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DEJUN OFERIT DE PREȘEDINTELE K. A. Marker, ambasadorul Pakf 
stanului în România, prințul Mian- 
gul Aurangzeb, deputat în Adu. 
narea Națională, S. Fida Hassan, se-

REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN
cretarul principal al președintelui 
Altaf Gauhar, secretarul Ministe
rului Informațiilor și Radiodifuziu 
nii, și alte persoane oficiale paki

ACTIVISTUL 
DE PARTID 
factor dinamic 
al progresului 
economic
Convorbire cu tovarășul Constantin DĂSCĂLESCU

prim-secretar al Comitetului regional de partid Galați

Președintele Republicii Islami
ce Pakistan, feldmareșalul Moham
mad Ayub Khan, a oferit miercuri 
în șaloanele Casei Centrale a Ar
matei, un dejun în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și a soției sale.

La dejun au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ștefan Voi- 
tec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Constanța Crăciun și 
Ilie Murgulescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Anton Breitenhofer, Ion 
Cosma, general de armată Iacob 
Teclu — membri ai Consiliului de 
Stat, Bujor Almășan, Ion Baicu, 
Gheorghe Cioară, Adrian Dimitriu, 
general-colonel Ion Ioniță, Aurel 
Moga, Dumitru Mosora, Aurel Vi-

joli — miniștri, George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Mihai Magheru, 
ambasadorul României în Pakistan, 
reprezentanți ai conducerii unor 
instituții centrale, generali, oameni 
de artă și cultură, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au luat parte, de asemenea, 
doamna Miangul Aurangzeb, fiica 
președintelui, Syed Sharifuddin 
Pirzada, ministrul afacerilor ex
terne al Pakistanului, Jamsheed

staneze.
Au participat șefi ai unor mi

siuni diplomatice acreditați lf 
București.

Dejunul a decurs într-o atmosfe
ră de cordialitate. Președintele Re
publicii Islamice Pakistan și pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România au 
rostit toasturi.

Toasturile rostite Ia de/un 
se publică în pag. a V-a

Se treieră orezul
Foto : Agerpres

In regiunea Ploiești
în cursul dimineții de miercuri, 

președintele Pakistanului, feld
mareșalul Mohammad Ayub Khan,

și eelelalte persoane oficiale pa
kistaneze, au făcut o vizită în re
giunea Ploiești. Președintele Paki
stanului a fost însoțit de Ilie Mur-

Amplul proces de perfecționa
re a întregii activități economi- 
co-sociale inițiat de partid, an
samblul măsurilor preconizate 
de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R. impun, cum este și firesc, 
îmbunătățirea calitativă a stilu
lui muncii de partid. Care sînt 
exigențele noi ce decurg din a- 
ceasta pentru activiștii de 
partid ?

Esențiale mi se par optica, modul 
de abordare al problemelor ; am în 
vedere prin aceasta refuzul sistema
tic de a te declara mulțumit cu ni
velul atins, cu rezultatele obținute, 
tendința permanentă spre autodepă- 
șire. Ritmul progresului impus de 
actualul stadiu de, dezvoltare a so
cietății noastre cere activistului de 
partid să acționeze astfel incit fiecare 
să înțeleagă că în aprecierea rezulta
telor obținute trebuie să luăm drept 
punct de orientare nu atît nivelul 
de la care am pornit, cît acela spre 
care tindem. Astfel vom fi la adă
post de orice tendință de automul- 
țumire, care justifică. — dacă nu 
condiționează — stagnarea. Cred că 
acesta este sensul lecției practice pe 
care ne-o dau Documentele Plenarei 
C.C. al P.C.R. din octombrie 1967, 
toate măsurile înnoitoare inițiate de 
conducerea de partid.

De aci, de la spiritul lucid, realist 
cu care analizăm rezultatele activită
ții noastre în lumina cerințelor ac
tuale și a sarcinilor de perspectivă 
decurge necesitatea ca activistul să-ți 
Însușească trăsăturile caracteristice 
stilului de muncă al conducerii par
tidului nostru — spiritul științific, 
novator, gindirea vie, creatoare, cu
noașterea aprofundată a realităților, 
a cerințelor vieții, curajul cu care 
deschide drum noului în toate do
meniile vieții economico-sociale. In- 
tr-un cuvînt, activistul trebuie să se 
afirme prin excelență ca factor dina
mic care acționează fără preget spre 
a accelera ritmul progresului.

Cum se concretizează acest rol 
în domeniul activității economi
ce, aflată în plin proces al unor 
profunde transformări ?

în primul rînd, este vorba de com
petența și consecvența cu care acti
vistul militează pentru introducerea 
ți generalizarea tehnologiei moderne, 
pentru promovarea formelor și meto
delor de organizare a muncii și pro
ducției devenite necesare în condiți
ile actuale ale dezvoltării economiei 
naționale. Bineînțeles, aceasta pre
supune temeinice cunoștințe econo
mice și de tehnologia fabricației, e- 
fortul de a fi la curent cu tot ce e 
nou în domeniul respectiv în țară și 
peste hotare, fără a te mulțumi cu 
indicațiile primite în cadrul instruirii 
sau cu cunoștințele dobîndite cu ani 
în urmă, de multe ori depășite.

