din România. Ac
țiunile de solidaritate au îmbrăcat 
cele mai diverse forme, de la tipări
rea și răspîndirea 
puternice greve și 
stradă pînă la lupta 
in cadrul unităților 
ționare. Aceste manifestări s-au a- 
firmat pe terenul prielnic al vechilor

legături de prietenie dintre popoarele 
român și rus, al bogatelor tradiții de 
solidaritate dintre mișcările munci
torești din cele două țări. Nu o dată 
în trecut, organizațiile muncitorești 
din România i-au sprijinit pe emi- 
granții revoluționari ruși, au în
lesnit transportul spre Rusia al ma
terialului revoluționar ilegal, tipă
rit în străinătate. In timpul revo
luției izbucnite în Rusia în 1905, 
muncitorii din București și din alte 
orașe ale țării au organizat puternice 
demonstrații de solidaritate cu pro
letariatul rus ; cînd cei peste 700 de 
marinari revoluționari de pe cruci
șătorul „Potemkin" au debarcat la 
Constanta, ei au primit tot sprijinul 
material și moral din partea munci
torimii române. Acțiunile proletaria
tului și ale maselor largi muncitoare 
din România de solidarizare cu Ma
rea Revoluție Socialistă din Octom
brie, lupta pentru apărarea tînărului 
stat socialist 
file în cartea 
tionaliste.

au înscris memorabile 
acestor tradiții interna-

★
izbucnirii Revoluției

de manifeste st 
demonstrații de 
cu arma in mină 
militare revolu-

în pragul 
din Octombrie, România oferea ta
bloul unei țări cu o industrie slab 
dezvoltată, cu o agricultură în care 
dăinuiau încă puternice rămășițe 
feudale. împletirea relațiilor capita
liste cu cele feudale, pătrunderea tot 
mai accentuată a capitalului străin 
au avut ca urmare o tot mai crîn- 
cenă exploatare a maselor munci
toare, care erau condamnate la o 
viață de mizerie. Răscoalele țără
nești din 1907, acțiunile de luptă ale 
muncitorimii din întreaga perioadă 
premergătoare primului război mon
dial au constituit o expresie a con
tradicțiilor sociale care măcinau re
gimul burghezo-moșieresc.

Războiul, cu tot cortegiul 
norociri pe care le-a abătut 
poporului român — ocupația 
ful sălbatic practicat de imperialiștii

de ne- 
asupra 
si .ia

(Continuare în pag. a H-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnul KENNETH DAVID KAUNDA
președintele Republicii Zambia

LUSAKA
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Zambia, adresez Excelenței 

Voastre felicitări cordiale împreună cu cele mai bune urări de prospe
ritate și progres poporului zambian.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

PRINȚUL GHOLAM REZA PAHLAVI 
A PĂRĂSIT CAPITALA

Luni a părăsit Bucureștiul Al- 
tețeâ Sa prințul Gholam Reza Pah
lavi, fratele șahinșahului Iranului, 
care, împreună cu soția, prințesa 
Manige, a făcut o vizită de priete
nie în țara noastră la invitația pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer,

Oaspeții au fost însoțiți de șam
belanul Curții Imperiale, dl. Ab
bas Guilanchah, cu soția.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa. erau prezenți Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, cu soția, Grigore Geamă- 
nu, secretarul Consiliului de Stat, 
Bujor Almășan, ministrul Mine
lor, Anghel Alexe, președintele 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, Ion Drăgan,

secretar general al Consiliului de 
Miniștri, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Gheorghe Feneșer, secretar general 
al ministrului economiei foresti
ere, și alte oficialități.

Au fost de față ambasadorul Ira
nului la București, S. H. V. Sa- 
nandaji, cu soția, și membri ai am
basadei.

★
Altețea Sa prințul Gholam Reza 

Pahlavi a trimis președintelui Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, și 
președintelui Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, telegra
me prin. care mulțumește pentru 
primirea prietenească ce i s-a făcut 
în țara noastră.

(Agerpres)
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Bazarul Obor o nouă unitare comercială deschisă ieri în incinta halelor Obor din Capitală
Foto : R. Costin
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Alaltăieri, deși 
ceul „Nicolae 
Craiova a fost zi de școală. La 
sunetul clopoțelului, peste 50 
de elevi au luat loc în bănci. Cînd 
l-a strigat catalogul, promoția 
1947 a liceului a răspuns : „pre
zent”. Foștii elevi, azi medici, 
ingineri, profesori, conferențiari 
universitari, economiști etc. s-au 
Intilnit pentru a sărbători 20 de 
ani de la absolvire. Apoi, foștii 
liceeni au început să-și amintească, 
împreună cu profesorii lor de via
ta de liceu, să arate fiecare dru
mul parcurs de atunci. Intîlnirea 
s-a încheiat la restaurantul „Miner
va" (un astfel de popas, in urmă 
cu două decenii, le-ar li adus ex
matricularea).

Navigînd în Atlantic, pe coas
tele Africii de Vest, în dreptul 
statului Togo, radiotelegrafistul 
motonavei noastre „Oradea" a 
interceptat un apel general de 
urgentă din partea navei „Ocean 
Star" sub pavilion liberian : „Un 
membru al echipajului navei 
„Ocean Star" a fost grav rănit 
la față. Și-a pierdut cunoștința, 
dați-ne ajutor !“ S-a raportat 
comandantului navei „Oradea". 
Legătura radiotelegrafică cu 
nava liberiană a durat neîntre
rupt 4 zile și 4 nopți. Sanitarul 
român a fost la înălțime, dînd 
consultații pentru pacientul său 
aflat la sute de mile depărtare, 
îi comunica ofițerului liberian 
ce injecții să folosească, cum 
să aplice tratamentul medical. 
După 4 zile, „Oradea" a primit 
5 telegramă de mulțumire : „Sîn- 
tem profund recunoscători ma
rinarilor români. Ne-ati ajutat 
ca niște adevărați oameni". 
Semnat : E. Kapatos. Liberiam-' 
se afla în afară de orice pericol.

Relâche
Atențiune, atențiune ! Repre

zentația a luat sfirșit, ieșirea 
prin Sărindar. Maestrul în com
binații Constantin Hișom, (fostul 
șef al serviciului transporturi de 
la autobaza sanitară regională 
Tg. Mureș) care v-a hipnotizat 
scoțîndu-vă din buzunare intre 
300 și 2 500 lei pentru a vă ga
ranta. prin cunoștințele sale, 
reușita la examenul de condu
cere auto, a fost prins. Casieria 
maestrului nu restituie banii în
casați pentru trafic de influen
ță. Cel mult vă eliberează chi
tanțe de mînă pentru 
înțelepciune Maestrul 
ge să mediteze timp 
și 9 luni.

Lacrimi
de crocodil

Șoferul Gheorghe C. Ifrim 
și-a abandonat familia (un 
băiat) în 1958. La cererea 
femeii, miliția îl găsește și îl 
trimite în fața instanței. El se 
căiește, își ia angajamente — 
și tribunalul din Cîmpulung 
Muscel îl crede pe cuvînt 
de onoare. Dispare însă iar 
și, cu ajutorul miliției, re
apare în instanță. Este din 
nou iertat. El mulțumește fru
mos și dispare. Să nu mai 
lungim vorba, de cinci ori îl 
aduce miliția și tot de atîtea 
ori tribunalul, înduioșat de 
„sincera" lui căință, îl crede. 
Din 1965 dispare definitiv — 
nu-i de găsit. Rugăm organi
zația comercială locală să se 
aprovizioneze cu un stoc bun 
de batiste. Dacă va reapare, 
în fața instanței, tatăl fugar, 
să se găsească batiste de re
zervă.

Pe dreptate
Nu de mult, la această rubri

că, s-a publicat nota „Zelul și 
claxonul" în care se arăta că 
inginerul V. S„ conducătorul 
unui autoturism, a fost oprit 
spre a i se încheia proces verbal 
de contravenție, pe motivul clac- 
sonării în zonă nepermisă. Criti- 
cîndu-se procedura, se arăta că 
ceea ce se cere este o mai mare 
severitate în sancționarea in
fracțiunilor grave, de natură să 
genereze accidente, concomitent 
cu înlăturarea admonestărilor 
pe probleme cu totul minore.

D.M.C. ne informează însă că 
maniera severă se datorește 
unor ieșiri insolente ale condu
cătorului auto, care a recurs la 
încercări de intimidare de ti
pul : „Știți cine sînt eu ?“ ; 
„Știi că sînt prieten cu colone
lul X ?“ etc., etc. — ceea 
ce, desigur, schimbă optica lu
crurilor. N-ar fi fost normal ca 
în procesul-verbal 
după care ne-am ghidat, să se 
consemneze tocmai această com
portare — și nu faptul minor 
al claxonării ? Din păcate, a- 
semenea manifestări, atitudini 
arogante, „sperietori" cu „înal
te relații" n-au dispărut — 
așa cum, de altfel, nu se poate 
spune că s-a pus capăt hărțuie
lilor mărunte, șicanatorii, de 
care se vorbea mai înainte.

Privind lucrurile „pe drep
tate", e bine ca ambelor să li 
te pună „stop“-ul.

Rubrică redactată
Ștefan Z'DATTA 
Ștefan DIN’CÂ

cu sprijinul coresl>ondcn„.or 
„Scînteii"

Timp de 7 zile redacția noastră a 
întreprins o anchetă în cinci orașe 
din țară. Teren de investigație : uni
tățile comerciale. Cetățeni de cele 
mai diferite profesii, inclusiv spe
cialiști în comerț, au fost solicitați 
să răspundă la întrebarea : După 
părerea dv., cam ce însușiri ar tre
bui să aibă rețeaua comercială pen
tru a primi din partea cumpărători
lor calificativul „foarte bine" ? — „Să 
funcționeze ireproșabil" au răspuns 
cu toții simplu, la unison.

Am insistat : Adică ? Mai precis ?
La această întrebare, de amănunt, 

răspunsurile s-au lăsat așteptate, iar 
părerile au început să se diferen
țieze. Unii au așezat în fruntea cali
tăților unei rețele comerciale fără 
cusur ritmicitatea aprovizionării; al
ții au fost de părere că însușirea 
principală a magazinelor ar fi aceea 
de a oferi numai marfă de cea mai 
bună calitate ; cîtiva au arătat 
că criteriul de apreciere al sectoru
lui comercial ar trebui să fie 
gradul de civilizație al deservirii. 
Cei mai multi dintre cumpărători 
— 78 la sută — au spus, de aseme
nea : „E bine și necesar să fii servit 
conștiincios, aprovizionarea trebuie 
făcută ritmic, mărfurile să fie de 
bună calitate. Dar însușirea de că
petenie a magazinelor este alta. Ele 
trebuie să fie atît de divers apro
vizionate, încît noi să avem posibi
litatea să cumpărăm ceea ce dorim. 
nu ceea ce se găsește".

Altfel spus, magazinele trebuie să 
aibă mărfuri pentru toate cererile și 
nevoile. Firește, subscriem și noi 
acestui punct de vedere. Dar 
ne întrebăm ; poate deveni realiza
bilă pe deplin o asemenea dorință ? 
Gustul omului este schimbător. Dacă 
cîștigă mai mult, face cumpărături 
mai scumpe, și invers. Intervin apoi 
moda, sezonul. Apar articole noi, 
care în zeci de cazuri anulează pro
ducția celor vechi, similare. Și a- 
tunci : există posibilitatea practică 
de orientare a industriei pentru ca 
producția ei să se potrivească cu 
cererea ca o mănușă pe mîna celui 
care o poartă ? Cine trebuie să orien
teze industria spre o astfel de pro
ducție ? Negreșit — comerțul. El este 
busola. Interpunîndu-se între cum
părători și marfă, el are posibilitatea 
să facă pe viu radiografia cererii. 
Sesizînd pe loc, operativ, carențele 
aprovizionării, golurile de marfă, co
merțului îi revine obligația de a in
fluența industria. Precizăm din capul 
locului. în practică lucrurile nu merg 
chiar atît de repede și de direct 
cum le-am descris noi. In practică, 
influențarea industriei de către co
merț are implicații largi, se face a- 
nevoios, și după cum vom vedea, 
după diferite... obiceiuri ! Dar să ve
dem ce spun în această privință or
ganele comerciale (pornim de jos în 
sus, pe scara ierarhiei comerțului) :

O.C.L. — Alimentara „23 August". 
Tovarășii din conducerea întreprin
derii ne informează : „E adevărat, 
în magazine întîlnim uneori urmă
toarea situație stranie : rafturile gem 
de mărfuri, multe din ele puțin 
licitate, în timp ce o serie 
treagă de sortimente lipsesc, 
ce ? încurcătura pornește de 
faptul că industria nu se lasă 
fluențată de cererile noastre. Una 
cerem noi, alta se fabrică și se trimi
te în magazine. Iată, practic, cum se 
întîmplă lucrurile : cînd întocmin ne
cesarul de mărfuri pentru un inter
val mai mare, noi deschidem desfă
șurătorul — situația mărfurilor vîn- 
dute în etapa precedentă — ne uităm 
la el. Prin comparație, propunem or
ganizației superioare să ne reparti
zeze acele mărfuri care s-au vîndut 
și mai înainte. (Ce simplu și inge
nios ! n.n.)

— Și, mai departe ?
— Marfa este trimisă magazinelor 

care cin de O.C.L.-uI nostru. De mul
te ori. se întîmplă ca anumite arti
cole să nu aibă vînzare. Atunci ma
gazinul ne sesizează pe noi. O,C.L.-ul 
sesizează I.C.R.A., I.C.R.A. — M.C.I.- 
ul ; M.C.I.-ul — M.I.A., M.I.U. sau 
alti furnizori...

Sîntem edificați. „Nu merge marfa 
cutare, semnalizează organele comer
ciale. Scădeti sau opriți producția". 
Dar marfa a fost contractată și, pînă 
să oprească industria fabricarea ar
ticolelor nesolicitate, se încheie ci
clul. Vin alte contractări și totul se 
reia de la capăt.

Cum influențează organele comer
ciale superioare producția indus
triei ?

Direcția generală pentru produse 
metalo-chîmice din M.C.I. Iată. în 
cîteva cuvinte, ce ne-au comunicat 
unii specialiști din această direcție : 
„Noi influențăm industria prin cere- 

PRODUSE DIN CIMENT SI AZBOCIMENT
9

Orice gospodar este preocupat de îmbunătățirea stării casei 
în care locuiește, de înfrumusețarea locurilor care o încon
joară. Aceleași preocupări, amplificate la scara corespunză
toare, le au și gospodarii orașelor și satelor. Fabrica de ci
ment și azbociment din Bicaz produce și livrează, fără repar
tiție, vase ornamentale pentru spații verzi, de diferite tipuri 
și dimensiuni, utilizabile și în interioare. Vasele sînt foarte 
rezistente și se vînd la prețuri accesibile.

Fabrica mai produce și alte articole : filler de calcar pen
tru construcții de drumuri și tencuieli de fațade, plăci ondu
late din azbociment, pe bază de repartiții, pentru acoperirea 
unor construcții, mai ales din sectorul agricol.

rile noastre de mărfuri. Influenta se 
manifestă în trei direcții : volumul 
de marfă, sortimentul, calitatea".

Am observat : „Cam slabă influ
ența. Sînt mărfuri care lipsesc de 
pe piață de ani de zile”.

— Dacă industria nu ia în consi
derație cererile noastre...

Direcția generală pentru produse 
alimentare. Tovarășii de aici ne-au 
spus : „Problema influenței ține mai 
mult de domeniul teoriei..." (cu alte 
cuvinte, părerile direcțiilor generale 
coincid, chiar dacă 
mare a fost altul).

Direcția generală 
încălțăminte. Aici 
1) Noi îndrumăm industria să pro
ducă acele articole căutate, ținînd 
cont de tendința modei, a gustului 
general ; 2) Specialiștii din comerț 
prezintă ministerelor producătoare o 
serie de mostre, pe care le propun 
pentru producție (mai jos o să vedem 
ce se întîmplă uneori cu aceste mos
tre) ; 3) Periodic se organizează ex
poziții regionale. Acolo se expune 
o gamă largă de produse, asupra că
rora cumpărătorii sînt invitați să-și 
dea părerea. Mărfurile apreciate sînt 
comandate de comerț industriei, etc, 
etc.

Institutul de cercetări comerciale : 
„Pentru a influența producția indus- • 
triei, trebuie să cunoști cererea, iar 
studiul cererii de consum este o pro
blemă curentă. Cum se studiază ce
rerea ? Magazinul cunoaște cererile 
cumpărătorilor. Pe baza acestora, el 
face notă de comandă producătorilor 
sau întreprinderilor cu ridicata. A- 
ceasta este osatura actuală a studiu
lui cererii de consum. în viitor in
tenționăm să folosim metode mal 
moderne de studiu. Pentru a influ
ența mai bine industria".

Deci organele comerciale influen
țează industria în fel de fel de feluri. 
Dar contează atît ce mult modalită
țile de influențare ? Mai degrabă in
teresează efioacitatea lor. Iar efica
citatea ? Din exemplele pe care le 
vom da mai jos reiese că e foarte re
dusă. Că, deși se studiază „temeinic", 
„gospodărește", ani în șir, cînd se în
tocmește necesarul de mărfuri tot 
desfășurătorul are cuvîntul.

Iată și exemplificările promise. Apa
riția detergenților a dus, după cum 
era și de așteptat, la diminuarea 
masivă a consumului de săpun. Dar 
fenomenul a lunecat pe lingă mesele 
de studiu ale O.C.L.-urilor. Aceste 
organe au procedat ca mai înainte : 
pentru a lansa comenzile de mărfuri, 
s-au uitat în desfășurătoare. Și acolo 
au văzut că în anul anterior s-a con
sumat „X" cantitate de săpun. Și- 
aproximativ „X" cantitate de săpun 
au cerut și pentru anul în curs. Fur
nizorii n-au dat dovadă nici ei de 
mai mult discernămînt. Rezultatul : 
săpunul a blocat depozitele. Degeaba 
strigă acum comerțul: „Opriți"! In
dustria 
varăși. 
tului !“

Dacă 
de panificație se ridică 
nanta cifră de...135 ! Se va zice : e 
bine. într-o țară în care făina nu lip
sește. ar fi păcat să nu avem un sor
timent larg de făinoase. Totuși, cum
părătorii se plîng de... sortimentul 
sărăcăcios al produselor de panifica
ție. Misterul : după unele organizații 
comerciale și după părerea consuma
torilor, din cele 135 de sortimente 
vreo sută ar fi cocă obișnuită, tur
nată în forme diferite. Intră omul în 
magazin, vede că acesta este bine 
aprovizionat, dar... cu ce marfă ?

Aproape exact se petrec lucrurile 
în sectorul mezelurilor. Din 126 de 
sortimente, cîte au fost create, cir
culă pe piață vreo 50. Din aceste 50, 
doar vreo cîteva cu personalitate sînt 
căutate ; restul — produse din a- 
celeași tocături. au trecut de mult 
în rîndurile mărfurilor puțin solici
tate.

Un exemplu și mai edificator. în 
anul 1965, organele comerciale au or
ganizat în Pavilionul din Piața Scîn- 
teii o expoziție de mostre. La această 
expoziție le-au fost arătate repre
zentanților industriei (republicane și 
locale) peste 2 000 de mostre — majo
ritate articolele de uz casnic, aduse 
pentru asimilare. „Vă plac aceste ar
ticole" ? — a întrebat comerțul. „Da, 
a fost de părere industria. Sînt 
frumoase și utile. Piața le va absorbi 
pînă la ultima picătură". „Atunci, a 
continuat dialogul, alegeți-vă fiecare 
ce credeți că puteți realiza și apuca- 
ti-vă de lucru".

Așa s-a făcut. S-au încheiat con
tractele. Rezultatul, după doi ani : 
din două mii de mostre au apărut 

pe piață vreo ...50—60 de articole. 
Restul ? Iată ce s-a întîmplat, de pil
dă, cu articolele pe care și-a propus 
să le realizeze industria locală : nu
măr de articole preluate pentru 
asimilare — 432 ; prezentate după doi 
ani la omologare — 239, Restul re
fuzate. Pentru 79 de mostre, indus
tria nu a motivat refuzul ; 80 de 
mostre sînt încă în studiu etc, etc, 
etc. în concluzie : mostrele au fost 
cumpărate degeaba, anii au trecut 
și articolele n-au apărut în magazine, 
iar banii statului au fost cheltuiți în 
zadar. A tras cineva vreo con
cluzie ? Nu. Peste cele întâm
plate pare să înceapă să se aș
tearnă. lin, praful uitării ; în ma
gazine, praful se așterne. în schimb, 
peste produse depășite de viată, ne
interesante. Se 
bună dreptate : 
te greu să te 
si pe deplin 

și , pe 
foar- 
exact 

a
cererii. Este adevărat. Nimeni nu con
testă acest lucru. Există și greutăți 
obiective de producție, și în tehnica 
pe care o folosim azi pentru studiul 
cererii de consum. Dar din exemplifi
cările date mai sus reiese clar că nici 
atunci cînd aceste greutăți reale nu 
se interpun între cerere și ofertă, se 
ivesc „încurcături", perturbați! în 
aprovizionarea corespunzătoare a re- 

germani, imensele distrugeri mate
riale și pierderi umane — politica 
claselor dominante de aruncare a 
greutăților războiului pe spinarea 
maselor muncitoare au accentuat și 
mai mult antagonismele de clasă, au 
dus la o nemaiîntîlnită creștere a 
urii și revoltei maselor muncitoare 
împotriva nedreptelor rînduieli bur- 
ghezo-moșierești. Tara era zguduită 
de convulsii sociale, la orașe, ca și 
la sate se întețeau acțiunile de luptă 
pentru condiții omenești de trai, 
pentru pace, pămînt, pentru liber
tăți democratice.