Dintre calitățile deosebit de nece
sare activistului în condițiile vastei 
acțiuni întreprinse pentru perfecțio
narea întregii activități economice, 
consider de însemnătate primordială 
acel aspect al combativității pe care 
l-aș numi „refuzul soluției celei mai 
comode", verificarea cu maximă răs
pundere a măsurilor propuse, efortul 
perseverent pentru găsirea rezolvă
rii cu cea mai mare eficiență econo
mică. Anul trecut, Fabrica de ciment 
„Stînca" din Brăila făcea demersuri 
febrile spre a obține aprovizionarea 
cu calcar din altă localitate întrucît 
cariera Topalu era în pericol de a-și 
sista producția. „Cauze obiective" 
s-ar. fi putut spune. Dar lată că, re- 
fuzînd să accepte orbește concluziile 
diferitelor rapoarte și situații, tova
rășul Vasile Nicolae, membru al bi
roului Comitetului orășenesc de 
partid Brăila, a constatat, după o cer
cetare serioasă a lucrurilor la fata 
locului și consultarea specialiștilor, 
că nici pe departe nu era vorba de 
epuizarea resurselor de calcar. Sin
gurele resurse cu adevărat deficitare 
priveau spiritul de răspundere și ca
pacitatea organizatorică a conducerii 
carierei. Sistarea producției nu era 
decît efectul acumulării unul șir de 
încălcări grave ale cerințelor orga
nizării producției. Așa se face că, ac- 
ționîndu-se în direcția înlăturării a- 
cestora, s-a evitat ca fabrica „Stînca" 
să fie nevoită a se aproviziona cu 
materie primă din alte localități, ceea 
ce ar fi determinat creșterea prețului 
de cost ; mai mult, ea are acum în
semnate rezerve de calcar.

Ar fi interesant de ilustrat felul 
în care înțelegerea noilor 
sarcini privind conducerea vie
ții economice, a necesității ca 
deciziile să fie bazate ne studiul 
aprofundat al realităților, deter
mină o îndrumare mai eficientă 
din partea activiștilor de partid.

Mi se pare concludent pentru a 
reliefa aportul activistului în înlătu
rarea obstacolelor pe care practicile

șablonarde le ridică în calea progre
sului, felul în care tov. Constantin 
Radu, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Brăila, îmbinînd 
competența îndrumării și controlului 
cu dinamismul, exigența și fermita
tea în promovarea unui stil eficient 
de conducere în economie, a contri
buit la realizarea de progrese sub
stanțiale în organizarea muncii la 
Combinatul de fibre artificiale, la 
Șantierul naval Brăila, la îmbunătă
țirea transportului orășenesc în co
mun.

Dacă în numeroase întreprinderi au 
putut fi rezolvate în bune condiții 
multe aspecte ale organizării produc
ției care la prima vedere păreau in
solubile, aceasta se datorește în bună 
măsură unor activiști de partid 
pe care obstacolele întîmpinate

Interviu realizat
Tudor OLARU

de
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DOCUMENTELE PLENAREI
C. C. al P. C. R. 
din 5-6 octombrie

in dezbatere

Fabrica de zahăr din Buzău Foto : M. Andreescu

ancheta socială MASCA
„MEDITAȚIEI"

In clasă :
— Numai șase elevi ? De ce n-au 

venit și ceilalți ?_  ■> ț
— Atunci amînăm consultația. 

Nu-mi pot pierde timpul doar cu cîți- 
va. Cînd o să fiți mai mulți, stăm de 
vorbă. Pînă atunci...

Și într-o altă împrejurare :
...desigur scumpă doamnă ! Cred 

că b să-1 pot medita la mine acasă. 
Mîine la ora 5 începem. Vor mai fi 
patru-cinci, din cei care dau examen 
tot la școala noastră. Am să fac cu 
ei, întîi, o trecere în revistă a cunoș
tințelor, apoi... Ei, iăsați, stimată 
doamnă, acum impo tantă este admi
terea. Despre aspectul material dis
cutăm altă dată. Să-i vedem noi in- 
trați...

Cum se produce răstur

narea valorilor
De cind e școala au existat 

meditați și meditatori. Căci nu o dată 
an'umiți copii simt nevoia de un aju
tor suplimentar in însușirea unei ma
terii sau alteia : fie pentru că o asi
milează mai greu, fie pentru că la un 
moment dat se constată că elevul are 
goluri în cunoștințe și fără umple
rea acestora nu poate progresa. 
Azi. remediile sînt asigurate de 
școală în programul căreia se 
includ și ore de consultații. Această

metodă relativ nouă de muncă cu ti
nerii mai puțin sîrguincioși sau mai 
puțin dotați este deseori completată 
de unii părinți cu angajarea unor me 
ditatori. Dacă aceștia ajută pe un tîJ 
năr să treacă un „hop" mai mult sau 
mai puțin greu în viața școlară, fac, 
desigur, un serviciu onest care tre
buie apreciat.