In aceste condiții de efervescentă 
revoluționară, 
voluțil Socialiste 
avut un puternic 
tărîrea de luptă 
du-le încrederea 
celor ce muncesc. Conștiința sarci
nilor legitime ce-i reveneau proleta

riatului in vederea progresului tării, 
afirmarea sa ca forță socială Înain
tată în stare să-și asume conducerea 
destinelor națiunii, întreg acest pro
ces de maturizare politică, coroborat 
cu mișcarea de solidarizare ou revo
luția rusă au generat un puternic 
avint revoluționar.

Credincios vechilor sale tradiții 
internaționaliste, proletariatul ro
mân și-a manifestat de la Început, 
unanim și entuziast, solidaritatea cu 
proietariatul victorios din Rusia. 
Aceste sentițnente și-au găsit o vie 
expresie în Șnanifestele și broșurile 
tipărite și difuzate larg de militan- 
ții socialiști, în numeroasele articole 
apărute in presa muncitorească și 
democratică. „în prezent — se spu
nea într-un Apel al socialiștilor ro
mâni din decembrie 1917 — revolu
ția rusă ține în mîinile sale steagul 
socialismului și a devenit un sprijin 
de nădejde al proletariatului, din 
țările vecine și deci și al proleta
riatului român... Revoluția rusă, 
care a trezit clasa muncitoare din 
întreaga. Europă, a deschis pentru 
partidul nostru și pentru întregul 
popor român, noi și largi perspec
tive".

Cu multă căldură, a salutat Revo
luția din Octombrie, populația din 
Transilvania, lozinca dreptului fie
cărui popor la o viată liberă, pe care 
o proclama, fiind deosebit de apro
piată aspirațiilor ei de elibe
rare națională. Sub titlul „Că
tre frații ruși", ziarul „Adevă
rul", organul de presă al socialiști
lor români din Transilvania, scria la 
26 noiembrie 1917 : „Ați cucerit ini
mile tuturor popoarelor asuprite. 
Voi cereți ca nici o națiune să nu țină 
în asuprire pe alta, nici un neam să 
nu fie subjugat și fiecare popor sin
gur să aibă dreptul de a se conduce".

Solidaritatea poporului român cu 
Revoluția cin Octombrie nu s-a li
mitat la manifestări de salut și sim
patie ; ea s-a materializat în par
ticiparea directă, nemijlocită a unui 
mare număr de fii ai săi la însăși 
desfășurarea revoluției, la lupta 
pentru apărarea tînărului stat so
cialist — aspect pe care nu-1 vom 
trata în limitele acestui articol.

Afirmarea solidarității maselor 
muncitoare din tara noastră cu Ma
rea Revoluție Socialistă din Octom- 
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telei comerciale. Aproape 
există sector comercial neatins de a- 
ceastă maladie a încurcăturilor.

Și apoi : întocmirea necesarelor de 
marfă strict după litera desfășură
toarelor, prin fluvii de adrese fără 
valoare, joacă partenerilor care hotă
răsc soarta aprovizionării populației 
cele mai neașteptate renghiuri. Mulți 
specialiști în comerț sînt de părere 
că însăși metoda după care se fac 
azi contractările e depășită, a deve
nit o frînă în calea inițiativei, a di
versificării producției. în alte țări mai 
avansate, metoda principală prin care 
comerțul influențează producția in
dustrială este legătura directă a în
treprinderilor comerciale cu furni
zorii, metodă care exclude sumede
nie de verigi intermediare, care dă 
posibilitate magazinului sau între
prinderii comerciale să acționeze în 
direcția bunei aprovizionări lejer, 
rapid și eficace.

Fără a renunța la experiența bună 
acumulată de organizațiile comer
ciale în ce privește metodele de in
fluențare a industriei, se impun pro
movate și alte metode, mai noi, prac
ticate cu succes de alte țări. O 
imperios interesele 
merțului — și în 
cumpărătorilor.

Gh. GRAURE

cu lupta pentrubrie s-a împletit 
propriile lor revendicări economice 
și politice. încă în timpul războiului, 
dar mai ales spre sfîrșitul lui, după 
retragerea armatelor de ocupație, 
în România s-a ridicat puter
nic valul luptelor greviste, cu- 
prinzînd rînd pe rînd principa
lele detașamente ale proletaria
tului, Grevele, întrunirile, demons
trațiile, în timpul cărora muncitorii, 
manifestîndu-și solidaritatea cu pro
letariatul rus, cereau totodată îmbu
nătățirea condițiilor de muncă și de 
trai, recunoașterea dreptului de în
trunire și organizare, a consiliilor 
muncitorești, desființarea cenzurii, 
se țineau lanț, evidențiind intensifi
carea și caracterul tot mai organizat 
al luptei proletariatului, înalta lui 
combativitate.

Astfel, la Iași, acțiunea de reorga
nizare a sindicatelor începută o dată 
cu sărbătorirea zilei de 1 mai 1918. 
s-a împletit cu dezlănțuirea unor 

greve ce au durat pînă în a doua 
jumătate a lunii iunie. Au urmat 
greva petroliștilor din Valea Praho
vei, apoi greva generală a ceferiș
tilor din august 1918, în urma căreia 
autoritățile au fost nevoite să reducă 
ziua de muncă de la 10 ore la 9 ore 
și să anuleze interdicția cu privire 
la înscrierea ceferiștilor în sindicate. 
Momentul culminant al acțiunilor din 
cursul anului 1918 l-au constituit lup
tele din 13 decembrie 1918, cînd, 
solidarizîndu-se cu muncitorii tipo
grafi, întreaga muncitorime a Capi
talei a intrat în grevă, organizînd 
totodată o puternică demonstrație 
pe străzile orașului.

Forța și amploarea luptelor munci
torești. spaima de care au fost 
cuprinse clasele dominante și-au 
găsit o interesantă reflectare în măr
turiile unor oameni politici burghezi. 
„Se manifestează zdravăn — nota 
la 12 decembrie 1918 fostul prim-mi- 
nistru Al. Marghiloman. Am întîl- 
nit la amiază pe Calea Victoriei o 
manifestație cu pancarte și drapele 
roșii. Se striga : „Trăiască revolu
ția rusească". Și manifestanții stri
gau „Ura". Fostul ministru și depu
tat conservator, V. Cancicov, relata 
astfel în jurnalul său cele văzute 
la 13 decembrie 1918 : „Trecînd azi 
spre casă pe la ora 1 pe Calea Vic
toriei. am văzut Ministerul de In
dustrie — Casa Vernescu — com
plet înconjurat, curte și stradă, de 

. o imensă mulțime. Erau greviștii Ca
pitalei. Nici urmă de autoritate. Pe 
poarta mare a intrării era înfipt 
un imens steag roșu. Pe ușa de in
trare în minister era fixată o pla
cards de cîțiva metri lungime, tot 
de pînză roșie, pe care sta scris 
cu litere de o palmă : „Trăiască repu
blica socialistă". Pe zidurile clădirii 
și pe tot lungul grilajului de fier 
erau înfipte alte placarde roșii... „Jos 
ciocoii!“, „Jos cu burghezia capi
talistă !“, „Jos regele !", „Trăiască 
comunismul internațional !“... Am 
ajuns oare ca Petrogradul

Represiunea sîngeroasă pusă la cale 
de clasele dominante la 13 decem
brie 1918 în Piața Teatrului Natio
nal nu a putut să stăvilească avîn- 
tul revoluționar care, s-a desfășurat 
în mod ascendent în anii următori.

în focul acestor lupte. creștea 
conștiința politică a maselor, se ac
centua procesul de radicalizare a 
mișcării muncitorești, 
mulți muncitori se 
organizațiile socialiste și sindicale. 
Partidul socialist și-a lărgit rîndu
rile, numărul membrilor săi ridi- 
cîndu-se la 100 000. în cadrul lui, 
s-au întărit forțele de stînga, care 
militau pentru o orientare consec
vent revoluționară. împotriva con
cepțiilor și a practicilor reformis+e. 
Aceasta și-a găsit expresie și în 
„Declarația de principii" adoptată 
de Partidul Socialist în decembrie 
1919. Afirmînd că „Partidul socialist 
din România este solidar cu Parti
dul comunist rus și cu toate parti
dele socialiste revoluționare din lu
mea întreaoă". că „revoluția rusă 
a fost primul semnal", declarația 
proclama ca unic scop al partidului 
„lupta pentru cucerirea prin orice 
mijloc a puterii polit’ce din mîirile 
burgheziei române și întronarea d:c- 
tatvrii proletare în vederea reali
zării idealului comunist".

După cum se știe. în cursul anului 
1918 puterile imperialiste ale Antan
tei au dezlănțuit intervenția împo
triva tînărului stat sovietic. Organi
zînd intervenția, marile puteri au 

Tot mai 
încadrau în

căutat să atragă la remorca lor ță
rile mai mici care se aflau în veci
nătatea statului sovietic. Ele au in
tensificat și presiunile asupra Ro
mâniei ; în cabinetele ministeriale de 
la Paris, Londra sau Washington se 
urzeau tot felul de planuri privind 
atragerea României în intervenția 
împotriva tînărului stat sovietic. Dar 
toate acestea nu țineau seama de un 
factor esențial, și anume faptul că 
proletariatul din România, masele 
largi muncitoare erau hotărîte nu 
numai să împiedice alăturarea Ro
mâniei la intervenția imperialistă, 
dar și să zădărnicească orice formă 
de sprijinire a intervenției de către 
guvernanții reacționari. Și tocmai 
această hotărîre a maselor, expri
mată în puternice acțiuni de luptă, 
i-a pus în imposibilitate pe guver
nanți să dea curs cererilor Antantei 
de a trimite trupe împotriva statu
lui sovietic.

în tot cursul anului 1919, manifes- 

țările de solidaritate cu Puterea 
Sovietică s-au intensificat. Proleta
riatul român, însuflețit de lozinca 
„Jos mîinile de pe Rusia Sovietică" — 
sub care clasa muncitoare și oamenii 
progresiști de pretutindeni s-au ridi
cat în apărarea primului stat socialist 
— a participat la greva politică din 
21 iulie 1919, organizată pe plan 
international, la chemarea Interna
ționalei Comuniste, în semn de soli
daritate cu Revoluția din Octombrie 
și cu revoluția proletară din Ungaria, 
în ciuda faptului că autoritățile 
burghezo-moșierești au împiedicat 
publicarea și răspîndirea chemărilor 
la grevă ale Partidului Socialist, zeci 
de mii de muncitori din București, 
Ploiești, Iași, Galați, Brăila, Reșița 
și din multe alte localități au încetat 
lucrul în ziua de 21 iulie, manifes
tîndu-și în mod impresionant senti
mentele internaționaliste. Puternice 
manifestații a prilejuit cea de-a doua 
aniversare a Marii Revoluții Socia
liste. Numai la mitingul tinut în sala 
sindicatelor din str. Sf. Ionică- — la 
București, au participat 4 000 de mun
citori. „Trimițînd salutul nostru de 
îmbărbătare proletariatului rus — 
s-a spus de la tribuna adunării — 
ne ridicăm în același timp cu toată 
vehemența în contra intervențiilor 
de orice fel din partea capitalului 
mondial". O intensă campanie pentru 
demascarea uneltirilor imperialiste 
împotriva Puterii Sovietice a desfă
șurat presa socialistă și democratică.

De altfel trebuie arătat că împo
triva planurilor puterilor imperialiste 
de a atrage România în intervenția 
antisovietică se pronunțau și nume
roase cercuri mic-burgheze și chiar 
burgheze, care deși aveau concepții 
anticomuniste, manifestau rezerve 
fată de albgardiștii ruși. Astfel, zia
rul „Adevărul", cu orientare burghe- 
zo-democratică, combătînd afirmațiile 
lui W. Churchill din Camera Comu
nelor, potrivit cărora România ar fi 
fost amenințată de „trupele bolșe
vice", scria : „dacă într-un timp mai 
mult sau mai puțin apropiat ne-ar 
mai putea amenința ca tară și popor 
vreo primejdie dinspre nord și răsărit, 
apoi aceasta ar fi numai în cazul 
cînd Denikin și Kolceak ar reuși 
să-și realizeze idealul, adică să re
stabilească vechea Rusie". Același 
ziar scria că „pentru România pe
ricolul cel mai mare l-ar reprezen
ta un guvern țarist sau de reacțiu- 
ne, căci acesta nu ar putea trăi de- 
cît reînnoind ideea nanrusă".

Sub presiunea acțiunilor muncito
rești și a opiniei publice democratice, 
guvernul Alex. Vaida Voievod, instau
rat la 1 decembrie 1919. a acceptat 
propunerile sovietice privind începe
rea de tratative pentru stabilirea de 
relații diplomatice între cele două 
state. „Hotărîrea guvernului — scria 
„Socialismul" din 8 martie 1920 — 
nu poate decît să ne bucure. Aștep
tăm cu nerăbdare desfășurarea tra
tativelor pe care le dorim cit mai 
repede".

Contactele româno-sovietice erau 
pe cale de a se concretiza prin con
vocarea unei conferințe bilaterale 
între reprezentanții României și Ru
siei Sovietice. Ele au fost însă între
rupte în urma intervenției guverne
lor Antantei, iar Vaida, în timp ce 
se afla la Londra, a fost demis.

Guvernul prezidat de generalul 
Averescu, adus la cîrma țării în mar
tie 1920 de către cercurile de dreapta 
în frunte cu regele, a îmbinat pro
misiunile de reforme cu o politică 
de reprimare a mișcării muncitorești. 

Au fost anulate o serie de cuceriri 
ale maselor, obținute prin lupte grele, 
printre care dreptul la grevă. La 
ofensiva claselor conducătoare oa
menii muncii au răspuns printr-o 
hotărîtă contraofensivă pentru apă
rarea și lărgirea drepturilor și liber
tăților democratice. In același timp 
ei au intensificat manifestările de 
solidaritate cu tînărul stat sovietic, 
mai ales după ce forțelor interven- 
tioniste ale Antantei li s-au alăturat, 
în aprilie 1920, armatele Poloniei 
burghezo-moșierești.

Datoria proletariatului — se arăta 
într-un manifest al Partidului Socia
list și al sindicatelor din 1920 — este 
„să oprească orice transport de trupe 
de material de război, să împiedice 
orice ajutor pe care guvernanții in
conștienți l-ar da Poloniei reacțio
nare sau lui Vranghel".

Răspunzînd acestui apel, muncito
rii feroviari zădărniceau sau îngreu
nau transporturile militare ale An
tantei care treceau prin România, 
dezorganizau aprovizionarea armate
lor intervenționiste. în gările mari, 
de pildă, la Ploiești, vagoanele cu 
armament trimise ce Antantă lui 
Vranghel au fost în ascuns împinse 
și ținute multă vreme pe Unii moar
te. Protestul maselor muncitoare îm
potriva oricărui sprijin dat forțelor 
intervenționiste, voința lor de pace 
șl prietenie eu Rusia Sovietică s-au 
făcut auzite și în parlament, prin cu
vîntul deputaților socialiști și demo
crat (Gh. Cristescu, Al. Dobrogeanu- 
Gherea, N. D. Cocea, G. Grigorovici, 
dr. N. Lupu, etc.).

în fața stării de spirit a maselor, 
guvernul român a anunțat, în mod 
oficial, că România va păstra neu
tralitate în conflictul polono-sovietic. 
Declarația guvernului de neutralitate 
— spunea Nicolae Iorga la tribuna 
parlamentului, la 18 august 1920 — „a 
fost primită cu satisfacție de întreaga 
națiune".

Poziția României a fost apreciată 
de Lenin, care în 1919, referindu-se 
la faptul că în diferitele tari cresc 
forțele prietene Rusiei Sovietice, e- 
numera printre acestea și Româ
nia, și sublinia că „toate încercările 
de a crea acolo o coaliție a marii și 
micii burghezii în vederea luptei îm
potriva noastră s-au terminat prin- 
tr-un cșec“. Lenin a reluat această 
apreciere în 1921. „După ce la noi a 
fost lichidat complet frontul lui 
Vranghel — scria el — e mai puțin 
probabil ca România, care intr-un 
moment favorabil pentru ea nu s-a 
hotărit să pornească război, să se 
hotărască să pornească război 
acum..."

Activitatea desfășurată de masele 
muncitoare din țara noastră în spri
jinul Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, al primului stat socialist 
a înscris o vibrantă pagină în istoria 
tradițiilor internaționaliste ale prole
tariatului din tara noastră.

Această solidaritate avea să capete 
un conținut mai bogat prin crearea 
în 1921 a partidului marxist-leninist, 
revoluționar, al clasei muncitoare — 
ca rezultat al procesului de maturi
zare politică și clarificare ideologică 
ce a determinat covîrșitoarea majo
ritate a membrilor vechiului partid 
socialist să se pronunțe pentru trans
formarea acestuia în partid comu
nist. Chiar la Congresul de consti
tuire a Partidului Comunist Român, a 
fost votată o moțiune specială de so
lidaritate cu proletariatul rus.

în deceniile ce au urmat, această 
solidaritate avea să constituie o tră
sătură permanentă a activității par
tidului. în toți anii ilegalității, în 
ciuda prigoanei sălbatice dezlănțuite 
împotriva sa de forțele reactiunii, 
partidul comunist a militat neabă
tut pentru prietenia cu primul stat 
socialist, a popularizat neobosit în
făptuirile poporului sovietic în con
struirea socialismului, a combătut cu 
energie și fermitate politica antiso- 
vietică a reactiunii. Sub înrîurirea 
activității partidului, cercuri largi ale 
opiniei publice democratice românești 
se pronunțau pentru stabilirea șl 
dezvoltarea relațiilor de bună veci
nătate și colaborare cu Uniunea So
vietică.

Solidaritatea internaționalistă din
tre poporul român și sovietic și-a 
găsit o continuare și întruchipare 
în lupta dusă cot la cot ce ostașii 
armatei române și ostașii sovietici, 
în cel de-al doilea război mondial, 
pentru izgonirea cotropitorilor fas
ciști și înfrîngerea hitlerismului.

Prietenia dintre poporul român șl 
poporul sovietic a înflorit în anii 
construirii socialismului în România, 
cînd internaționalismul socialist a de
venit o comnonentă a politicii de 
stat, s-a dezvoltat într-o alianță 
frățească și într-o colaborare mul
tilaterală pe tărîm economic, oolitic, 
cultural, științific, în interesul am
belor popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii.

Oamenilor muncii din tara noastră, 
crescuți de partid în spirit interna
tionalist. întregului nostru ponor le 
sînt scumpe nrietenia de nezdrunci
nat cu Uniunea Sovietică, cu toate 
t-trî’e socialiste. Ponorul român, în 
frunte cu partidul său comunist, mi
litează pentru continua mtărire a a- 
cestei prietenii, văzînd în aceasta o 
chezășie a întăririi forței și influen
tei socialismului în lume, a victoriei 
cauzei păcii și progresului.
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SE AMPLIFICA
ROLUL
INSTITUTULUI
DEPARTAMENTAL

ds dr. ing. Petru VLAD
Directorul Institutului de cercetări miniere

In etapa actuală a construcției so
cialiste, tehnologiile moderne intro
duse în industriile siderurgică, meta
lurgică, chimică, energetică ș. a. re
clamă o valorificare superioară a re
surselor naturale. Deci, industria mi
nieră, pe lîngă sarcinile de natură 
cantitativă, trebuie să acorde toată a- 
tenția și indicilor calitativi, precum și 
lărgirii sortimentului de produse ob
ținute din subteran sau din cariere. 
A apărut astfel o multitudine de 
probleme care solicită ajutorul cer
cetării științifice. Din acest conside
rent s-a procedat nu de mult la în
ființarea în principalele bazine mi
niere a unor unități de cercetare che
mate să. sprijine producția și, în acest 
domeniu.

Proiectul de Directive, în concor
danță cu cerințele momentului de 
față, subliniază necesitatea perfecțio
nării în continuare a rețelei de uni
tăți științifice. După cum se prevede, 
unitățile de cercetare teritoriale, po
trivit cu importanța lor, vor funcționa 
fie pe 
pe lîngă întreprinderi. Un lucru im
portant și care nu trebuie scăpat din 
vedere cu nici un preț este însă 
menținerea unor legături strînse nu 
numai cu centrala sau întreprinderea 
respectivă, ci și cu institutul departa
mental pe ramură, in speță Institutul 
de cercetări miniere (ICEMIN). Aces
ta, în decurs de 16 ani de existență, 
a acumulat o amplă experiență în 
domeniul tehnologiilor de extracție 
minieră și de preparare, al obținerii 
de indici tehnico-economici superiori, 
al îmbunătățirii condițiilor de muncă 
în subteran etc.

ICEMIN, ca institut departamental, 
va trebui să se concentreze îndeosebi 
pe probleme de perspectivă, privind 
ramura în ansamblul ei, ca valorifi
carea de noi zăcăminte, mecanizarea 
complexă și automatizarea unor lu
crări, construcția de utilaje noi, dife
rite aspecte legate 
ductivității muncii 
producției miniere, 
tuarea de cercetări 
din străinătate, ca 
tării relațiilor economice internațio
nale ale țării noastre.

In noua organizare, unitățile știin
țifice voi fi chemate să analizeze cu 
multă atenție și aspectele economice 
ale producției miniere care pînă uu 
de mult au întîmpinat doar un inte
res sporadic, timid, fără a se apro
funda cauzele care făceau necesare 
importante dotații din partea statului. 
Din această cauză diferitele întreprin
deri au planificat dinamica unor indi
catori de plan sub nivelul posibilită
ților și uneori inferioară chiar unor 
realizări anterioare. Acțiunea între
prinsă recent pe ansamblul ministe
rului nostru privind organizarea ști
ințifică a producției a scos la iveală 
posibilitatea realizării unor economii 
pe acest an de 160 milioane lei, pre
cum și perspectiva rentabilizării, în 
anii următori, a unor întreprinderi 
încă nerentabile. în această privința, 
contribuția unităților de cercetare, de 
pe întreaga filieră, de la cele terito
riale pînă la ICEMIN, poate fi deo
sebit de eficientă.

îmbinarea tot mai pronunțată a 
științei cu producția, corelarea mai 
strînsă a cercetării științifice cu prac
tica, așa cum este prevăzută în pro
iectul de Directive, vor face imposi
bile încercările de soluționare a unor 
probleme ale producției prin hotărîri 
arbitrare, empirice și șablonarde. Cred 
că în viitor voi putea fi evitate ca
zuri, ca cel de la întreprinderea 
minieră Suceava, care a trebuit să re
tracteze unele angajamente, consta- 
tînd destul de tîrziu că anumite mine
reuri nu puteau fi prelucrate metalur
gic în mod economic. Sau al între
prinderii miniere Moldova, unde o 
soluție tehnico-științifică — metoda 
de exploatare cu „galerii de sub etaj“ 
— deși aplicată cu succes în străină
tate. nu a găsit spriiinul cuvenit. 
Consider că în asemenea cazuri de 
neaplicare a unor metode științi-

lingă centralele industriale, fie

co- 
frî- 
efi- 
pe- 
450

de creșterea pro- 
și rentabilizarea 

precum și efec- 
pentiu beneficiari 
urmare a dezvol-

fice avansate, de împotrivire încă
pățînată la pătrunderea progresului 
tehnic în întreprinderi, unitățile știin
țifice teritoriale trebuie să beneficieze 
și de ajutorul competent și autorizat 
al institutului științific central pe ra
mură, al membrilor Consiliului știin
țific al institutului.

Sudarea cercetării cu producția pre
supune o maximă operativitate în re
zolvarea și finalizarea temelor de cer
cetare, iar una din condiții este docu
mentarea rapidă a cercetătorului. 
Cred că și aici este necesară o coor
donare a eforturilor între unitatea de
partamentală și unitățile de cercetare 
de pe lîngă centralele industriale ale 
ramurii Organizarea unui sistem cen
tralizat de documentare, bazat pe 
surse moderne de informare și de 
prelucrare automată a informațiilor în 
cadrul institutului departamental, este 
de natură să diminueze cheltuielile 
ce se fac în acest scop la diferite in
stituții, centre, întreprinderi din ace
eași ramură.

Proiectul de Directive abordează și 
problemele finanțării cercetării știin
țifice, propunînd finanțarea ei dife
rențiată și extinderea sistemului de lu
cru pe bază de contracte. Sistemul 
de finanțare aplicat actualmente în 
ICEMIN se bazează în exclusivitate 
pe resurse provenite de la buget. Ex
periența noastră demonstrează că a- 
cest sistem de finanțare nu mai 
respunde etapei actuale, întrucît 
nează finalizarea cu maximum de 
ciență a unor cercetări. Astfel, în 
rioada 1961—1966, din circa
teme aflate în cercetare au fost fi
nalizate definitiv doar 160, privind 
tehnica minieră și prepararea. Dintre 
acestea însă și-au găsit aplicare în 
producție numai 109 teme. Organiza
rea cercetării pe baze contractuale, 
pe lîngă faptul că poate aduce uni
tății de cercetare venituri importante, 
contribuie la întărirea disciplinei de 
plan în domeniul cercetării, a simțu
lui de răspundere al colectivului, 
conducînd la eliminarea temelor de 
cercetare care nu prezintă necesitate 
obiectivă. Este insă necesar ca, pe 
lîngă forma contractelor, să fie men
ținută pentru institutele cu caracter 
departamental și finanțarea de la bu
get în vederea abordării unor teme 
de cercetare de interes general, pri
vind întreaga ramură, și nu numai 
un anumit beneficiar. In aceste ca
zuri proporția între fondurile desti
nate cercetării fundamentale sau a- 
plicative ar urma să fie stabilită în 
funcție de specificul ramurii respec
tive.

O influență pozitivă asupra finali
zării și valorificării rapide a cercetă
rilor și deci asupra eficienței lor eco
nomice poate avea și simplificarea 
formelor de avizare asupra diferitelor 
faze ale cercetării (laborator, micro, 
sau macropilot, semiindustrial, indus
trial). Consider că ar trebui ținut sea
ma de la început de părerea benefi
ciarului, care este interesat să aplice 
el, fără întîrziere, soluția tehnico-ști
ințifică respectivă, și stabilite com
petențele de avizare ale consiliilor 
științifice din institutele departamen
tale, ale comitetelor de direcție sau 
ale comisiilor de coordonare a acti
vității științifice, prevăzute în proiec
tul de Directive. Acestea, alcătuite 
din persoane competente și aflate 
mult mai aproape de cercetare, își 
pot exprima cu discernămînt părerea 
despre lucrarea supusă avizării.

în concluzie, considerăm că îmbu
nătățirea metodologiei de executare și 
aplicare a planului de cercetare, cola
borarea cu unitățile de cercetare te
ritoriale, cît și cu alte institute de
partamentale sînt de natură să con
tribuie — așa cum prevăd documen
tele recentei Plenare a C.C. al P.C.R. 
— la orientarea mai justă a tematicii 
spre cele mai urgente și mai impor
tante nevoi ale producției, la aplica
rea cu maximum de eficiență econo
mică a soluțiilor propuse ca rezultat 
al cercetărilor efectuate.

Modernizarea largă a a- 
griculturii noastre socia
liste impune în mod insis
tent luarea unor măsuri 
privind îmbunătățirea 
condițiilor de trai, perfec
ționarea continuă a pro
ducției. Asemenea măsuri 
presupun o serie de ac
țiuni energice în vederea 
creșterii productivității 
muncii și utilizării mai ra
ționale a fondului fun
ciar, printr-o atentă în
drumare a dezvoltării lo
calităților și unităților de 
producție. Pentru proiec- 
tanții ale căror preocu
pări sînt legate de siste
matizarea satelor și, 
implicit, de sistema
tizarea teritoriilor com
plexe, principiile de bază 
cu privire la îmbunătăți
rea organizării adminis- 
trativ-teritoriale a Româ
niei și sistematizarea lo
calităților rurale, adopta
te de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R., reprezintă 
un adevărat fir călăuzitor 
în întreaga activitate pe 
care ei o desfășoară. A- 
ceste principii fac parte 
integrantă din ansamblul 
măsurilor preconizate de 
partid în scopul intensifi
cării ritmului de dezvolta
re economică, social-po- 
litică și culturală a patriei 
noastre.

Din datele de care dis
punem, rezultă că în re
giunea Mureș-Autonomă 
Maghiară nivelul urbani
zării este de numai 27,56 
la sută, deci mai coborît 
decît media pe țară, care 
este de 33,20 la sută. Față 
de alte regiuni, ponderea 
populației rurale este mai 
mare și, tocmai de aceea, 
acțiunii de sistematizare 
a satelor trebuie să i se 
acorde o atenție deosebi
tă. In cadrul acestei preo
cupări, s-au efectuat pînă 
în prezent studii de siste
matizare teritorială pentru 
raionul Luduș și este în 
curs de elaborare studiul 
rețelei de localități din în
treaga regiune. De ase
menea, s-au întocmit schi
țe de sistematizare pentru 
un număr de sate și co
mune : Vidraru, Crăciu- 
nești. Cetatea de Baltă, 
Rîciu și — în curs de de
finitivare — .pentru comu
na Bând. De o mare în
semnătate este studiul în
tocmit privind gruparea 
provizorie a localităților 
pe categorii, în funcție de 
condițiile de dezvoltare 
de care se bucură, 
baza acestor lucrări, 
va putea canaliza în vi
itor efortul investițiilor 
spre acele localități ce 
întrunesc cele mai favora
bile condiții și cărora li 
se rezervă menirea de a

în
se

polariza în centre mari, 
bine echipate, populația 
risipită în numeroase să
tulețe și cătune.

Consider necesar să a- 
răt, totuși, că în regiunea 
noastră nu a existat pînă 
acum o preocupare sufi
cient de susținută pentru 
dezvoltarea chibzuită a 
localităților din mediul ru
ral, pentru 
repartizare a obiectivelor 
economice, 
social-culturale. Totodată, 
în timp ce statisticile a- 
rată o creștere tot mai 
pronunțată a numărului 
locuințelor noi, este puțin

o judicioasă

a dotărilor

întrunesc cele mai favo
rabile condiții de dezvol
tare, de 
grad de 
punzător. 
sipite, pe 
ocupă adesea o suprafa
ță exagerată de teren a- 
gricol, cu greu ar permite 
o dotare tehnico-edilitară 
eficientă. Astfel, în regiu
nea noastră există 345 de 

o 
populație sub 500 de lo- 

reprezentînd 44 
la sută ca număr și nu
mai 13,5 la sută ca popu
lație, din total. Pentru a- 
cest fel de sate, realiza-

echipare la un 
confort cores- 

Satele mici, ri- 
lîngă faptul că

localități rurale

cuitori,

CU

Fața 
satului
de mîine

Arh. Tiberiu NITȘ
consilier la D.S.A.P.C. Tg. Mureș

îmbucurător faptul că o 
parte din aceste clădiri 
sînt ridicate în afara ve- 
trelor satelor și că numă
rul construcțiilor neregle- 
mentare înregistrează 
creșteri de la an la an. în 
perioada 1962—1967, de 
pildă, s-au construit în a- 
fara vetrelor stabilite 600 
de clădiri. în unele ca
zuri, unitățile de produc
ție agricolă, în special din 
sectorul cooperatist, au 
fost amplasate nerațional. 
Prevenirea unor asemenea 
situații este absolut nece
sară întrucît ele sporesc 
dificultatea acțiunii- de 
sistematizare a localități
lor rurale.

Așa cum se arată și in 
documentele, recent pu
blicate, ale plenarei C.C. 
al P.C.R., apropierea sa
tului de nivelul de viață 
urban, va fi posibilă mai 
ales pentru acele locali
tăți care, prin mărimea 
lor, vigoarea vieții econo
mice, trăsăturile specifice 
ale factorilor geografici 
și ale cadrului construit,

rea unor lucrări edilita
re, cum ar ii alimentarea 
cu apă sau canalizarea, 
este aproape imposibilă, 
chiar cu eiorturi economi
ce deosebite. Studiul de 
electrificare a regiunii, 
de pildă, a dovedit că, 
dacă pentru comunele 
mai compacte investiția 
specifică este de 1 000— 
1 500 lei pentru o gospo
dărie, în localitățile mici 
și risipite această cifră 
se ridică la 3 000—3 600 
lei. Din cele arătate mai 
sus rezultă cu limpezime 
marea însemnătate a pre
vederii cuprinse în recen
tele documente privind 
desfășurarea acțiunii de 
sistematizare a localități
lor rurale în cadrul unor 
studii referitoare la ame
najarea unor unități teri
toriale complexe, cuprin- 
zind întregul sistem de 
așezări urbane șl rurale 
care se condiționează re
ciproc.

în legătură cu sistema
tizarea propriu-zisă a lo
calităților, aș vrea să mă
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opresc asupra unor 
pecte concrete, de a 
ror rezolvare depinde, în 
bună măsură, succesul a- 
cestei complexe acțiuni. 
Consider, de exemplu, că 
amplasarea centrelor de 
producție trebuie să se 
iacă în aiara vetrelor de 
sat, astfel încît să se asi
gure o zonă de protecție 
în conformitate cu norme
le sanitare, fată de lo
cuințe, drumuri, dotări 
social-culturale etc. E ne
cesar ca dispunerea cen
trelor să asigure, totuși, 
o legătură ușoară între 
așezare și locul de mun
că, la cîmp sau la fer
mele zootehnice, fără ca 
prin aceasta să fie sus
trase agriculturii terenuri 
fertile. In același timp, 
drumurile de producție ar 
fi bine să evite — pe cît 
posibil — traversarea zo
nei de locuit.

Organizarea centrului 
social-obștesc al satului 
ridică și el probleme di
ficile. Alegerea locului 
potrivit pentru dezvolta
rea acestui punct de a- 
tracție trebuie făcută în 
raport cu elementele spe
cifice pentru fiecare caz, 
urmărindu-se ca prin am
plasarea construcțiilor, 
prin haina arhitecturală 
a acestora, amenajarea 
spațiilor înconjurătoare, 
să se obțină un caracter 
propriu, în concordanță 
cu tradiția dar și cu noile 
condiții de dezvoltare ale 
așezării. Consider că o 
atenție deosebită trebuie 
acordată construcțiilor de 
locuințe, pentru ca spori
rea confortului, utilizarea 
unor materiale durabile 
să nu influențeze negativ 
valoarea artistică parti
culară a arhitecturii 
populare. In fine, de 
mare importanță, în spe
cial în zona de cîmpie 
(raioanele Luduș, Reghin, 
Tg. Mureș) este rezolva
rea alimentării cu apă 
potabilă de o calitate co
respunzătoare, acțiune ce 
reclamă o 
strînsă între
învecinate. Am deplina 
convingere că, pe calea 
sistematizării satelor — 
acțiune ce se va desfă
șura pe o perioadă mai 
îndelungată — prin utili
zarea rațională, atît a te
renului cît și a investiții
lor îndreptate în mediul 
rural, locuitorilor din co
munele regiunii noastre, 
ca și din întreaga țară, li 
se va asigura o 
rabilă ridicare a i 
de viață, contribuindu-se 
astfel Ia ștergerea trepta
tă a diferențelor dintre 
sat și oraș.

cooperare 
localitățile

Investiții menite
să fructifice

IAU CALEA

RISIPEI
Fondul de acumulare al coopera

tivelor agricole din raionul Lehliu, 
regiunea București, însuma anul tre
cut aproape 37 milioane lei, iar în 
acest an s-a prevăzut să sporească 
cu circa 5 milioane, existînd per
spective ca el să fie depășit. Majo
ritatea acestor sume de bani au fost 
folosite pentru extinderea suprafețe
lor irigate, construcții gospodărești, 
alimentări cu apă, electrificări, pro
curarea utilajelor agricole etc. Este 
o orientare judicioasă. Dar mai sînt 
unele situații cînd 
cu suficient simț 
care este eficiența

Cooperatorii din 
Investesc an de an sume tot mai im
portante pentru dezvoltarea averii 
obștești. In 1966 ei au repartizat la 
fondul de acumulare 1 100 000 lei. iar 
în acest an au prevăzut aproape două 
milioane. Sînt sume însemnate, me
nite să ducă, în mod cert la sporirea 
veniturilor cooperativei, ale membri
lor ei. Numai că acestea nu sînt fo
losite gospodărește, cu o eficiență 
economică corespunzătoare. în 1963 
s-au construit adăposturi pentru 
10 000 de păsări, care au costat 
438 000 lei. Intenția de a crea con
diții pentru creșterea mai rațională 
a păsărilor a fost, desigur, bună. Dar, 
după ce construcțiile au fost termi
nate s-a ajuns la concluzia că nu 
mai sînt necesare pe motiv că am
plasamentul nu ar fi cel mai nime
rit. în prezent, păsările se cresc în 
grajduri și alte adăposturi pentru a- 
nimale. în locuri mai îndepărtate, 
în construcțiile destinate păsărilor 
se depozitează diverse materiale și 
produse agricole. în aceste condiții, 
din 30 000 de pui un număr de 12 000 
au trecut la capitolul mortalități. 
Grozavă afacere ! Si nu este singura, 
la această unitate. în ultimii ani cele 
mai mari sume de bani au fost chel
tuite pentru extinderea suprafețelor 
irigate. Nimeni nu știe precis cît s-a 
cheltuit. în 1966 s-au amenajat 120 
ha din care s-au irigat 40 ha cu le
gume și, cu o singură udare, circa 
40 ha cu porumb. în acest an s-a a- 
juns la 330 ha amenajate, dar au 
irigate doar 190 ha din lipsă de 
și utilaje. Am căutat să aflăm 
se explică această situație. Din 
punsurile primite rezultă că, < 
ce s-au făcut studii și s-a creat un 
lac de acumulare cu o capacitate de 
apă suficientă pentru 85 ha, au con
tinuat amenajările fără a se asigura 
surse suplimentare de apă. între timp 
au sosit și utilajele. Numai aspersoa- 
rele procurate pînă acum costă cir
ca 800 000 lei. Dar cum vor putea să 
fructifice investițiile efectuate pen
tru amenajarea terenului și procu
rarea de utilaje în plus fără să exis
te apa necesară ? S-a ajuns la con
cluzia să se facă un canal de la Moș- 
tiștea pînă la lacul de acumulare. 
Cît va mai costa și cînd va fi gata 
acest canal nu se știe, deoarece așa 
cum s-a văzut, conducerea coopera
tivei nu analizează temeinic lucru
rile înainte de a acționa. Or, banii 
investiți nu sînt ai consiliului de con
ducere, ai celor care îi risipesc, ci 
ei reprezintă o parte din avutul co
mun al cooperatorilor, care trebuie 
gospodărit cu maximă chibzuință.

în unele locuri, investițiile efec
tuate nu au eficiență din cauză că 
nici consiliul agricol și nici uniunea 
cooperatistă raională nu îndrumă cu 
răspundere cooperativele agricole, nu 
urmăresc pînă la capăt rezolvarea 
unor probleme. Membrii cooperativei 
agricole din comuna Axintele au do- 
bîndit o bună experiență în culti
varea orezului. Cu ani în urmă era 
o mîndrle pentru ei să cultive orez, 
iar munca le era răsplătită prin pro-

nu se urmărește, 
de răspundere, 

banilor cheltuit!. 
Valea Argovei

i fost 
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RENTABILITATEA
(Urmare din pag. I)

conducerii de producție, introducerea 
principiului conducerii și muncii co
lective, îmbinate judicios cu răspun
derea personală, ca și aplicarea efec
tivă a gestiunii economice proprii, 
dacă nu ridicarea sistematică a ni
velului eficienței economice ?

Apropierea conducerii de producție 
— prin înlăturarea practicilor de 
centralism excesiv și de tutelare 
măruntă — și utilizarea sistemului 
întreprindere. centrală industrială, 
minister economic vizează în primă 
și ultimă instanță tocmai sporirea 
eficientei în 
materiale și ____  __ _______
întreprinderea se va dedica exclu
siv activității 
inițiativă și răspundere în valorifi
carea maximă a potențialului tehnic 
și uman, a resurselor materiale șl 
financiare de care dispune. Colecti
vul și conducerea ei vor fi scutite 
de ocupații colaterale care le-ar 
putea răpi mult timp. Aprovizionarea 
tehnico-materialâ și desfacerea pro
duselor cad în sarcina centralei in
dustriale, ca și activitatea de investi
ții. Centrala industrială are îndato
rirea de a asigura continuu un 
portofoliu de comenzi întreprinderii, 
care să o solicite la maximum, ceea 
ce este în favoarea ei, dar și a eco
nomiei naționale. Cît privește apli
carea practică a principiului condu
cerii și muncii colective, el este de 
natură — așa cum experiența o do
vedește ■— să fructifice înțelepciunea 
colectivă a specialiștilor în tehmcă 
si economie, să fundamenteze realist 
decizia de conducere, să stimuleze 
operativitatea în soluționarea proble-

angajarea fondurilor 
bănești ale statului.

materiale, va dovedi

melor generate de activitatea pro
ductivă.

Descongestionată de atribuții co
laterale, aplicînd riguros conducerea 
și munca colectivă, întreprinderea se 
va angrena adînc în aplicarea gestiu
nii economice proprii. Este un cîștig 
evident, de o covîrșitoare însemnă
tate practică. Iată, de altfel, cadrul 
de acțiune al gestiunii economice 
proprii, așa cum este prezentat în 
proiectul de Directive : autonomie în 
gospodărirea fondurilor de care 
dispun, extinderea relațiilor econo
mice directe între diferite unități, 
cointeresarea și răspunderea mate
rială pentru activitatea desfășurată 
în scopul îndeplinirii sarcinilor de 
plan, pe baza înaltei eficiente econo
mice. Nu vor mai fi, deci, posibile 
manifestările de neglijență în an
gajarea fondurilor materiale și bă
nești ale statului, care au provocat 
risipă, ineficientă, pierderi evidente. 
Preîntîmpinarea unor asemenea acte 
va fi asigurată și de mecanismul re
lațiilor dintre centrala industrială 
și întreprindere. Una din sarcinile 
esențiale ale centralei industriale 
constă tocmai în a controla modul în 
care întreprinderile subordonate în
deplinesc sarcinile de plan, atît sub 
aspect economic-productiv cît și fi
nanciar.

în asigurarea unei înalte eficiente 
economice un rol deosebit de impor
tant îl are sistemul de indicatori 
obligatorii, care trebuie să canali
zeze eforturile întreprinderilor spre 
obiectivele esențiale și să caracteri
zeze ce anume trebuie să se producă, 
în ce condiții și cu ce rezultate eco
nomice. în acest sens, din multitu
dinea de idei înnoitoare ale proiec
tului de Directive, se desprindă

preocuparea clară îndreptată spre 
întărirea laturii calitative a activită
ții întreprinderilor, care face obiectul 
unor sarcini obligatorii izvorîte din 
planul de stat. Se prevede necesita
tea stabilirii unor indicatori de sinte
ză ai eficienței economice a activității 
întreprinderilor — cheltuieli la 1 000 
lei producție marfă și prețul de cost 
la principalele produse, volumul acu
mulărilor ce urmează a fi obținute 
față de fondurile fixe și circulante 
avute la dispoziție și volumul vărsă- 
mintelor către bugetul statului. 
Orientarea prin plan, realistă, a în
treprinderilor atît spre realizarea 
indicatorilor care caracterizează vo
lumul activității economice, cît și a 
celor care definesc eficienta econo
mică a acestor activități, va stimula 
fructificarea intensă a resurselor și 
rezervelor proprii, asigurînd totodată, 
o deplină utilitate producției fabri
cate. Fiindcă, o activitate eficientă 
trebuie să se caracterizeze prin utili
tatea ei pentru întreaga societate. în 
esență, stocurile de producție finită 
care nu au desfacere asigurată nu do
vedesc o bună dirijare a activității 
economice. Așa se explică prezența 
în proiectul de Directive a indicatori
lor volumului livrărilor către fondul 
pieței și pentru export, principalele 
produse ce trebuie livrate altor între
prinderi pentru consum productiv.

Cu deosebire se cuvine să subli
niem că sporește mult rolul pîrghiilor 
economice în stimularea unei acti
vități economice mereu mai eficiente, 
în cadrul aplicării gestiunii econo
mice proprii. se creează un mecanism 
de cointeresare și răspundere mate
rială pentru întreaga activitate a în
treprinderi'. nrin folosirea mai efi
cientă a pîrghiilor economice — în-

tre care un rol important revine be
neficiului, rentabilității, sistemului de 
salarizare, creditului, prețurilor. în 
acest context, prezintă mare însem
nătate măsura preconizată, potrivit 
căreia acordarea integrală a salariu
lui tarifar pentru personalul de con
ducere și unii șefi de servicii va 
putea, fi condiționată de realizarea 
unor indicatori sintetici pe întreprin
dere, cum ar fi producția marfă, 
cheltuielile maxime la 1 000 lei pro
ducție marfă etc. După cum tot atît 
de importantă este și măsura care 
prevede ca, din beneficiile peste plan, 
o parte să rămînă la dispoziția în
treprinderii pentru mici lucrări de in
vestiții cu caracter productiv și so
cial-cultural și premierea salariați- 
lor, de regulă la sfîrșiț de an. Cu alte 
cuvinte, se creează condiții ca în uni
tățile în care fiecare muncitor, ingi
ner, și tehnician și întreprinderea în 
ansamblu lucrează bine, în care re
zervele interne sînt intens fructifi
cate. se îndeplinesc integral sarcinile 
de plan și se realizează beneficii 
peste cele planificate, lucrătorii să 
obțină venituri mai mari decît cei din 
unitățile unde activitatea nu e la fel 
de eficientă.

Deosebit de 
vederile din 
referitoare la 
lui de preturi. Se remarcă, pe bună 
dreptate, că a devenit necesar să se 
depășească faza actuală cînd, dato
rită anumitor neajunsuri, această 
pîrghie nu poate să exercite cu efi
ciența cuvenită importantele funcții 
ce-i revin în desfășurarea activității 
economice Și aceasta, pe calea apli
cării principiului fundamental potri
vit căruia prețurile în toate ramurii»

importante sînt și pre- 
proiectul de Directive 
îmbunătățirea sistemu-

ducțiile mari pe care le obțineau 
Dar de la un timp au început să 
piardă, în loc să cîștige, de pe urma 
acestei îndeletniciri. Cum a devenit 
cultura orezului o sursă de pagube' 
Tovarășul Aurică Tudose, președin
tele cooperativei, ne-a precizat ci 
această plantă este foarte rentabilă, 
dar cu condiția să se obțină produc 
ții mari. Cînd se cultivau cu ore: 
100—120 ha pe an, se putea face < 
bună rotație a culturii pentru refa
cerea structurii solului. Dar tocma’ 
specialiștii raionului, care cunosc a- 
ceastă cerință, i-au îndemnat st 
pună orez pe toată suprafața exis-ț 
tentă în lunca Ialomiței. Cultlvînl 
du-se an de an, pe același teren, a- 
ceeași plantă, producția a început să 
scadă. Anul trecut s-au obținut 2 90C 
kg la ha, cu o pagubă de 800 000 lei. 
După socotelile cooperatorilor din A- 
xintele, dacă s-ar menține suprafața 
din trecut s-ar putea efectua lucră
rile în timp mai scurt, în condiții 
agrotehnice superioare. în acest fel 
producția ar spori de la 2 900 kg la 
5 000 kg la ha rezultînd o cantitate 
globală de orez mai mare. De pe su
prafața de 60 ha rămasă pentru refa
cerea structurii solului se pot obține 
în medie 6 000—8 000 kg porumb boa
be la ha.

Anul trecut, cooperatorii de aici 
au mai Învestit 287 000 lei pentru re- 
amenajarea unei suprafețe de 64 ha 
orezărie. Lucrările au fost efectuat» 
de către Direcția regională de îm
bunătățiri funciare și organizarea 
teritoriului. După ce au început lu
crul, cei de la DRIFOT au găsit pe 
undeva un paragraf strecurat într-o 
dispoziție, prin care se stabilește că. 
dacă din motive de intemperii nu se 
poate lucra 3 zile, pagubele să le su
porte beneficiarul, iar de la a 4-a zi, 
să le suporte cel ce execută lucra
rea. Pe această bază, lucrătorii 
DRIFOT stăteau trei zile pe 
tuiala cooperatorilor, iar în a 
lucrau, uneori în condiții mai „___
în ziua a cincea se odihneau iarăși. 
Cu acest sistem de lucru cooperativa 
a fost păgubită de 28 000 lei. Lucră
torii DRIFOT-ulul au ținut cu din
ții de dispoziția scrisă și au obținut 
cîstig de cauză șl în fața arbitraju
lui. Cum poate oare să fie încurajate 
relații necorecte ascunse după para
graful unei dispoziții date anapoda ? 
Ce părere au conducătorii acestei in
stituții ? în plus, cînd au început se
mănatul, cooperatorii au constatat că 
terenul nu este 
adună 
a mai
Toate 
cauză 
nală nu a dat un sprijin mai concret 
pentru rezolvarea acestor probleme, 
nu a ajutat la stabilirea clauzelor șl 
mai ales a cauzelor care au generat 
astfel de situații anacronice.

Există și cazuri cînd investițiile 
nu au eficienta scontată din cauză 
că o serie de întreprinderi nu se 
achită de obligațiile asumate. în 
aprilie 1966, cooperatorii din Tămă- 
dău au depus 86 000 lei pentru elec
trificarea sediului gospodăresc, cu 
termen de execuție în trimestrul III 
al aceluiași an. Lucrările nu s-au efec
tuat 
bilit

' 1967 
dar 
început.

Efectuarea unor lucrări insuficient 
chibzuite, cît și întîrzierea celor pro
iectate sau începute duc la pagube 
însemnate. Se simte nevoia ca orga
nele raionale și în primul rînd 
uniunea cooperatistă să acorde un 
sprijin mai substanțial cooperative
lor agricole, pentru ca fiecare leu in
vestit să fructifice din plin.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii"

de la 
chel- 
patra 
grele.

nivelat și apa se 
în anumite porțiuni. Nivelarea 
necesitat 280 zile de muncă, 

acestea s-au întîmplat și din 
că uniunea cooperatistă raio-

la timp de către IREB. S-a sta- 
un nou termen — trimestrul II 
și apoi altul — trimestrul III, 

nici în prezent lucrările nu au

economiei trebuie să aibă la bază 
cheltuielile sociale de producție. Pre
vederea are o covîrșitoare însemnă
tate. Nu numai pentru că ea asigură 
un mecanism mai elastic de stabi
lire a prețurilor pe baza productivi
tății muncii și a evoluției costurilor 
de fabricație. Ci, înainte de toate, 
pentru că, avînd la bază costurile 
reale de producție, prețurile vor 
servi ca instrument de măsurare și 
apreciere a eficienței economice, ca 
mijloc de comparabilitate reală între 
produse, pe piața internă și externă. 
Se va putea, deci, acționa asupra re
ducerii lui în deplină cunoștință de 
cauză, punîndu-se accentul, într-o 
perioadă sau alta, pe elementele cu 
cea mai mare pondere.

Firește, în influențarea activității 
întreprinderilor spre ridicarea conti
nuă a nivelului eficienței lor econo
mice, un rol sporit revine organelor 
financiare și bancare. Din proiectul 
de Directive desprindem cu claritate 
spiritul nou în care trebuie să lu
creze organele financiare și bancare. 
Lor le revine sarcina ca, prin mij
loace cu caracter economic, să exer
cite o influență activă asupra gospo
dăririi raționale a fondurilor mate
riale și bănești și, prin aceasta, asu
pra îndeplinirii sarcinilor de plan. 
Printr-un control permanent și ca
lificat., ele trebuie să sesizeze opera
tiv apariția fenomenelor negative, să 
dovedească exigență în combaterea 
neajunsurilor și să propună măsuri 

înlăturarea lor neîntîrziată, 
cei care irosesc

pentru 
să fie ferme față de 
banul public.

Am schițat numai 
pre căile prin care proiectul de Di
rective preconizează amplificarea 
eficientei întregii activități economi
ce. Creșterea într-un ritm mai rapid 
a eficienței economice în toate ra
murile și întreprinderile este o ce
rință esențială a progresului econo
mic și social neîntrerupt al țări! 
noastre, a mersului ei hotărît îna
inte pe drumul desăvîrșirii construc
ției socialiste.

cîteva idei des-
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puncte de vedere

PROFILUL Șl SPECIALIZAREA
MUZEELOR DE ETNOGRAFIE

prof. N. UNGUREANU

O judecată de valoare 
asupra activității mu
zeale contemporane este 
posibilă pornindu-se, fi
rește, de la bogăția și 
reprezentativitatea fon
durilor din colecții, de 
la capacitatea și căile, 
mai mult sau mai puțin 
reușite și cuprinzătoare, 
de valorificare științi
fică și educativă a pa
trimoniului muzeal. în 
țara noastră, cele a- 
proape 80 de muzee și 
secții etnografice de
țin astăzi un apreciabil 
patrimoniu, însumînd 
peste 200 000 piese au
tentice, prețioasă sur
să documentar-științifi- 
că referitoare la cultu
ra populară, care înles
nește o temeinică pre
zență pe linia educației 
estetice și patriotice a 
publicului.

întrebarea se pune, 
dacă, și în ce grad, toa
te aceste instituții și-au 
găsit cadența în dinami
ca activității muzeale 
actuale. Răspunsul, pen
tru o parte din ele, este 
deocamdată nu !

Chiar dacă această a- 
firmație ar necesita un 
lung șir de exemple, 
rezumarea la situația 
reală a patrimoniului, 
de unde-și trage se
va întreaga activitate, 
și care de fapt reflectă 
cel mai bine atit preo
cupările de cercetare și 
achiziții, cît și condițiile 
diferite, inegale de la 
regiune la regiune, asi
gurate muncii muzeale, 
este după noi edifica
toare. Jumătate din pa
trimoniul național de o- 
biecte etnografice se 
află concentrat în patru 
mari muzee (Muzeul sa
tului, Muzeul de artă 
populară al Republicii 
Socialiste România. Mu
zeul etnografic al 
Transilvaniei din Cluj 
și secția etnografică 
și de artă populară 
a Muzeului Brukenthal 
din Sibiu). Urmează un 
grup de circa 30 muzee 
și secții, care dețin fon
duri de obiecte consti
tuite în principal potri
vit cerințelor de organi
zare a expozițiilor de 
bază, însă nesatisfăcă
toare în raport cu sar
cinile de salvare din te
ren a acestor neprețuite 
vestigii ale civilizației 
noastre populare (Iași, 
Ploiești. Golești, Timi
șoara, Bran, Sighet) și, 
în fine, muzee care, din

aceste puncte de vedere, 
ani la rînd. au bătut pa
sul pe loc — Rădăuți, 
Huși, Tg. Neamț, Tulcea, 
Cimpulung Muscel, Cra
iova, Tr. Severin, Arad, 
Deva. Alba Iulia, Bra
șov, Năsăud, Baia Mare 
ș.a. Desigur că acestea, 
dar și cele menționate 
în primele două catego
rii au obligația să-și 
dezvolte sistematic pre
ocupările, pentru a re
zolva, în timp util, ce
rința creșterii corespun
zătoare a patrimoniului 
național, aducînd corec
turile și echilibrul cu
venite în structura co
lecțiilor.

Este îndeobște cunos
cut că orientarea spre 
specializare a unor in
stituții muzeale de ase
menea profil, înțeleasă 
la noi și tradusă în fapt 
ținînd cont în primul 
rînd de concordanța în
tre profilul instituțiiloi 
șl specificul teritoriu
lui reprezentat, de ne
cesitatea deslușirii și 
ilustrării pregnante a 
semnificațiilor și diver
sității unor manifestări 
și genuri 
respectiv ale creației 
artistice 
dus la rezultate aprecia
te de cercurile de spe
cialitate și de marele 
public, cu ecouri care 
au depășit granițele 
țării. Muzee cu expu
nere în aer liber ca 
Muzeul satului. Muzeul 
tehnicii populare din 
Dumbrava Sibiului, Mu
zeul viticulturii și po- 
miculturii de la Golești, 
Muzeul etnografic a) 
Transilvaniei și Muzeul 
din Bran, cu rază de re
prezentare republicană, 
ținutală sau zonală, spe
cializate pe domenii im
portante ale culturii 
populare cît și unele 
muzee de pavilion — 
Muzeul de artă populară 
din București, Muzeul 
etnografic din Iași ș.a, 
— îndreptate și ele că
tre un anumit grad de 
specializare, prin serii 
mari de colecții, pe do
menii și genuri, prin 
expoziții, studii și gama 
de manifestări interne 
și internaționale, sînt 
instituții care susțin 
prestigiul școlii muzeo
grafice românești. Cu 
toate acestea, chiar și 
muzeele respective au 
încă îndatoriri de mare 
urgență, cărora nu le-au 
răspuns pe

ale culturii,

populare, a

deplin. La

Muzeul satului se impu
ne atenției necesitatea 
studierii așezărilor ru
rale din România și 
creșterii colecțiilor de 
unelte și obiecte refe
ritoare la ocupații, con
servării atente a patri
moniului instabil de 
monumente pe care le 
înglobează și alcătuirii 
documentației științifice 
pentru întreg acest pa
trimoniu, laturi care, în- 
tr-o anumită măsură, au 
fost neglijate pînă acum 
de conducerea muzeu
lui ; la Muzeul de artă 
populară se cer 
tate cercetările 
asigurarea de 
reprezentative 
toate regiunile 
fondul actual fiind ine
gal sub acest raport, iar, 
pe de altă parte, se im
pun măsuri ferme și 
condiții pentru a pune 
acest patrimoniu la dis
poziția publicului, prin- 
rr-o expoziție pe măsura 
însemnătății și forței 
artistice-spirituale a 
creației noastre popu
lare ; la celelalte mari 
muzee acțiunile trebuie 
continuate în ritmul cel 
mai susținut, pentru 
conturarea lor în ter
menele preconizate prin 
programele de organi
zare.

în stabilirea direcți
ilor de specializare a 
instituțiilor muzeale cri
teriul concordanței din
tre profil și specificul 
teritorial i se adaugă 
necesitatea acoperirii, 
sub raportul cercetării 
și achizițiilor, a între
gului teritoriu al pa
triei. Aceasta presupune 
o chibzuită distribuție 
a rețelei, a forțelor și 
preocupărilor pe acest 
teritoriu, de la muzeele 
de rang republican 
pînă la cele de însem
nătate locală. Fapt este 
că, în domeniul culturii 
populare românești, a- 
vem de-a face cu o di
versitate impresionantă 
a forțelor și modalități
lor de manifestare, care 
ne întîmpină de regu
lă nu izolat, ci mal 
totdeauna întrunit și pe 
arii mari, corespunzînd 
adesea suprafeței țării. 
Accentele care trebuie 
să cadă în muzee, 
în cercetare cît și 
prezentare, pe unele fe
nomene sau genuri ale 
creației tehnice și artis
tice populare decurg, 
așadar, din greutatea

urgen- 
pentru 
colecții 
pentru 

tării,

cinema
• Prostănacul — cinemascop : Patria 
(completare Nicolae Kirculescu) — 9 ; 
11,30 ; 14 ; 16 30 ; 19 ; 21,30, Tomls —
9.45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 19,45, Melo
dia (completare Arhitectura universu
lui) — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21. Flamura (completare O nuntă la 
Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 21.
• Sindbad marinarul: București (com
pletare îndemnul datoriei) — 8,45 ;
10.45 ; 12,45 ; 14.45 ; 16,45 ; 19 ; 21.
• Amprenta : Luceafărul (completare 
O nuntă la Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Un idiot la Paris : Republica — 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,15, Capitol (com
pletare O nuntă la Olteni) — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Fero
viar — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ;
20 15, Excelsior — 9,45 ; 12 ; 14,15 
19 ; 21,15, Modern — 9,30 ; 11,30
16.30 ; 18,30 ; 20,30 (la ultimele trei ci
nematografe completarea Perfecțiunea 
e rotundă).
• Cine călărește un tigru : Moșilor 
(completare Găteala capului) — 16 ; 
18,15 ; 20,30, Floreasca (completare 
Printre albine) — 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
® Cenușă și diamant : Central — 9 ;
12 ; 15 ; 18 ; 20,45.
• Absență îndelungată : Cinemateca
— 10 ; 12 ; 14.
• Agonie șl extaz — cinemascop : 
Festival — 8,45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 
20.30, Grivlța — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 (la 
ambele completarea Permanențe).
• Sora cea mare : Victoria (comple
tare Sub semnul trainicei prietenii 
româno-bulgare) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 : 20,45.
• Fantomas contra Scotland Yard — 
cinemascop : Lumina (completare Gră
nicerii) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, Gloria (completare Tămăduire)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
Volga (completare Nicolae Kirculescu)
— 10 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Program pentru copii : Doina — 
9 ; 10.
• Un lucru făcut Ia timp : Doina —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18.30 ; 20,45.
• Procesul de la Verona : Union —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Sălbaticii de pe RIul Morțli — Spre 
creste — Gustav nu-și cumpără ma-

șină : Timpuri noi — 9—11 în conti
nuare.
• Testamentul incașului — cinema
scop : Glulești (completare Nicolae 
Kirculescu) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Aurora 
(completare Găteala capului) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Drumul 
sării (completare Romanțe) — 15 ;
17.30 ; 20.
• Șeful sectorului suflete — cinema
scop : înfrățirea între popoare (com
pletare Expresul de noapte) — 16 ; 
18 ; 20,15.
• Spartacus — cinemascop (ambele 
serii) : Dacia — 9—19,30 în continuare.
• Femeia necunoscută : Buzeștl —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Comisarul X — cinemascop : Crîn- 
gași (completare 23 August 1967) — 
15,30 ; 17,45 ; 20.15.
• Faraonul — cinemascop (ambele se
rii): Bucegi —16; 19,45, Arta —15,30; 19,
• O zi nu tocmai norocoasă — cine
mascop : Unirea (completare Dacă aș 
fl știut) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Marele restaurant — cinemascop : 
Flacăra (completare Congresul lingviș
tilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Singur pe lume : Vltan (completare 
450 de ani de la tîrnoslrea Mănăstirii 
Argeș) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pasărea Phbnlx — cinemascop : 
Miorița — 8,45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 
20,30.
• Canaliile : Popular (completare Ma
xim Gaspar) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cum să furi un milion — cinema
scop : Munca (completare De unde 
vin copiii ?) — 16 ; 18,30 ; 20.45, Cotro- 
ceni (completare Primăvară obișnuită) 
— 15,30 : 18 ; 20,30.
• Sus mtinile,'domnilor polițiști : Cos
mos (completare Tovarășa) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Atît timp cît voi trăi : Viitorul — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 1 — 
cinemascop : Colentina (completare 
Greierele și furnica) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Povestea țarului Saltan : Rahova 
(completare Se răresc norii) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Recompensa — cinemascop : Pro
gresul (completare Costumul de cere
monie românesc) — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
Lira (completare Piatra și viața) — 
15,30 ; 18 ; 20,30, Pacea (completare 
Congresul lingviștilor) — 15,45 ; 18 ; 
20.15.
• Secerișul roșu i Ferentari — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Animalele : Floreasca — 9,30 ; 11,30 ;

Lucrări de extindere

(Agerpres)

liffl

a Teatrului National
1

din lași
ț

La Iași au început lucrările de extindere a Teatrului Na
țional „Vasile Alecsandri" — clădire in care iși desfășoară 
activitatea și Opera de Stat din localitate. Anexa, care va fi 
construită in același stil arhitectonic cu vechea construcție 
și cu care va face corp comun, cuprinde o scenă cu fosă pen
tru orchestră, săli pentru repetiție, magazii pentru decoruri, 
mobilier și costume, atelier de timplărie, pictură, croitorie, 
sculptură, butaforie, mode etc.

particulară pe care a- 
cestea au avut-o pe un 
teritoriu, în condițiile 
istorice date. Arhitectu
ra gorjeană, vîlceană, 
maramureșeană ; agri
cultura în zonele de 
cîmpie, dar nu numai 
în aceste zone ; pescui 
tul în Delta Dunării, și, 
legat de acest „pămînt“ 
nou, pescuitul în apele 
României ; prelucra
rea artistică a lem
nului în părțile oltene, 
maramureșene, bucovi- 
nene, pe aria Apuse
nilor și, de fapt, de-a 
lungul lanțului carpa
tic ; centrele ceramice 
Marginea, Vama, Obo- 
ga, Horezu etc, iată 
numai cîteva spicuiri 
din șirul de manifestări 
— relativ localizate — 
și de centre specializate, 
indicii demne de reți
nut pentru preocupări 
imediate și de perspec
tivă în privința mai bu
nei profilări și orientări 
tematice a unor insti
tuții muzeale mari sau 
de zone.

Din păcate, preocu
pările, mijloacele puse 
la dispoziție și înțele
gerea unor organe lo
cale se află în mani
fest dezacord cu meni
rea și sarcinile concre
te, deosebit de urgen
te și de mare răspun
dere, ale acestui gen 
de instituții. Nu poate 
fi considerată decît in
diferentă atitudinea u- 
nor organe tutelare față 
de propriile lor muzee, 
de vreme ce măsurile 
pentru un climat pro
pice salvării, în timp 
util și la scară cuveni
tă, conservării, protec
ției și valorificării pa
trimoniului muzeistic 
întîrzie să se facă sim-

țite într-o mulțime de 
centre. Este de necon
ceput astăzi ca muzee 
vechi, de rang regional, 
cum sînt cele din Baia 
Mare, Brașov, Deva, 
Craiova, Suceava ș.a. 
să cuprindă colecții de 
două și de trei cri mai 
reduse numeric decît 
patrimoniul unui mu
zeu comunal cum este 
cel din Lupșa. De fapt, 
regiunile 
Hunedoara, 
Autonomă 
București,
Galați și Bacău n-au 
încă expoziții și chiar 
muzee sau secții de 
profil etnografic la re
ședințele de regiune. 
Colecții de netăgăduită 
valoare documentară și 
artistică ale unor mu
zee raionale, cum sînt 
cele din Rădăuți și Si- 
ghetul Marmației se 
degradează sub priviri
le pasive ale organelor 
tutelare, datorită con
dițiilor precare în care 
sînt ținute, r.ămînînd în 
bună măsură sustrase 
circuitului științific și 
turistic-educativ. în 
alte părți, își găsește 
loc concepția potrivit 
căreia, o dată organiza
te expozițiile de bază, 
de regulă și firesc cu 
un număr determinat 
de materiale autentice, 
însă în nici un caz su
ficiente în raport de 
resursele zonelor, obli
gațiile de continuare a 
cercetărilor și achiziții
lor ar trebui să se res- 
trîngă (Orăștie, Cîmpu- 
lung Moldovenesc etc.), 
deși este cunoscut că 
activitatea unei institu
ții muzeale nu se re
zumă exclusiv la or
ganizarea expoziției de 
bază.

Maramureș, 
Mureș- 

Maghiară, 
Dobrogea,

Preocupările scăzute 
din unele centre pen
tru asigurarea condiții
lor elementare de func
ționare a instituțiilor 
muzeale (cadre de spe
cialitate, localuri pro
prii pentru depozite și 
expoziții, susținere fi
nanciară corespunzătoa
re a acțiunilor) au făcut 
ca unele muzee, secții 
și colecții să nu-și gă
sească pasul în dezvol
tarea de ansamblu, pro
gresivă, a mișcării noas
tre muzeale. împreju
rarea că aproape 30 de 
unități etnografice 
tre care Ploiești, 
iana Sibiului, Tg. 
reș, Negrești-Oaș, 
iuș, Tr. Severin, 
nești — lîngă 
rești, Curtea de Argeș, 
Tulcea, Bacău, Huși) nu 
dispun de nici un spe
cialist etnograf și că 
peste 20 unități (Su
ceava, Galați, Horezu, 
Craiova, Tg. Jiu, Lipo- 
va, Sighet, Năsăud, 
Brașov, Deva, Alba-Iu- 
lia) sînt încadrate nu
mai cu cîte un specia
list, invită la reflecții.

îndeplinirea progra
mului de perspectivă 
privind rețeaua muzee
lor etnografice, realiza
rea unui bogat și cu
prinzător patrimoniu 
național, reclamă o ac
tivitate ritmică și ca
lificată, creșterea res
ponsabilității fiecărui 
colectiv și a factorilor 
care tutelează instituții
le muzeale de 
profil, așa încît, în 
timp, activitatea 
zeală să se ridice 
treaptă superioară.
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Există, fără îndoială, o problemă de 
sociologie, privind raporturile — atit 
de variate ale revistelor culturale cu 
publicul cititor. In raporturile cu publi
cul, revistele (și aici nu poate fi vorba 
de o funcție dependentă) se dovedesc 
a fi încă mult datoare. E adevărat, ele 
se adresează unei colectivități ce nu este 
deplin unitară, care-l înglobează deopo
trivă, să zicem, pe elevul de liceu și pe 
specialistul din cutare domeniu al știin
țelor exacte. E poate greu de găsit, de 
aceea, cea mai potrivită formulă capa
bilă să satisfacă toate preocupările și
— mai ales — toate nivelele de pregă
tire intelectuală. Dar e un loc comun 
faptul că tocmai această diversitate im
pusă asigură unei bune publicații de cul
tură posibilitatea de a deveni realmente 
interesantă și că foarte mulți dintre citi
tori caută de obicei articole și infor
mații din afara zonelor specialității lor.

Din păcate, această fericită formulă nu 
a fost încă găsită de unele din
tre publicațiile noastre. Dezechilibrul 
dintre spațiul acordat unei laturi din 
sfera largă a culturii și celelalte e o ca
rență frecventă. Așa se explică de ce 
majoritatea publicațiilor noastre cultu
rale de ținută au căpătat un prea accen
tuat profil literar, pagina (sau paginile) 
consacrată (e.) literaturii și problemelor 
ei ocupînd cea mai mare parte din 
spațiul revistei. Treptat, publicațiile care 
poartă chiar — în subtitlu — preciziu- 
nea „săptămînal de cultură’ au devenit 
cu timpul de fapt reviste literare care 
acordă, pentru captarea abonaților, 
după disponibilități cu totul întîmplă- 
foare, loc și altor probleme cultural- 
știinfifice. Și dacă acest lucru și-l pot 
îngădui revistele care se recomandă ofi
cial drept culturale, cu atît mai abitir 
și-l revendică cele cu profil declarat 
literar. Unilateralizarea aceasta, oricîf de 
valoroase s-ar dovedi a fi paginile lite
rare (calitate — de ce să n-o spunem ?
— uneori inexistentă) este cu totul pă
gubitoare și anacronică.

Realitatea este că cele mai presti
gioase reviste literare din lume acor
dă azi tot mai mare atenție

mi'

Publicistica
de cultură
și cerințele 
cititorului
modern
spre comentarea substanfială și dife- 
renfiată a fenomenului literar. Aceasta 
reprezintă și o bună tradiție a publicis
ticii noastre literare, cu rezultate și azi 
notorii. Să ne amintim că cele mai im
portante reviste care au lăsat urme a- 
dînci în istoria literaturii nu au fost ex
clusiv literare, ci publicații cu o sferă mai 
largă de preocupare. Dacia literară, 
Convorbiri literare, Viața românească 
sînt elocvente exemple, mereu la înde- 
mină. Istoria publicisticii noastre dove
dește că s-au impus întotdeauna aten
ției cititorilor, ajungînd la tiraje care 
pot fi și azi invidiate, reviste cu un profil 
larg cultural și științific. Nu e deplin pil
duitoare practica atit de lăudabilă a 
unor publicații ca Ideea europeană, Cu- 
vîntul liber (seria treia), Reporter, Lu
mea românească, Adevărul literar și ar
tistic î De ce să considerăm, împotriva 
evidenței, că beletristica este unica sau 
principala ramură a culturii și artei, elu- 
dînd altele (sînt reviste și azi lipsite de

18,M — In direct... Inițiativă șl respon
sabilitate. Transmisiune de la Uzina 
de țevi „Republica" din Capitală. 18,30 
— Pentru copii : „Provizii" — povestire 
de Mircea Sîntimbreanu. 18,50 — Filmul : 
„Purcelușul stafidă". 19,00 — Clubul ti
nereții. Emisiune dedicată Zilei Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste Româ

nia. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Buletinul meteorologie. Pu
blicitate. 20,00 — Film serial : „Aventurile lui Tarzan". 20,26 — 
Turneul melodiilor. 21,00 — Omagiu lui Octombrie : Tinerețea
lui Lenin, film documentar realizat de studiourile sovietice. 21,30 
— Istoria teatrului românesc : Dramele istorice ale lui Dimitrie 
Bolintineanu. Prezintă : Virgil Brădățeanu. Exemplificări din : 
„Alexandru Lăpușneanu" ; „Mihai Viteazul condamnat la moarte". 
Interpretează un colectiv de actori de la Teatrul Național din 
Craiova. 23,00 — Telejurnalul de noapte.
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Repetiție în studioul televiziunii Foto : R. Costin

PORTRETE PLASTICE mo- 
din 
de

a

Pavel Codită
Picfor matur, Pavel Codiță 

(născut în Moldova, în 1916) 
are o evoluție ascendentă, 
ușor de urmărit în operă și
— cu foafe că surprinzătoare
— ușor de explicaf.

A absolvit Academia de 
Arte Frumoase din București, 
ca elev al lui C. Ressu și a 
începuf să expună — în ge
neral porfrefe — din 1943 ; 
recunoscut ca bun colorist de 
criticii timpului, se aștepta din 
parte-i o operă timpurie, a- 
bundenfă. Așteptări neîmpli
nite, fiindcă Pavel Codiță a 
preferat să învețe, sîrguincios 
și fără grabă, practica și teo
ria picturii. Veșnic nemulțumit 
de propria-i evoluție, ros de 
nobilele îndoieli ale creației, 
încercînd mereu, mereu 
luînd temele îndrăgite, nu 
prezentat publicului, cu o 
poziție personală, decît 
1958.

Acea expoziție releva 
talent format, sigur de el ; 
teva 
porfrefe — cum ar fi „Portret 
de bătrînă", „Autoportret" — 
arătau că Pavel Codiță asimi
lase de la înaintași — în spe
cial Petrașcu — sensul culorii 
înfr-un tablou, rigoarea com
poziției și mai ales tendințele 
spre generalizare (în cîteva 
portrete-compoziție) preves
tind o nouă fază a arfei lui. 
în această primă expoziție se 
vădeau două aspecte, două 
preocupări : una, oarecum tri
butară, ca formă, 
tradițional realisf 
noastre — aspect ilustrat de 
„Portref de bătrînă" (lucrare 
solid construită, energic și

re- 
s-a 
ex- 

în

un 
; cî- 

compoziții și mai ales

trecutului 
al picturii

realist desenată, al cărei aer 
de vis, de bunătate, de tris
tețe contemplativă emană
din culoare — în general to
nuri strînse, galbene sau
brun-negre — culoare ce vi
bra asemenea instrumentelor 
cu coarde) și alta — „Portret 
de muncitor din industria 
chimică”, „Autoportret" — 
prevestind noile lui căutări. 
Aceste căutări tindeau, în e- 
sență, la mutarea ponderii 
picturii pe mijloacele ei spe
cifice : culoarea, acordurile de 
culoare — și totodată expri
marea cît mai interiorizată, 
spiritualizată a temei alese. 
Mijlocul de a obține o ima
gine sintetică spiritualizată, 
Pavel Codiță l-a căutat și ob
ținut prin cît mai judicioasa 
organizare a compoziției 
bloului. in plus a căutat 
găsească, pentru operele 
cele mai accesibile forme 
realizare ; normal a ajuns 
ceea ce el numește „arfă mu
rală" (făcută pe sau pentru 
zid. pentru adăpostul omu
lui) : tapiserie, ceramică, 
frescă.

Lucrările ultimilor zece ani, 
fie tablouri de șevalet, fie lu
crări de „artă murală” au 
drept temă viața — sugestii 
rupfe din și apropiate vieții
— iar subiectele lui tind să 
reprezinte esența, spiritualita
tea omului și nu descrierea 
exterioară a omului și mediu
lui său fizic „natural". Fiindcă 
dacă în tablourile de șevalet
— făcute pentru a fi contem
plate într-un interior, în clipe 
de liniște — artistul poate 
miza pe faptul că privitorul

va avea timp să descopere 
sensurile cu care și-a conceput 
și investit opera, î- lucrările 
murale aceste se isuri tre
buie astfel prezentate ca 
ele să se dezvăluie dintr-o 
dată, frumusețea și limpezi
mea lor fiind acelea care, e- 
ventual, să-l rețină pe spec
tator alături de operă. Pavel 
Codiță știe acest lucru, după 
cum știe că „arta murală" își 
are legile ei, dintre care pri
ma și cea mai importantă îl 
obligă pe artist să nu spargă 
unitatea arhitecturală a con
strucției pe care o ornează. 
„Comerțul socialist" ca și 
„Delta Dunării", lucrări execu
tate de Pavel Codiță la Ga
lați, în ceramică zmălțuifă, de
monstrează convingător a-

ia ceasta afirmafie. în „DeJta
să Dunării", pe un fond închis,

lui, ca văzut din avion, se înscriu
de elemente ale viefii și locului
!a temei : pescari, pești, păsări,

peisaj cu ape și stuf — toate 
reduse ca formă la esențial și 
astfel colorate și legate între 
ele ca să constituie la un loc 
un covor ; unitar ținut într-o 
gamă.bine acordată — de la 
negru cald, albastru, verde, 
alb-gri — covorul acesta din 
smalț, prin dimensiune, for
mă, nuanță, încînfă ochiul și 
lasă peretelui funcția lui ar
hitecturală în construcție. De 
altfel Pavel Codiță, încînfat 
de temă, a transpus-o și în- 
tr-o tapiserie. Tot în tapiserie 
și-a realizat cîteva subiecte 
încercate anterior în pictură : 
„Păsări", „Migrația zburătoa
relor", „Compoziție" (tot cu 
elemente din „Deltă") — ulti-

ma la Muzeul de artă 
dernă și contemporană 
Galați. Acest procedeu 
„covor" care urmărește unita
tea întregului în așa fel ca a- 
mănuntele să nu se individua
lizeze, Pavel Codiță îl apli
că, oarecum, și în lucrările lui 
din ultima vreme, cum ar fi : 
„Concert", „Flori", „Jucători 
de baschet", „Primăvară tim
purie", „Animal albastru", 
„Nud", „Autoportret" — ta
blouri în ulei.

în general, Pavel Codiță își 
reia, asemenea compozitori
lor, temele, ceea ce explică 
poate faptul că numeric opera 
lui nu e prea vastă, iar uni
versul tematic, deși variat, e 
relativ resfrîns ; găsirea esen
țelor, și prin aceasta asigura
rea unei cit ma; sugestive re
prezentări plastice, îl preocu
pă., „Primăvară timpurie” 
fiind, în acest sens, ilustrativ. 
Pe un funda! întunecat, pete 
circulare, albe, de nori, copaci 
negri, iarba verde și grîurile 
zăpezii abia topite înconjoară 
trei bănci (pe care au- visat și 
vor mai visa indrăgostiții) ; nu 
departe, trei feline (simbol al 
forței, vitale) în trei atitudini 
deosebite se pregătesc să în
frunte anotimpul chemărilor și 
speranței. Toate aceste ele
mente, deși desenate în așa 
fel că oricine le recunoaște 
ușor, sînt învăluite prin culoa
re (astfel acordată că elimină 
cea de-a treia dimensiune) de 
un aer de taină, încărcat de 
sugestii : e și filozofie și poe
zie în acest tablou.

Aceste rezultate pictorul 
le-a obținut prinfr-o încor
dată, aș zice încăpățînată, 
muncă de zi cu zi. Munca a- 
ceasta exclude poate din lu
crările lui Pavel Codiță spon
taneitatea, dar le asigură trăi
nicia. Stima și prețuirea criti
cilor si publicului vin astfel să 
răsplătească, pe merit, un ar
tist contemporan de la care 
mai ales cei tineri au de în
vățat, în pictură, lecția serio
zității, a muncii și a frumuse
ții.

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : castiliana 
— 19,30, (sala Studio) : Regina de 
Navara — 19,30.

• Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : D-ale carnavalu
lui — 20, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Kean — 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 20.

• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
C-an filme — 20.

• Teatrul evreiesc de stat : Zece 
frați am fost — 20.

• Teatrul „Țăndărică" : Iarmaro
cul piticului Clip — 17.

• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30.

• Circul de stat : Internațional 
circus-program — 19,30.

o cronică plastică, muzicală, cinemato
grafică, chiar teatrală) nu mai puțin im
portante și în care, amănunt nu tocmai 
neinteresant, contribuția românească • 
recunoscută pe plan mondial. Dar a- 
ceastă soluție comodă, (pe care în alte 
țări un editor particular nu și-o îngăduie 
pentru că îl duce rapid și inevitabil la 
faliment), este la noi cu larghețe perpe
tuată, în dauna prestigiului publicației 
și mai ales în dauna cititorilor ei, îndrep
tățiți să găsească în revista căreia nu 
o dată i se devotează comentarii și in
formații din cele mai variafe domenii.

Toate publicațiile inserează, de pildă, 
cu regularitate o cronică literară. Ceea 
ce e foarte normal. Dar cu tot atîta re
gularitate lipsește cronica ideilor, cea 
sociologică, filozofică, politică, științifică, 
care în mai vechile publicații românești, 
amintite mai sus, erau prezențe nelip
site. Critica literară, căpătînd tot mai 
mult funcția de adevărată conștiință a 
literaturii, ia în discuție competent noile 
apariții (excepție făcînd de acele știute 
eclipse regretabile), selectînd valorile, 
promovînd direcții și orientări, repu
diind caducitatea. De ce sînt însă ig
norate cu o atît de statornică consec
vență celelalte domenii ale creației 
cultural-științifice ? In domeniul științelor 
umane (sociologie, filozofie, psihologie, 
elică, logică, istorie, lingvistică, etnolo
gie și etnografie etc) apar tot mai 
multe cărți, dintre care destule valo
roase, se fac simțite noi preocupări și, 
ceea ce e foarte important, o accen
tuată strădanie de a reevalua optica, 
metodologia cercetării în favoarea ho- 
tărîtă a mijloacelor și modalităților mo
derne. Dar aceste strădanii creatoare nu 
sînt nici unde comentate și examinate, 
deși și în aceste domenii se impune ne
cesitatea unei conștiințe a disciplinei 
respective (asemenea criticii literare) 
care să discearnă valoarea de impostură, 
să cultive argumentat utilitatea unei 
orientări în dauna alteia, să stimuleze 
investigațiile și să informeze despre e- 
forturile cercetătorilor. Aparițiile edito
riale din aceste domenii trec de obicei 
neobservate, necomenfafe cum s-ar cu
veni. Doar din cînd în cînd, o recenzie 
prizărită, nu rareori anonimă, determi
nată de cutare eveniment aniversar, a- 
mintește neașteptat de o carte mai de 
mulf apărută, după care urmează o li
niște mufă și apăsătoare. Eludind aceste 
preocupări, acest ifnenș potențial cultu- 
ral-științific, publicațiile noastre își fac 
un deliberat deServiciu.. Și oare nu tre
buie căufat și aici izvorul acelei unila
terale monotonii ?

Repetăm un adevăr banal cînd spu
nem că volumul crescuf al cunoștințe
lor, noile discipline și ramuri științifice, 
preocupările acfuale ale oamenilor de 
cultură și știință, investigațiile și desco
peririle lor interesează mult publicul 
larg. In loc să satisfacă aceasfă firească 
și instructivă curiozitate, multe din pu
blicațiile noastre fac parcă tot ce le 
sfă în putință pentru a o stăvili. Peste 
tot în lume literatura de informație a 
căpăfaf ponderi foarte mari în ultimul 
deceniu. La noi multe din publicații sînt 
destul de timide în a face loc acestui 
gen, mulțumindu-se, în schimb, să pu
blice din cînd în cînd articole (dintre 
care unele realmente interesante) des
pre utilitatea și semnificația literaturii de 
informație. Apoi nu ar fi nimerit să 
aflăm în paginile acestor reviste aspecte 
caracteristice din viața culturală, artistică 
și științifică din alte țări ale lumii ? A- 
semenea dense corespondențe (adevă
rate eseuri) erau de regulă incluse în su
marele marilor noastre reviste dintre 
cele două războaie, („Scrisori din..."), 
purtînd semnături astăzi prestigioase ca 
Mihai Ralea, Tudor Vianu, D. D. Roșea, 
Andrei Oțetea, Petru Comarnescu. Și, 
în sfîrșit, ar fi chiar inufile infor- 
mări-recenzii despre cele mai notabile 
apariții din lume în domeniul care in
tră în profilul revistelor noastre cultu
rale ? Prin 1925 în Viața românească 
cineva scria că o bună revistă se c 
noașfe după capacitatea de selecție și 
calitatea rubricii de recenzii (acolo li se 
spunea „dări de seamă"). Și poate că 
nu se înșela deloc. Nu ar fi mai cîști- 
gate și revistele și cititorii dacă am afla 
acolo asemenea materiale, să le spunem 
bibliografice, scrise competent, în locul 
unor sterile și plicticoase discuții pe 
marginea unor prob'eme născocite sau 
a unor anodine articole pe teme conven
ționale ?

Să sperăm că revirimentul aș
teptat în publicațiile noastre cul
turale și literare nu va întîrzia să s» 
producă. Un început promițător a fost 
făcut de unele dintre noile reviste apă
rute : Familia, Cronica. Poate că exem
plul lor va fi con‘agios.

Z. ORNEA

N. CRIȘAN

■»:

Lecție practică cu studenții din anul III ai Facultății de agricultură de Ja
Universitatea din Craiova Foto : Agerpre*
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Recepție cu prilejul deschiderii Primirea de către
Expoziției industrial-comerciale 

a U. R. S. S.
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, A. V. Basov, a oferit luni 
la amiază o recepție cu prilejul des
chiderii în Capitală a Expoziției in
dustrial-comerciale a U.R.S.S.

Au participat tovarășii Ilie Ver- 
deț, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Gheorghe Radu
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Constanța Crăciun, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, generali și ofi
țeri superiori, oameni de știință și

★

Delegația guvernamentală a Uni
unii Sovietice condusă de Vladimir 
Alexeevici Kirillin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S S„ care a participat la des
chiderea expoziției industrial-co- 
merciale a Uniunii Sovietice la 
București, a părăsit luni după-a- 
miază Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie.

La plecare, delegația a fost salu
tată pe aeroportul Băneasa de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, Gheor-

cultură, conducători ai unor între
prinderi românești de comerț ex
terior, ziariștii

Au fost prezenți membrii delega
ției guvernamentale a Uniunii So
vietice, condusă de V A. Kirillin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., sosit în țara noas
tră cu prilejul acestei manifestări, 
precum și membrii conducerii ex
poziției.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

*

ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Vic
tor Ionescu, președintele Camerei 
de comerț, și de alte persoane ofi
ciale.

Erau de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei și 
specialiști sovietici aflați în țara 
noastră cu prilejul organizării ex
poziției.

(Agerpres)

tovarășul Constantin Uragan a delegației 
sindicatelor din K. S. Cehoslovacă

Președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Constantin Drăgan, a primit luni la 
amiază delegația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din R. S. Ceho
slovacă, condusă de Antonin Krcec, 
secretar al Consiliului Central, care 
face o vizită îh țara noastră pentru 
schimb de experiență.

La primire a asistat Ion Cotoț, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G S.R.

întîlnirea, care a prilejuit un 
schimb util de păreri cu privire la 
activitatea sindicatelor din cele 
două țări, precum și în legătură cu 
unele probleme ale mișcării sindica
le internaționale, s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Cronica zilei

vremea
Timpul probabil pentru 25, 

26 și 27 octombrie. In țară : 
vremea devine schimbătoare, 
cu cer temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, mai frecvente în ju

mătatea de nord-vest a țării. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, 
iar maximele între 10 și 20 de gra
de. mai ridicate la începutul in
tervalului. Ceață locală. In Bucu
rești : vreme schimbătoare, cu 
cerul mai mult senin la început, 
apoi se va înnora treptat și va 
ploua în a doua parte a interva
lului. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă, ceață.

Peste 1000000 premii
De la începutul anului pînă la 10 octombrie, Administrația de 

stat Loto-Pronosport a atribuit cîștigătorilor la tragerile Prono
sport, Pronoexpres și Loto peste 1 000 000 de premii. între acestea 
se numără 600 autoturisme de diferite mărci și capacități (inclu
siv lozul în plic) ; 7 premii de peste 150 000 lei ; 23 premii între 
100 000—150 000 lei ; 77 piemii între 50 000—100 000 lei, precum 
și excursii peste hotare, premii în bani și în obiecte. Un nou pri
lej de atribuire a unor premii importante îl constituie tragerea 
specială Loto din 27 octombrie la care se vor atribui 20 autotu
risme (2 Renault 10 Major, 4 Skoda 1 000 M.B., 2 Fiat 850,
2 Renault Goidini și 10 Trabant 601) și premii în bani. Se vor 
extrage 28 de numere. Joi, 26 octombrie, este ultima zi pentru 
cumpărarea biletelor.

PLECAREA MINISTRULUI 
CĂILOR FERATE ÎN FRANȚA

Ministrul căilor ferate, Florian 
Dănălache, împreună cu un grup de 
specialiști, a plecat luni dimineața 
la Paris, la invitația ministrului 
francez al transporturilor, Jean 
Chamant.

în timpul șederii în Franța vor 
avea loc discuții asupra dezvoltării 
cooperării româno-franceze în do
meniul căilor ferate și vor fi vizi
tate obiective din transporturi.

PREȘEDINTELE C.S.C.A. 
A PLECAT LA PRAGA

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Pompiliu 
Macovei, cu soția, a plecat luni di
mineața Ia Praga, unde va face o 
vizită la invitația ministrului cul
turii și informațiilor din R. S. Ce
hoslovacă, Karel Hoffmann.

La sosire, la Praga, oaspetele a 
fost.intîmpinat pe aeroport de K. 
Hoffmann, ministrul culturii și 
informațiilor al R. S. Cehoslovace, 
precum și de Mihail Răsuceanu, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
României la Praga.

PLECAREA DEFINITIVĂ 
A AMBASADORULUI 

REPUBLICII POPULARE 
POLONE

Luni, 23 octombrie, a părăsit de
finitiv țara noastră Wieslaw Sobie- 
rajslq, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Polone în Republica Socialistă 
România.

Prof. N. W. Pairie, membru al 
Royal Society din Marea Britanie, 
care ne-a vizitat țara în cadrul 
convenției de colaborare dintre a- 
cademiile română și britanică, a 
părăsit Capitala.

în timpul șederii în Româ
nia, cunoscutul specialist britanic 
în domeniul biologiei a vizitat in
stitute de cercetări de specialitate 
din București, Cluj și Agigea și a 
prezentat comunicări științifice.

★

Luni a avut loc zborul inaugural 
pe linia internațională care leagă 
Bucureștiul de Beirut, deservită de 
avioanele întreprinderii de trans
porturi aeriene române „TAROM“.

*
încheindu-și turneul pe care l-a 

întreprins în țara noastră, în cadrul 
Zilelor culturii sovietice, colectivul 
Teatrului academic gruzin de stat 
„Șota Rustaveli" a părăsit luni Ca
pitala. în cele două săptămînl cît 
au fost oaspeții publicului româ
nesc, artiștii gruzini au prezentat 
spectacole la București, Cluj și Tg. 
Mureș.

★

Luni a părăsit Bucureștiul prof. 
Alencastre Amilcar Gomez, secre
tar al Comitetului național pen
tru pace din Brazilia, care a făcut 
o vizită în țara noastră ca invitat 
al Comitetului național pentru a- 
părarea păcii.

(Agerpres)

A apărut 
nr. 10/1967 al revistei 

„LUPTA DE CLASĂ" 
în legătură cu sărbătorirea 

semicentenarului Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
revista publică următoarele 
articole: Editorial: Începutul 
unei noi ere în istoria ome
nirii ; CONSTANTIN FLOREA : 
Epoca trecerii popoarelor la 
socialism ; MIHAI BEN1UC : în 
slujba omului; GHEORGHE 
UNC : Solidaritatea mișcării 
muncitorești și democratice din 
România cu Revoluția din Oc
tombrie ; CONSTANTIN BALO- 
IU, OCTAVIAN CIULEA : Eco
nomia sovietică după cinci 
decenii (Cifre și fapte).

Sub titlul DEZBATEREA IM
PORTANTELOR DOCUMENTE 
ALE PLENAREI C.C. AL P.C.R. 
DIN OCTOMBRIE 1967 se publi
că articolele : Realism și spirit 
creator in construcția socialis
tă ; FLORIN BURTAN : Produc
tivitatea muncii in lumina ce
rințelor legii valorii; G. GUS 
TI : Cu privire la sistematiza
rea localităților rurale.

La rubrica SOCIOLOGIE, O 
BERLOGEA, H. CULEA, M. TIS- 
MANARU semnează articolul : 
Influenta socială a televiziunii. 
Rubrica DEZVOLTAREA ÎNVA- 
ȚAMÎNTULUI SUPERIOR cu
prinde articolele : Nivelul cali
tativ al invățămintului econo
mic de AUREL NEGUCIOIU ; 
Metodica și conținutul semina- 
riilor de socialism științliic de 
T. HAGAN, I. SZOCS, I. CHIȘU ; 
Adaptarea studiului științelor 
sociale ia profilul facultăților 
de I. SPIELMAN, C. VECSEI, 
GH CRĂCIUN.

în coloanele revistei este pu
blicată la rubrica „Masă ro
tundă* o discuție pe tema : 
Națiunea in lumea contempo
rană la care participă CON
STANTIN BORGEANU, PETRE 
CONSTANTIN, DUMITRU MA- 
ZILU, GH. MOCA, MIHAI PE
TRESCU, CONSTANTIN PO- 
POVICI, CONSTANTIN VLAD, 
TUDOREL POSTOLACHE.

Revista mai cuprinde : la ru
brica ȘTIINȚA, CULTURA, 
ARTA — ION COTEANU : Di
recții de dezvoltare in lingvis
tică ; ILEANA MARCULESCU : 
Autentic și valoare in arta 
populară ; FLORIAN POTRA : 
Relația scenarlu-regie in arta 
cinematografică și evoluția fil
mului românesc. La rubrica 
FIȘIER BIBLIOGRAFIC : Roman
tismul în literatura română 
(Sanda Radian).

PRIVELIȘTI NOI

ÎN „ȚARA

DE PIATRĂ"

Ieri, în turneul internațional

de box

CINCI VICTORII ALE
REPREZENTANȚILOR
NOȘTRI

Aseară, în sala Floreasca 
din Capitală s-a desfășurat 
cea de-a doua reuniune a tur
neului internațional de box la 
care participă pugiliști irun- 
tași din 5 țări. Iată rezultatele 
înregistrate, în ordinea catego
riilor : semimuscâ : DAVIDES- 
CU (România) învinge la punc
te pe Pilik (Ungaria); LODIN 
(U.R.S.S.) învinge la puncte pe 
Drăgan (România); cocoș : 
OTVOS (România) învinge la 
puncte pe Pali (Ungaria); GÎJU 
(România) învinge la puncte 
pe Tomașevici (U.R.S.S.); pană: 
CRUDU (România) învinge la 
puncte pe Petrov (Bulgaria); 
TRESTIN (U.R.S.S.) învinge la 
puncte pe Iliescu (Româ
nia) semiușoară : PLOTNIKOV 
(U.R.S.S.) învinge la puncte pe 
Azzaro (Franța); BADOI (Ro
mânia) cîștigă prin abandon 
— repriza a IlI-a — meciul cu 
Calian (Bulgaria).

Finalele turneului vor avea 
loc miercuri 25 octombrie, in 
aceeași sală, cu începere de 
la ora 19.

Heriberto Herrera 
despre meciurile 
Juventus - Rapid

Antrenorul echipei de fotbal Ju
ventus din Torino. Heriberto Her
rera. a făcut presei sportive italiene 
unele declarații privind meciurile pe 
care echipa sa le are de susținut în 
cadrul ..Cupei campionilor euro
peni" cu Rapid București. „A? vrea 
să subliniez — a spus între altele an
trenorul torinezilor — că Rapid nu 
este un adversar slab. Partide inter
naționale ușoare nu mai există. Si 
despre Olympiakos Pireu am spus 
că nu va fi un obstacol ușor de tre
cut si ați văzut că am avut drepta
te- Fără îndoială, fotbaliștii români 
sînt mai tari decît cei greci. atît ve 
plan tehnic, cît si pe cel Ra
pid este o echipă cu forță de lup
tă... Juventus nu va fi r antaiată 
de faptul că va juca p, imul meci la 
Torino".

Campionul european Gîiu (dreapta) în partida cu Tomașevici (U.R.S.S.)
Foto : M. Andreescu

CIUDAD DE MEXICO 23 (Ager
pres). — Ultima probă atletică a 
întrecerilor preolimpice de la Ciu
dad de Mexico, maratonul, a dat 
naștere unei dispute interesante, în
cheiată cu victoria multiplului cam
pion belgian Gaston Roelants, care 
a parcurs clasica distantă de 42,195 
km în 2hl9’37”4/10. Principalii săi 
adversari, concurenta japonezi, s-au 
clasat pe următoarele trei locuri: 
Kenji Kimihara — 2h21’57”8/10; A- 
kio Ushami — 2h24’30"8/10 și Seiichi- 
ro Sasaki — 2h26’13”4/10.

In golful stațiunii maritime 
Acapulco au luat sfîrsit întrecerile 
de iahting. La clasa „Finn", vic
toria a revenit danezului Paul Elv- 
stroem, urmat de americanul C. 
Miller și de italianul F, Albarelli. O 
luptă foarte strînsă s-a dat la cla
sa „Olandezul zburător", unde în
vingătorul "<ț putut fi cunoscut abia 
după desfășurarea, ultimei regate ; a 
cîștigat spaniolul Casado. cu 52 de 
puncte, urmat la o diferență mini
mă de canadianul Green. La clasa 
„Star", pe primul loc s-a clasat el
vețianul Edwin Bennett.

Concursul de ciclism a continuat cu

Mediocritatea nu e întotdeauna aurie...
Fotbalul dispune de multe farmece 

cu oaie ține în „ghearele" sale mul
țimea suporterilor. Spre exemplu, la 
nivelul campionatului național el dez
lănțuie prin furtuna surprizelor me
reu alte pasiuni și alte speranțe, în- 
treținînd focul interesului public, mai 
ales atunci cînd se pune în discuție 
șefia clasamentului general. Să ne re
memorăm cum în această toamnă s-au 
perindat iluziile mai întîi pe la Di
namo București, apoi la Craiova și 
din nou înapoi la București, încălzind 
acum urbea Piteștiului, însă mocnind 
și pe undeva pe meleagurile Cluju
lui și ale Constanței.

La drept vorbind, campionatului îi 
priește și detronarea de lideri, și in
certitudinea din fruntea clasamentu
lui, ca în situația de față, cînd în spa
tele lui F. C. Argeșul stau ld pîndâ 
nu mai puțin de cinci echipe cu po
sibilități „teuretice" de a-i lua locul 
chiar după desfășurarea etapei vii
toare 1

Dai interesul publicului e altă po
veste — și nu constituie nici o nou
tate faptul că lumea la noi iubește 
fotbalul. Din păcate, spectatorii con
tinuă să nu fie răsplătiți pe măsura 
atașamentului lor față de echipele 
noastre fruntașe. Iată, de pildă, ultima 
etapă : încă o etapă submediocră, e- 
tapa a... X-a ! Se spune „aurea me- 
diocritas" — dar mediocritatea jocu
rilor de duminică n-a fost deloc au-' 
rie, ci cenușie și tristă. Adică înce
pem prost campionatul fiindcă ,,n-am 
intrat încă în formă", îl terminăm 
prost pentiu că „am cam obosit" — 
și așa o ducem de ani de zile, cam
pionat după campionat, numărînd pe 
degete jocurile satisfăcătoare dintr-un 
întreg sezon. Cu excepția cîtorva faze 
de bun spectacol fotbalistic la me
ciul-derbi al etapei, unanimitatea re- 
latăriloi de la celelalte partide con
semnează numai jocuri încîlcite, o

copleșitoare abundență de greșeli tac- 
tico-tehnice. „Spectacol dezolant" la 
Ploiești, „meciul mediocrității" la Bra
șov, „joc modest" la Tg. Mureș etc,, 
caracterizări cuprinse direct în titlu
rile cronicilor vorbesc cum nu se 
poate mai bine despre calitatea gene
rală a etapei a „X-a“.

Trece etapă după etapă, trece o 
jumătate de campionat și nu se vede 
nimic ce s-ar presupune că se face în 
cluburile primei categorii, nimic, nici 
un progres. Ce să mai credem despre 
modul in care ele își asumă respon
sabilitatea pentru dezvoltarea fot
balului național ? Văzînd pe terenuri 
atîția jucători vlăguiți, fără viteză, 
incapabili să se angajeze intr-un joc 
rapid susținut vreme de 90 de minute, 
sîntem întăriți în convingerea că la 
cluburi pregătirea fizică se face încă 
foarte prost, că antrenorii nu depun 
eforturile necesare pentru a prezenta 
fotbaliști capabili să se măsoare mă
car din punct de vedere atletic cu 
adversarii de peste hotare. Ar fi ca
zul să se înțeleagă odată și odată că 
progrese spre un fotbal modern — 
căruia în orice sistem tactic îi sînt ti
pice viteza și marea capacitate de 
mișcare — nu se pot realiza cu fot
baliști deprinși să se miște ca moș
negii...

Provoacă îngrijorare persistența stă
rii de decadență în care se află echi
pele noastre fruntașe. Dinamo a rea
părut duminică pe stadionul „23 Au
gust" din nou într-o formă de plîns, 
de aceea din nou ne permitem și noi 
să întrebăm cum e posibil ca o for
mație de valoarea celei bucureștene 
să se manifeste vreme îndelungată la 
nivelul categoriei „C“ ? Nici Rapid, 
caie ne-a încîntat recent prin puterea 
de luptă intr-un important meci in
ternațional, nu se pune în afara criti
cilor, prin calitatea slabă a jocului fă
cut cu Petrolul, altă echipă în adine 
declin.

După o serie prelungă de rezultate 
favorabile, ce ne dădeau speranțe în 
stabilitatea performanțelor și a cali
tății jocului ei, Steaua s-a angrenat 
și ea în acest proces. Dominînd cu 
autoritate și suficiență prima repriză, 
jucînd „academic" și în sensul bun — 
calitate, omogenitate — dar și în sen
sul rău al termenului — slabă com
bativitate, lipsă de incisivitate — 
Steaua a luat confortabil avantaj — 
pentru ca apoi, repetînd comportarea 
din meciul cu A.S.A., să se descum
pănească precipitat și să piardă apoi 
fără drept de apel o partidă pe care 
ar fi putut-o cîștiga la scor. In pofida 
indisponibilităților intervenite și indi
ferent de erorile, presupuse sau reale, 
ale arbitrajului, o formație relativ ex
perimentată, rutinată ca Steaua n-are 
voie să se deiegleze în asemenea mă
sură incit pur și simplu să „dispară" 
de pe teren ! Nutrim speranța că pen
tru Constantin și colegii lui întîmpla- 
rea a fost o bună învățătură de min
te, roadele urmînd a le culege nu 
numai în viitoare etape de campio
nat, ci și în confruntările cu spaniolii 
de la Valencia.

După cum se vede, chiar în preajma 
unor importante întîlniri internațio
nale ale echipelor reprezentative, 
mulți dintre fotbaliștii noștri fruntași 
nu arată în campionat o formă spor
tivă corespunzătoare. Dar, așa cum 
într-o confruntare internațională im
portantă Rapid a intrat în arenă mo- 
bilizîndu-și toate resursele psihice și 
fizice spre a învinge, să nădăjduim că 
și „tricolorii" aleși pentru multipla 
întîlnire cu Polonia vor pune în miș
care întreaga lor putere de luptă, 
toată vigoarea și ambiția, toată pute
rea de dăruire spre a reprezenta cu 
cinste fotbalul românesc.

Valeriu MIRONESCU

proba de urmărire individuală. Prime
le patru locuri au fost ocupate de 
italianul Chamello — 4'44”93il00, co
lumbianul Rodriguez ■— 4’47”66/100, 
italianul Trevino — 4’54”11/100, ce
hoslovacul Dalei — 4’55”17/100.

La concursul special de gimnasti
că pe aparate, spectatorii au aplau
dat îndelung măiestria japonezului 
Akinori Nakayama, învingător la 
sol (19,350 puncte), inele (19,575 punc
te), paralele (19,600 puncte) și bară 
fixă (19,375 puncte); iugoslavul Mi
roslav Cerar s-a clasat primul la cal 
cu minere, iar japonezul Haruhiro 
Matsuda la sărituri.

Competiția de haltere s-a înche
iat cu întrecerile categoriei grea, 
cîștigate de sovieticul Serghei Bati- 
șev, cu un total de 550 kg (185—155— 
210).

Probele de sărituri de la trambu
lină s-au încheiat cu surprize. La fe
minin, campioana olimpică. Ingrid 
Kramer (R D. Germană), a fost în
trecută de Tamara Pogojeva și Ve
ra Baklanova (ambele U.R.S.S.), iar 
iar la masculin a cîștigat italianul 
Franco Cagnotto, urmat de Keith 
Russell (S.U.A.) și Jose Robinson 
(Mexic); favoritul probei, italianul 
Claudio Dibiasi, a ocupat locul 
patru.

Rezultate din turneul final la polo 
pe apă : U.R.S.S. — Italia 4—3; Iu
goslavia — R.D. Germană 5—1 ; Un
garia — Mexic 7—2; Cuba — Japo
nia 6—5.

A

In cîteva rînduri
SPORTIVUL ROMAN GHEOR

GHE STAN a ocupat primul loc la 
categoria 57 kg în concursul de lupte 
libere de la Zakopane (Polonia). 
Locurile următoare au fost ocupate 
de Kowalski (Polonia) ,și Donath 
(R. D. Germană). Iată cîștigătorii ce
lorlalte categorii : 52 kg — Krop 
(Polonia) ; 63 kg — Irman (R. D. 
Germană) ; 70 kg — Karlsson (Sue
dia) ; 78 kg — Robin (Franța) ; 
87 kg — Hollosy (Ungaria) ; 97 kg 
— Dlugosz (Polonia) ; peste 97 kg — 
Robertson (Suedia).

ÎN RUNDA A 5-A A TURNEULUI 
INTERZONAL DE ȘAH DE LA 
SOUSSA (Tunisia), Fischer l-a în
vins pe Sharap, Kavalek pe Byrne, 
Hort pe Quellar și Barczay pe 
Buaziz. Partidele Gipslis — Korcinoi, 
Suttles — Bilek, Gligorici — Matu- 
lovici și Ivakov — Matanovici s-au 
încheiat remiză. în clasament con
duce Fischer cu 3,5 puncte din pa
tru partide, urmat de Hort și Larsen 
cu cite 3,5 puncte din cinci partide, 
Gipslis cu 3 puncte din cinci par
tide etc.

„MARELE PREMIU AL MEXICU
LUI" — ULTIMUL CONCURS AL 
CAMPIONATULUI MONDIAL DE 
AUTOMOBILISM — a fost cîștigat 
de multiplul campion englez Jim 
Clarck, pe o mașină „Lotus Ford", 
învingătorul a fost cronometrat pe 
distanța de 325 km cu timpul de 
lh 59’28’'70/100 (medie orară 163,220 
km), urmat de Jack Brabham (Aus
tralia) — pe o mașină „Brabham 
Repco" ; Denis Hulme (Noua Zee- 
landă) — pe o mașină „Brabham 
Repco" și John Surtees (Anglia) — 
pe o mașină „Honda". în urma a- 
cestor rezultate, titlul de campion 
mondial a revenit Iui Denis Hulme 
cu 51 puncte, urmat de Jack Brab
ham — 46, Jim Clarck — 41, Chris 
Amon (Noua Zeelandă) și John Sur
tees cu cite 20 puncte etc.

Muntenegru, „țară de 
basm", cu munji înalți și 
oameni mlndri, durați 
parcă din același granit, 
cu văi adinei și rîuri tu
multuoase ca și istoria 
zbuciumată a acestui pă- 
mînt ; „fără de piatră", 
arsă de soare, cu care 
natura a fost zgîrcită în 
daruri dar generoasă în 
priveliști care îneîntă pri
virile, adesea uitată de 
lume însă mereu prezen
tă în letopisejul vremuri
lor.

Călătorii de altădată 
vedeau acest ținut ca în
tr-o lungă letargie ; 
Muntenegru li se părea 
condamnat — fără pre
zent și fără viitor. O 
spune însuși numele ce 
i s-a dat ; negru era pre
zentul, neagră era viaja 
oamenilor.

Ce era „provincia" 
Muntenegru de altădată? 
Cîteva orășele cu cîte o 
stradă principală străjuită 
de două-trei clădiri mai 
arătoase. în rest, ulițe 
prăfuite și case dărăpă
nate. Și în jurul acestor 
localifă(i se întindea par
că neantul. Niciodată 
însă localnicii n-au crîc- 
nit că s-au născut pe a- 
cele meleaguri ; s-au 
răzvrătit doar împotriva 
cotropitorilor și a orin- 
duirilor nedrepte.

După eliberarea Iugo
slaviei de sub jugul fas
cist, la care Muntenegru 
și-a dat tributul de sînge, 
în „țara de piatră" s-a 
instaurat o eră nouă. To
varășul Dragoliub Șara- 
novici, șeful serviciului 
de informajii al Vecei 
executive republicane, ne 
înfățișează sensul trans
formărilor petrecute, pro
gresele realizate de Re
publica Socialistă Mun
tenegru de la eliberare 
și pînă în prezent. „Eră 
nouă" — ne spune el — 
înseamnă în același timp 
și descătușarea din rela
țiile sociale retrograde 
ale trecutului, și alunga
rea neșfiinfei de carte, și, 
mai ales, industrializarea. 
In această republică, cea 
mai redusă ca întindere 
(13 820 kmp) dintre toate 
republicile iugoslave, in
dustria era ca și inexis
tentă în 1939. Totul se 
reducea la o mică termo
centrală, un bazin minier 
care dădea anual 1 690 
tone cărbune, o fabrică 
de săpun, alta de prelu
crare a peștelui și una 
de bere, o stație de sor
tare a tutunului etc. In 
anii socialismului în 
Muntenegru s-au con
struit puternice hidrocen
trale — la Perucifa și 
Zeta — un combinat si

derurgic, o fabrică de fri
gidere, trei fabrici de 
mobilă, fabrici de încăl
țăminte și tricotaje, un 
șantier naval, mai multe 
întreprinderi ale indus
triei alimentare, s-au 
deschis mme de cărbuni, 
plumb, zinc și bauxită, 
s-au construit mii de ki
lometri de șosele și căi 
ferate. Pentru crearea ac
tualei baze industriale e- 
fortul n-a fost mic. In in
dustrie au fost investite 
fonduri însemnate (în ul
timii zece ani peste 500 
milioane dinari), dintre 
care peste 57 la sută în 
obiective energetice, în 
industria minieră și trans
porturi. In prezent, în 
R. S. Muntenegru se pro-

bricarea unui sortiment 
larg de oțeluri aliate și 
înalt aliate. Din produc
ția anului acesta, esti
mată la 135 000 tone, a- 
proape jumătate va fi 
formată din oțeluri spe
ciale.

La fel — Jetinie. As
tăzi orașul e renumit 
prin frigiderele produse 
la fabrica „Obod” (43 la 
sută din producția de fri
gidere a Iugoslaviei), 
care se bucură de apre
ciere în multe țări, pre
cum și prin produsele 
celorlalte fabrici ale sale. 
Industria a dat orașului 
o nouă viață, a impulsio
nat puternic activitatea 
sa economică, i-a sporit 
apreciabil populația.

ÎNSEMNĂRI DIN
R. S. MUNTENEGRU 

DE NICOLAE PLOPEANU

duce într-o singură zi de 
aproape trei ori mai mul
tă energie electrică de
cît într-un an întreg îna
inte de eliberare.

în călătoria noastră 
prin Muntenegru ne-am 
oprit în nenumărate 
locuri : am admirat plan
tațiile de smochini, por
tocali și măslini, cățărate 
pînă pe pantele munți
lor, ca și stațiunile co
chete care te invită la 
popas pe țărmurile A- 
driaticii, unde este greu 
de spus dacă marea are 
culoarea cerului sau ce
rul are culoarea mării ; 
am avut prilejul să stau 
de vorbă cu oameni care 
mi-au arătat că mai au 
încă multe de făcut pen
tru ca republica lor să 
atingă nivelul de dezvol
tare pe care îl doresc. 
Dar pentru viața de azi 
a acestor ținuturi, cele 
mai elocvente momente 
le-am surprins la Nikșici, 
Țetinie și Titograd.

Ce era Nikșici altă
dată ? Un orășel în care 
90 la sută din populația 
activă nu avea nici o ca
lificare, iar mai mult de 
jumătate era analfabetă. 
Și cine ar fi crezut că 
aci se va înălța un com
binat siderurgic ? Combi
natul „Boris Kidrici" a 
fost inaugurat în 1956. 
Atunci a intrat în func
țiune prima secție — 
laminorul — după care 
au urmat cocseria și tur
nătoria. In 1963, con
structorii au început re
construcția și moderniza
rea combinatului. In pre
zent, colectivul întreprin
derii are ca preocupare 
de bază trecerea la fa-

O istorie similară are 
și Titogradul, cunoscut 
odinioară sub numelo 
de Podgorița. Acum, a- 
cest oraș, capitală a 
R. S. Muntenegru, expri
mă, prin însuși aspectul 
său, drumul pe care l-a 
parcurs în istorie. El este 
alcătuit din două părți 
distincte, separate de rîul 
Ribnița. De o parte așe
zarea veche, cu case mă
runte, înghesuite — de 
cealaltă parte orașul 
nou, în plină dezvoltare. 
La marginea Titogradului 
— o imagine sugestivă a 
vremurilor actuale ; pe 
o suprafață de peste 60 
hectare prinde contur 
cea mai mare fabrică de 
aluminiu din întreaga 
țară, întreprindere care 
va produce anual 
200 000 tone alumină și 
50 000 tone aluminiu. 
Materia primă — bau
xita — care se extrage 
din apropiere, ajunge să 
satisfacă necesitățile fa
bricii pentru... 200 de 
ani.

Am redat cîteva as
pecte din Muntenegru 
de astăzi, republică în 
care construcția socia
listă a dat naștere la 
mari transformări înnoi
toare, ca și în toate ce
lelalte republici iugosla
ve. Construirea căii fe
rate Belgrad-Bar și as
faltarea ultimelor porțiuni 
de șosea pe direcția 
Belgrad-Tifograd vor 
trezi la viață noi ținu
turi, altădată izolate, în
lesnind totodată accesul 
celor dornici să cunoas
că pitoreștile meleaguri 
ale Muntenegrului, pei
sajele sale înnoite.

Automobilul 68
Recent și-a închis 

porțile la Paris cel 
de-al 54-lea Salon 
al automobilului — 
una din cele mai vechi 
expoziții de acest gen 
din lume. In cele zece 
zile cit a fost deschis, 
salonul a fost vizitat 
de 900 000 de persoa
ne. în fiecare an, a- 
ceastă expoziție pre
zintă o sinteză a 
tehnicii celei mai a- 
vansate in domeniul 
automobilistic. Ce au 
adus nou la recentul 
salon de la Porte de 
Versailles cei 870 de 
expozanți din 19 țări ? 
Doar cîteva „revelații" 
ale anului auto ’68 au 
polarizat interesul ma
relui public și al spe
cialiștilor. De pildă, la 
standurile franceze o 
apariție cu totul nouă 
— „Simca 1100“ cu 
tracțiune in față și cu 
unele perjecționări 
tehnice indiscutabile, 
precum și Citroen 
„Dyane", variantă nouă 
a faimosului 2 CV. Ni
mic nou la „Peugeot" 
decît încă o versiune 
a lui 404. La standul 
„Renault", cea mai 
mare întreprindere 
franceză producătoare 
de automobile, au 
apărut modele cu anu
mite perfecționări și 
îmbunătățiri.

Și de astă dată con
curența străină a fost 
prezentă, actuala în
fruntare de pe piața 
mondială a automobi

lelor fiind apreciată ca 
deosebit de acerbă, 
mai ales acum, înainte 
de intrarea în vigoare 
a recentelor aranja
mente vamale din Pia
ța comună. Producă
torii vest-europem de 
automobile — Franța, 
Italia, Germania oc
cidentală și Olanda — 
sînt angajați de pe a- 
cum intr-o luptă pen
tru supremație in acest

Dincolo de înfățișa
rea strălucitoare a 
salonului de la Paris 
se resimte în mod a- 
cut problema tot mai 
dificilă a situației din 
industria mondială de 
automobile pentru fi
nii următori, o proble
mă a milioane de 
muncitori și tehnicieni 
din această industrie. 
Vinzările de mașini

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

domeniu. In rindurile 
vizitatorilor s-au bu
curat de apreciere mo
delele „Fiat - 125", 
„Volkswagen 1600", 
mașina britanică „Tri
umph TR-5". Firma a- 
mericană „Ford" a 
prezentat două varian
te europene — una 
vest-germană și alta 
britanică. Automobi
lele sovietice „Mosk- 
vici" și GAZ au fost 
reprezentate prin va
riante îmbunătățite.

Din punct de vedere 
comercial, salonul a 
fost marcat de ofensi
va constructorilor ja
ponezi de automobile, 
un succes deosebit in- 
registrind mini-auto- 
mobilul „II onda-600", 
destinat deplasărilor 
in oraș, ca șt mașinile 
firmelor japoneze „To
yota", „Hino" și „Dat- 
sum Nissan".

devin tot mai dificile 
datorită saturării pie
țelor. Se depun efor
turi sporite chiar pen
tru menținerea piețe
lor interne. 7’oate a- 
cestea, concurența spo
rită duc la noi con
centrări in industria 
automobilului In legă
tură cu aceasta, „Les 
Echos" scria : „Era mi
cilor acorduri e de acum 
aproape terminată, nu 
mai pot exista decît că
sătorii foarte mari". 
In această competiție, 
industria franceză o- 
cupă încă o poziție a- 
vantajoasă. Cu toată 
conjunctura nefavora
bilă de pe piețele oc
cidentale, exporturile 
de mașini franceze au 
obținut rezultate ne
așteptate în țări unde 
piața auto este ea în
săși în dificultate 
(RF.G., Anglia, O- 
landa).



viața internațională

minică mari demonstrații împotriva războiului de agresiune al 
Statelor Unite in Vietnam, pentru libertatea poporului vietnamez 
și pace.

WASHINGTON Daminic1ă/ i* mie- zul nopfu, au luai 
sfîrșit marile de

monstrații pentru pace în Vietnam, care 
s-au desfășurat timp de 48 de ore în 
capitala federală a S.U.A. Agenfiile oc
cidentale de presă subliniază că aceasta 
a fost cea mai mare demonstrafie îm
potriva războiului care a avut loc vreo
dată la Washington. Publicistul Dave 
Dellinger, președintele „Comitetului de 
mobilizare națională pentru încetarea 
războiului din Vietnam”, a declarat în 
cadrul unei conferințe de presă că de
monstrațiile au întrunit aproximativ 
150 000 de persoane. In cursul confe
rinței de presă au fost citite mesaje 
trimise de diverse personalități ameri
cane, 
King, 
pace.

Un 
lui a 
lor manifestații desfășurate, în special 
sîmbătă, în fața clădirii Ministerului Apă
rării al S.U.A., un număr de 434 de 
persoane au fost arestate și un număr 
de aproximativ 50 de persoane au fost 
rănite în cursul incidentelor.

printre care pastorul Martin Luther 
laureat al premiului Nobel pentru

purfător de cuvînt al Pentagonu- 
declarat că în urma puternice-

COMENTARII
,,NEW YORK POST", sub 

semnătura lui Walter Lippmann 
scrie: „Războiul din Vietnam 
este un război care nu poate fi 
cîștigat, un război lipsit de glo
rie".

„Angajîndu-ne intr-un război 
care nu poate fi cîștigat, conti
nuă Lippmann, și căruia nu i 
se poate prevedea sfîrșitul, am 
făcut o greșeală strategică co
losală. Această greșeală dă naș
tere la consecințe catastrofale 
în Vietnam, precum și în ceea 
ce privește relațiile nbastre cu 
întreaga lume, pacea internă și 
bunăstarea S.U.A. Ne-am afun
dat și mai mult în mlaștină, 
persistînd în greșeala noastră... 
Greșeala poate 
doar prin 
noastre...".

fi îndreptată 
retragerea forțelor

LONDRA Peste 5 000 de 
persoane au par
ticipat duminică 

la demonstrațiile împotriva agresiunii a- 
mericane în Vietnam. Demonstranții au 
încercat să freacă de barierele ridicate 
de poliție în fața ambasadei S.U.A.

Manifestațiile de protest au început 
în cursul după-amiezii prinfr-un miting 
în cadrul căruia s-au rostit cuvîntări și 
au fost adoptate moțiuni de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez. S-a dat 
citire, de asemenea, unui mesaj din 
partea cunoscutului savant Bertrand 
Russell. Alte numeroase adunări de pro
test au avut loc la Edinbourg, Aber
deen, Newcastle, Manchester, Liverpool, 
Sheffield etc.

AMSTERDAM $ute del \ne,ri au demonstrat dumi
nică pe străzile 

Amsterdamului înpotriva războiului agre
siv al S.U.A. în Vietnam. Demonstranții 
s-au oprit în fața consulatului general a- 
merican din oraș, unde au scandat lozinci 
antirăzboinice. Un mare număr de poli
țiști, călare sau pe jos, i-au împrăștiat 
pe demonstranți, operînd arestări. De
monstrațiile au continuat și în cursul zilei 
de luni.

goteborg După cum relevă 
agenția U.P.I., a- 
proximativ 2 000 

de persoane au organizat duminică seara 
pe străzile centrale ale orașului suedez 
Goteborg un marș împotriva războiului. 
Participantă au scandat lozinci condam- 
nînd războiul dus de Statele Unite în 
Vietnam. Ei au 
retragă trupele 
să recunoască 
berare.

cerut Statelor Unite să-și 
din Vietnamul de sud și 
Frontul National de Eli-

SYDNEY Aproape 7 000 de 
persoane au par
ticipat duminică la 

o demonstrație de protest împotriva agre
siunii americane în Vietnam. Participan- 
ții au parcurs aproape doi kilometri pe 
străzile orașului purfînd pancarte și 
scandînd lozinci.

Delegația
C.C. al
P. C. R

în Suedia
STOCKHOLM 23 (Agerpres). — 

Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., a 
vizitat sîmbătă orașul GOteborg, 
unde s-a întîlnit cu Rolf Hagel, 
membru al C.C. al Partidului de 
stînga — comuniștii — și cu alți 
reprezentanți ai organizației locale 
de partid.

în aceeași zi, delegația P.C.R. a 
vizitat orașul MalmO și a avut con
vorbiri cu conducerea organizației 
de partid din provincia Scania.

O. N. U.

GENERAU
NEW YORK 23. — Trimisul spe

cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite : în cadrul consultărilor 
largi care se desfășoară în prezent 
în legătură cu problemele imedia
te care stau în fața Adunării Ge
nerale, președintele actualei se
siuni, Corneiiu Mănescu, a avut 
luni întrevederi cu președintele pe 
luna în curs al Consiliului de 
Securitate, Senjin Tsuruoka, re
prezentant permanent al Japoniei, 
cu Muhammad el-Fara, reprezen
tant permanent al Iordaniei, pre
ședintele grupului țărilor arabe, 
cu Leopoldo Benites, reprezentan
tul permanent al Ecuadorului, 
președintele grupului țărilor lati
no—americane, cu Adnan Pachachi, 
reprezentantul permanent al Ira
kului, cu G. Parthasarathi, repre
zentantul permanent al Indiei, cu 
Ahmed Taibi Benhim, reprezen
tantul permanent al Marocului și 
cu Achkar Marof, reprezentantul 
permanent al Guineei.

Au fost discutate modalitățile de 
reluare a lucrărilor Adunării Ge
nerale, precum și conturarea unor 
soluții a problemei Orientului A- 
propiat.

Sărbătoarea
națională a Zambiei

Vedere din capitala țârii, Lusaka

Cu trei ani în urmă, la 24 oc
tombrie 1964, pe harta politică a 
lumii a apărut cel de-al 36-lea 
stat independent african — Repu
blica Zambia — eveniment care 
a marcat triumful îndelungatei 
lupte pentru libertate a poporului 
zambian.

în perioada care s-a scurs de 
la proclamarea independenței, în 
Zambia s-au depus eforturi 
pentru lichidarea grelei moște
niri a trecutului. Primul plan 
național de dezvoltare a Zam
biei s-a încheiat la începu
tul anului trecut. în cadrul 
acestuia s-au construit fabrici de 
ciment, de confecții, de mase 
plastice, o mare rafinărie de za
hăr, precum și turnătorii în ve
derea fabricării de piese nece
sare industriei. O atenție deose
bită a fost acordată creării de 
cadre naționale. Al doilea plan

După scufundarea navei
izraeliene „Eilath"

CAIRO 23 (Agerpres). — Consiliul 
de Miniștri al R.A.U. s-a întrunit 
în seara zilei de 22 octombrie, a 
anunțat postul de radio Cairo.

Potrivit declarației ministrului 
orientării naționale, Consiliul de 
Miniștri a trecut în revistă evoluția 
situației politice. A fost examinată, 
de asemenea, situația militară.

Reprezentantul R.A.U. la O.N.U. a 
adresat o scrisoare președintelui 
Consiliului de Securitate, în care 
anunță că unități navale egiptene 
din Port Said au scufundat dis
trugătorul „Eilath" pentru „a opri 
înaintarea navelor izraeliene în a- 
pele teritoriale egiptene". 

de dezvoltare, în curs de înfăp
tuire (1966—1970), prevede spori
rea producției industriale prin 
construirea de noi întreprinderi 
și diversificarea agriculturii. Una 
din caracteristicile principale ale 
acestui plan este că marea majo
ritate a investițiilor prevăzute 
pentru dezvoltarea economică a 
țării sînt asigurate din resursele 
interne ale țării.

Pe plan extern guvernul zam- 
bian promovează o politică de 
colaborare cu toate statele. Zam
bia militează pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului și ra
sismului pe continentul african.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Zambiei poporul român urează 
poporului zambian noi succese 
in lupta sa pentru consolidarea 
independenței țării, pentru dez
voltarea economiei și culturii, 
pentru pace și progres.

Si-TEL AVIV 23 (Agerpres). — 
tuația care s-a creat după scufun
darea navei „Eilath" a fost exami
nată în cadrul unei ședințe a Con
siliului de Miniștri al Izraelului.

Reprezentantul permanent ăl Izrae
lului la O.N.U. a adresat președin
telui Consiliului de Securitate două 
scrisori în legătură cu scufundarea 
navei, arătînd că ea se afla într-o 
misiune de patrulare în Marea Me- 
diterană „la aproximativ 21 kilo
metri de Port Said".

Comandantul forțelor navale iz- 
raeliene a anunțat că 152 de mari
nari aflați la bordul navei au fost 
salvați, 15 au murit, iar 36 au fost 
dați dispăruți.

ZIUA
NAȚIUNILOR UNITE
în fiecare an, la 24 octombrie, este 

marcată „Ziua Națiunilor Unite" ; la 
această dată, în urmă cu 22 de ani, a 
intrat în vigoare Carta O.N.U. — do
cument fundamental al cooperării in
ternaționale, adoptat la Conferința de 
la San Francisco, în iunie 1945.

Ieșită dintr-un greu război, ome
nirea și-a pus speranțe în crearea unui 
for reprezentativ — Organizația Na
țiunilor Unite •— care să contribuie la 
menținerea păcii și să încurajeze rela
țiile prietenești dintre țări și po
poare, să promoveze colaborarea inter
națională, annonizînd acțiunile națiuni
lor în acest sens. „Să ne unim forțele 
pentru menținerea păcii și securității 
internaționale" — este chemarea mereu 
actuală înscrisă în preambulul Cartei.

Dacă în 1945, la înființarea sa, 
O.N.U. cuprindea 51 de state, astăzi, 
ca urmare îndeosebi a prăbușirii sis
temului colonial, a apariției unor noi 
state independente, numărul statelor 
membre se ridică la 122.

Chiar de la constituirea O.N.U., Car
ta a pus la temelia organizației principii 
esențiale de activitate: principiul egali
tății suverane a statelor, neamestecul în 
treburile interne, respectarea suvera
nității și integrității teritoriale, obli
gația de a nu recurge la amenințarea 
cu forța sau la folosirea ei. Cerceta
rea cauzei tuturor crizelor internațio
nale de după război arată în ultimă 
instanță că în fiecare caz au fost în
călcate aceste principii, a fost ne
socotit dreptul popoarelor de a-și ho
tărî singure soarta. Iată de ce respec
tarea deplină a dreptului fiecărui po
por de a-și alege liber căile dezvoltării 
sale, de a-și rezolva treburile inteme 
și externe potrivit voinței și interese
lor proprii, fără amestec din afară, 
constituie cerința și condiția primor
dială pentru crearea unui climat de 
încredere între state, pentru consoli
darea păcii și securității internaționale.

în prezent, a devenit mai evident 
că Organizația Națiunilor Unite tre
buie să reflecte cu fidelitate imaginea 
lumii contemporane, să devină u- 
niversală, astfel încît toate state
le, fără nici o discriminare, să-și 
poată aduce contribuția la cau
za comună a păcii și cooperării. De 
aceea, împreună cu alte țări. Ro
mânia a cerut să se înscrie pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni problema re
stabilirii drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze în O.N.U. și înlătura
rea ciankaișiștilor din organizație. 
Țara noastră consideră, de asemenea, 
că primirea în O.N.U. a celor două 
state germane — Republica De
mocrată Germană și R.F. a Germaniei 
— ar contribui la realizarea universa
lității ei și s-ar înscrie pe linia întă
ririi păcii și securității internaționale.

Aniversarea a 22 de ani de exis
tență a O.N.U., va marca împlinirea 
în acest an a 12 ani de cînd drapelul 
țării noastre a fost-înălțat pentru prima 
oară la palatul Națiunilor Unite. Dînd 
glas aspirațiilor fundamentale ale po
porului român și pornind de la consi
derentul că este de datoria fiecărui 
stat, mare sau mic, să-și aducă con
tribuția la efortul comun de consoli
dare a păcii și securității, țara noas
tră a participat activ în decursul a- 
cestor ani la dezbaterea celor mai im
portante probleme aflate pe agenda 
organizației. Alături de celelalte țări 
socialiste, de toate statele iubitoare 
de pace, România a depus eforturi 
perseverente ca O.N.U. să corespundă 
misiunii pentru care a fost creată. 
Luările de poziție ale reprezentanților 
României, inspirate de respectul față de 
principiile și normele unei înalte e- 
tici internaționale, s-au bucurat de o 
largă apreciere pozitivă, iar voința 
țării noastre de a-și aduce întreaga 
contribuție la înfăptuirea țelurilor în
scrise în Cartă și-a găsit întruchipa
rea în numeroasele propuneri și ini
țiative proprii în diverse probleme de 
actualitate internațională. Este bine cu
noscut ecoul favorabil al unor propu
neri cum sînt „Declarația cu privire la 
promovarea în rîndurile tineretului a 
idealurilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere între popoare", „Acțiuni 
pe plan regional în vederea îmbună
tățirii relațiilor de buna vecinătate 
între statele europene aparținînd u- 
nor sisteme social-politice diferite" 
care, susținute împreună cu alte țări, 
au devenit rezoluții aprobate în una
nimitate de Adunarea Generală.

Alegerea ministrului de externe al 
țării noastre, Corneiiu Mănescu, în 
înalta funcție de președinte al actua
lei sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U. constituie o elocventă apreci
ere a politicii externe promovate cu 
fermitate și consecvență de partidul 
și statul nostru, o recunoaștere a pi 
tigiului de care se bucură eforii 
depuse de țara noastră pentru înfar 
rirea păcii și dezvoltarea cooperării 
internaționale.

Consecventă principiilor care călău
zesc politica sa externă, România este 
hotărîtă să depună și în viitor efor
turi în direcția micșorătii încordării 
în relațiile dintre state și stabilirii 
unui climat de pace și securitate in
ternațională, să acționeze pentru ca 
O.N.U. să răspundă scopurilor pen
tru cate a fost creată — pacea, coo
perarea statelor egale în drepturi, li
bertatea popoarelor.

Radu BOGDAN

YORK TINIES" 
„Marșul spre Wa-

„NEW 
subliniază : . 
shington poate fi considerat cea 
mai mare demonstrație antirăz
boinică din istoria S.U.A. De
monstrația de la Washington in 
favoarea păcii în Vietnam, care 
a încununat o săptămînă de ve
hemente proteste în diferite 
părți ale tării — Oakland, Ma
dison. Brooklyn — ca și rezer
vele cu privire la politica a- 
mericană față de Vietnam ex
primate la Conferința naționa
lă a guvernatorilor din S.U.A. 
confirmă spectrul larg al deza
cordului intern față de război".

ROMA In diferițe orașe 
din Italia au a- 
vut loc demons

trații, adunări, marșuri și „veghi pen
tru pace", la care zeci de mii de per
soane au protestat împotriva răz
boiului dus de Statele Unite în Viet
nam. Asemenea acțiuni s-ău desfășu
rat la Torino, Genova, Mantova și 
Palermo. La Roma, Comitetul pentru 
pace și libertate în Vietnam a difuzat 
un apel care cheamă populația să 
participe la acțiunile de solidaritate 
ce se vor desfășura între 4 și 29 no- 
ierpbrie în întreaga Italie.
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Străzile Teheranului sînt 
literalmente inundate de ti
neret în aceste după amieze 
de toamnă blîndă. însăși ca
pitala Iranului pare juvenilă, 
împrospătată cu aerul tine
reții ce se scurge vioi spre 
Maidan-e Ferdowsi (Piața 
Ferdowsi) — un fluviu de 
copii, băieți și fete, mai 
mari și mai mici, cu ghibz- 
dane, serviete, sau pur și 
simplu cu cărțile și caietele 
sub braț. Deosebite de bă
ieți, neconformiști cu vesti
mentația, — fetele poartă u- 
niformă, în culori și modele 
variate, în funcție de pro
filul școlii. Odată ajuns în 
piața Ferdowsi, fluxul miilor 
de copii se resfiră și se to
pește în evantaiul străzilor, 
dispărînd în autobuzele cu 
etaj care străbat marile ar
tere ale orașului.

De curînd și-au deschis 
larg porțile școlile primare, 
liceele și universitățile Ira
nului. Peste trei milioane de 
tineri au luat loc în bănci și, 
odată cu ei — așa cum re
zultă din datele oficiale pu
blicate — alți cinci sute de 
mii de copii și adulți frec
ventează cursurile de alfa
betizare organizate de Co
mitetul național de luptă 
contra analfabetismului și cu 
sprijinul „Armatei Științei".

Din șapte iranieni, unul 
este școlar, licean sau stu
dent, instituțiile de învăță
mînt de toate gradele, ca și 
cele profesionale sînt într-o 
proliferare neîncetată. Auto
ritățile par decise să creeze 
condiții care să recupereze 
cît mai repede cu putință 
înapoierea culturală de 
veacuri a acestui popor, să 
faciliteze accesul larg la pro
ducția de bunuri materiale 
într-o societate bazată pe 
producția mașinismului.

Aici se consideră pe bună

dreptate că angajarea Ira
nului pe calea progresului 
economic este de neconceput 
fără o dezvoltare corespun
zătoare a intelectualității, a 
cadrelor de specialiști în toa
te domeniile de activitate. 
Conform acestei logici, în 
ultimii ani, guvernul a încu
rajat extinderea tuturor for
melor de învățămînt, de stat 
și particulare. S-au construit

(încă 20 mii învață la dife
rite universități în străină
tate). Cu puțini ani în urmă, 
numai a zecea parte din a- 
cest tineret frecventa o 
școală.

O mare afluență de tineri 
șe îndreaptă către porțile u- 
niversităților, care, deși s-au 
dezvoltat vizibil, nu pot să 
satisfacă dorința tuturor de 
a deveni studenți. Mă aflam

Setea de

cultură

CORESPONDENȚA DIN TEHERAN DE LA 
NICOLAE POPOVIC1

din fonduri bugetare sau 
prin contribuție cetățeneas
că mii de localuri și clase 
noi. Principalele centre uni
versitare, Teheran, Șiraz, 
Tabriz au fost dotate cu la
boratoare, săli de lectură, 
biblioteci, cămine, terenuri 
experimentale și de sport. 
Numărul învățătorilor, al 
profesorilor și cadrelor Uni
versitare a crescut de cîteva 
ori. Setea de cultură a tine
retului și condițiile mențio
nate mai sus se concretizea
ză acum în 2,5 milioane elevi 
la școli primare, 600 000 li
ceeni și 40 mii studenți

la Universitatea din Teheran 
în ziua examenelor de admi
tere. Mii și mii de candidați 
se îmbulzeau să intre cît mai 
repede în săli. La afișarea 
rezultatelor, majoritatea a 
trebuit să plece mîhniți, unii 
cu speranța că poate la anul 
vor fi și ei printre eei 16 mii 
de cursanți ai celei mai mari 
instituții de învățămînt su
perior, său că au și devenit 
studenți la seral, înființat în 
urma recentei hotărîri a gu
vernului.

Dacă pentru tinerii care 
nu reușesc să intre la facul
tate faptul constituie motiv

de tristețe,. în schimb absol
virea este prilejul afirmării 
idealurilor multor intelec
tuali. Idealul medicului 
Moridani, absolvent al Uni
versității „Pahlavi" din Șiraz 
este, așa cum a declarat per
sonal, să meargă acolo unde 
nevoile țării impun prezența 
sa, adică medic și militar 
în cadrul „Armatei igienei", 
fiindcă, spunea el, înaripat 
de celebrele cuvinte ale 
gînditorului Zoroastre, „a 
Servi poporul nu este numai 
o necesitate, ci și o mare 
plăcere". Și medicul Mori
dani nu a pierdut ocazia 
pentru a aduce o severă cri
tică acelor tineri plecați la 
studii în Occident, care, la 
terminarea facultăților, pre
feră străinătatea în loc să 
devină utili țării. Cei mai 
mulți sînt însă legați de va
tra străvechii țări, locul lor, 
de muncă și de viață. Vor 
s-o întinerească prin fapta 
și tinerețea lor. '

Săptămînă trecută s-a a- 
nunțat că o reformă ă învă- 
țămîntului, în curs de apli
care, vizează scurtarea du
ratei de școlarizare elemen
tară de la 6 la 5 ani și 
orientarea ciclului mediu 
mai mult spre ramurile ști
ințelor economice și sociale, 
deci spre practică. De ase
menea, s-au creat noi școli 
profesionale cu pi of i) eco
nomic, industriale și agr’co 
le. în noul plan de dezvol
tare pe următorii cinci ani 
sînt alocate învățărnîntului și 
educației, formării viitoare
lor cadre, 35 miliarde de 
riali. „Pentru a realiza toate 
proiectele stabilite — de
clara acum cîteva zile pri
mul ministru, Amir Abbas 
Hoveida — și pentru a atin
ge obiectivele pe care ni 
le-am propus, avem nevoie 
de cadre experimentate și 
bine formate".

Medpisul Iranului a acor
dat vot de învestitură nou
lui guvern iranian )ormat de 
primul ministru Abbas Hoveida, anunță 
agenția France Presse. Deputății au 
aprobat programul de politică internă 
și externă a noului cabinet. într-o de
clarație făcută presei, premierul Abbas 
Hoveida a anunțat că Iranul va 
exploata la maximum bogatele sale 
resurse petrolifere, din care numai o 
mică parte sînt valorificate în prezent.

Conferința economică 
a tarilor in curs de dezvoltare

„Molnia-l". în Uniunea Sovietică a fost lansat duminică un nou 
satelit pentru telecomunicații de tip „Molnia-1“. Sarcinile sale principale sînt 
de a asigura, împreună cu alți sateliți „Molnia-1“, lansați anterior pe orbite 
circumterestre, exploatarea sistemului de legături radiotelefonice și telegrafice 
Ia mari distanțe, precum și de a transmite programele studioului central de 
televiziune al U.R.S.S. la punctele rețelei „Orbita", instalate în regiunile Extre
mului Nord, Siberiei, Extremului Orient și Asiei Centrale sovietice. în clișeul 
alăturat, montarea unei stații „Orbita" în orașul siberian Cita.

0 declarație de protest 
împotriva persecuțiilor la 
care sînt supuși cetățenii 
vietnamezi din provinciile din 
nond-estul Tailandei a fost dată publi
cității de un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam. în declarație se arată că au
toritățile tailandeze intenționează să 
forțeze repatrierea acestora în Vietna
mul de sud, în regiunile aflate sub 
administrația saigoneză.

ALGER 23. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite : în 
capitala Algeriei continuă lucrări
le Conferinței economice a țărilor 
în curs de dezvoltare din Asia, A- 
frica și America Latină, membre 
ale Conferinței O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). 
Au loc ședințe închise ale grupări
lor regionale’ și reuniuni ale co
misiilor constituite în vederea e- 
laborării documentelor definitive 
și recomandărilor conferinței. Co
misiile speciale au elaborat proiec
tele de rezoluție referitoare la pro
dusele de bază, produsele manufac
turate șl semimanufacturate, la fi
nanțarea țărilor în curs de dezvol
tare, precum și referitoare la o se
rie de probleme generale.

în intervențiile de pînă acum, 
numeroși șefi de delegații au su
bliniat, printre altele, că actuala 
fizionomie a schimburilor econo
mice internaționale se caracteri

zează prin devalorizarea produse
lor de bază ale țărilor în curs de 
dezvoltare, în raport cu produsele 
finite exportate de țările industria
lizate. într-un proiect de rezoluție 
adoptat de Comisia pentru produ
sele de bază se recomandă, între 
altele, desființarea taxelor excesiv 
de ridicate, stabilite de țările dez
voltate la importul produselor de 
bază. Participanții la conferință au 
acordat, de asemenea, atenție e- 
xaminării problemelor relațiilor e- 
conomice dintre țările în curs de 
dezvoltare.

în ședințele plenare programate 
pentru următoarele două zile, par
ticipanții la conferință vor exa
mina și adopta proiectul „Cartei 
de la Alger" a țărilor în curs de 
dezvoltare, pe care acestea o vor 
prezenta la cea de-a doua Confe
rință economică O.N.U. pentru co
merț și dezvoltare, programată pen
tru 2 februarie 1968 la Delhi.

Delegația Republicii Isla
mice Mauritania, condusă de 
președintele republicii, Moktar Ould 
Daddah, a fost primită de președintele 
C.C. al P.C. Chinez, Mao Tze-dun, și 
de vicepreședintele C.C. al partidului, 
Lin Biao.

A 154-a navă cu repa- 
triați coreeni sositi din Japonia a 
ancorat în portul Cihoncijin din R.P.D. 
Coreeană.

Președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace, Jozef Le- 
nart, a sosit la Paris la invi- 
tația guvernului francez într-o vizită 
oficială. El este însoțit de Vaclav 
David, ministrul afacerilor externe.

La Cairo a sosit o delega
ție a C.C. al P.S.U.G. condusă 
de Hermann Matern, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G. De
legația va purta convorbiri oficiale cu 
reprezentanți ai partidului Uniunii 
Socialiste Arabe.

Alegeri pentru juntele co
munale au avut ,oc duminică în 
Portugalia. Rezultatele oficiale nu au 
fost încă date publicității. Deși minis
trul portughez de interne, Santos Jr„ 
sublinia duminică seara „ordinea per
fectă" și „calmul absolut" în care s-a 
desfășurat acest scrutin electoral, ob
servatorii politici remarcă faptul că o 
importantă parte a alegătorilor s-au 
abținut de la vot.

AI@gSîi ÎI1 Austriu. Duminică au avut loc în landul Austria Supe
rioară alegeri pentru desemnarea deputaților din dieta provincială (landtag). 
Partidul populist, de guvernămînt, a pierdut majoritatea absolută a voturilor 
în . favoarea Partidului socialist. Socialiștii au ieșit victorioși și în alegerile 
municipale din acest land, care au avut loc concomitent cu alegerile pentru dietă.

Convorbiri Kiesinger— 
Wilson. Cancelarul vest-german, 
Kurt Georg Kiesinger, a sosit luni la 
Londra pentru o vizită oficială de trei 
zile. Kiesinger a avut o primă între- 
vedeie în cursul zilei cu primul 
ministru britanic, Harold Wilson. Con
vorbirile au fost dominate de exami
narea problemelor pe care le ridică 
eventuala aderare a Angliei la C.E.E.

Premierul norvegian în 
vizită la Sofia. La invitația gu
vernului bulgar, la Sofia a sosit într-o 
vizită oficială Per Borten, primul mi
nistru al Norvegiei. El a avut la 23 
octombrie o întrevedere cu Todor Jiv- 
kov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria. în aceeași zi, 
au început convorbirile oficiale.

Telegrame de protestîm- 
potriva „suprimării democrației în Gre
cia" au fost trimise de numeroase or
ganizații din Cipru generalului Span- 
didakis, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Greciei și ministru al 
apărării, cu prilejul vizitei acestuia în 
insulă. Vizita generalului în Cipru nu 
se desfășoară sub auspicii favorabile 
— relatează agenția France Presse.

VIZITA PREȘEDINTELUI 
DE GAULLE iN PRINCI
PATUL ANDORRA

PARIS. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Președintele Franței, generalul 
de Gaulle, a sosit luni într-o vi
zită oficială în micul principat 
Andorra (462 kilometri pătrați), 
aflat în Pirinei, între Franța și 
Spania

Este pentru prima dată de la 
crearea principatului (în secolul al 
XII-lea) cînd șeful statului fran
cez întreprinde o vizită oficială în 
Andorra. Generalul de Gaulle a 
fost primit aici în calitatea sa de 
coprincipe al Andorrei, funcție pe 
care o deține împreună cu epi
scopul spaniol din Urgel, Iglesias 
Navarri.

într-o cuvîntare rostită în capita
la principatului Andorra — La 
Vieille, generalul de Gaulle a decla
rat că Franța este gata să participe 
la construirea unui tunel care să 
favorizeze dezvoltarea turismului 
între Franța și Andorra, precum și 
a unui colegiu tehnic care să pregă
tească cadrele necesare acestui 
principat.
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