Unii cred că un asemenea serviciu 
îl poate aduce numai un profesor. 
Părerea mi se pare greșită. Medita
tori pot fi — și experiența școlii noas
tre o demonstrează elocvent — atît 
studenți cît și colegi de liceu din cla
sele mari, eminent pregătiți, pentru 
care sprijinirea la învățătură a unui 
elev este un exercițiu pedagogic sau 
o formă de a cîștiga prin muncă 
cinstită o sumă de bani care degre
vează familia lor de o parte din chel
tuielile inerente. Nu excludem dintre 
meditatorii posibili nici pe anumiți 
profesori, cu condiția ca această ac
tivitate a lor să nu lezeze cu nimic 
prestigiul corpului didactic, iar „asis
tența" contra plată să nu fie acorda
tă propriilor elevi, pentru a căror 
pregătire sînt salarizați de stat.

Firește, orele de meditație sînt o 
prelungire a orelor de predare. Pro
fesorul. posesorul cunoștințelor și al 
metodei pedagogice de transmitere 
este totodată pentru elev și un me
ditator. Se întîmplă însă că în prac
tică acest raport între profesor și 
elev nu rămîne totdeauna același. U- 
neori se transformă într-o relație în 
care primul devine protector iar al 
doilea protejat.

Elevul Dionisie Bătușaru din Bra
șov a cerut acest drept lui Silvestru 
Mișarca, inspector al secției de învă- 
țămînt din cadrul Sfatului popular 
al regiunii Brașov. Banii nu au fost 
dați în scopul pregătirii elevului în 
vederea examenului de admitere în 
clasa a IX-a, ci pentru intrarea aces
tuia. Dar cum elevul era cu
noscut ca fiind slab pregătit, cu 
posibilități reduse pentru învățătură, 
Silvestru Mișarca, abuzînd de func
ția ce o deținea în cadrul secției de 
învățămînt a sfatului popular, și-a 
mutat protejatul la Predeal, oraș în 
care elevul nu era cunoscut, fiind în 
schimb foarte cunoscut inspecto
rul. Așa a și fost posibilă — după 
cum atestă ancheta întreprinsă de 
organele în drept — vinzarea 
subiectelor la lucrările scrise la ma
tematică și limba română.

Acest caz nu constituie un rău nu
mai în sine, ci și prin sine, societa
tea fiind aceea care, mai devreme 
sau mai tîrziu, apelînd la absolvenții 
școlii — va apela implicit și la „ast
fel de produse". Am putea numi a- 
ceastă acțiune necinstită, un semnal, 
dacă ar fi doar o abatere solitară de 
la legalitate. Dar în momentul în care 
ne sînt semnalate multe alte cazuri, 
sîntem nevoiți să spunem că ne aflăm 
în fața unui fenomen care poate duce 
la slăbirea,știrbirea prestigiului școlii. 
Pedepsirea lui Silvestru Mișarca este 
adevărat că îmbunătățește climatul 
— să spunem — în regiunea Brașov, 
dar cum rămîne cu celelalte cazuri ?

La secția de învățămînt a Sfatului 
popular al regiunii Ploiești, găsim de
clarația maistrului instructor Ludovic 
Bolony, de la Școala profesională pe- 
trol-Teleajen, care recunoaște că nu-

Mihai SOLIMAN
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Pași giganți 
in industria 
sovietică

Acad. Vladimir KIRILLIN
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.RS.S.

în prezent, în anul aniversării 
semicentenarului Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie este foar
te oportun să ne amintim de primii 
pași pe care țara noastră i-a făcut 
pentru crearea unei științe și tehnici 
de prim rang. Din primele zile ale 
existenței statului sovietic, în pe
rioada ruinei economice și a răz
boiului civil, au fost întreprinse mă
suri hotărîte pentru organizarea u- 
nor noi institute de cercetări știin
țifice și crearea unor «tdndiții cît 
mai bune pentru activitatea oame
nilor de știință.

Numai partidul comunist, la baza 
politicii căruia se află concepția ști
ințifică marxist-leninistă despre 
viață, numai guvernul muncitoresc- 
țărănesc strîns legat de oamenii 
muncii și capabil tocmai de aceea 
să privească cu încredere viitorul 
patriei sale, au fost în măsură, în 
condițiile extrem de grele existen
te atunci, să pună bazele viitoarei 
dezvoltări impetuoase a științei și 
tehnicii Uniunii Sovietice.

în prezent, statul sovietic se află 
pe culmile cele mai înalte ale teh
nicii într-un șir de domenii de ac
tivitate, printre care electrificarea 
țării. în ceea ce privește crearea 
de utilaj și construcția de centrale 
hidroelectrice, țara noastră ocupă 
un loc de frunte în tehnica mon
dială De la primul vlăstar al hidro
tehnicii sovietice — centrala de la 
Volhov cu o putere de 80 000 de 
kW — pînă la hidrocentrala de la 
Bratsk cu o putere proiectată de 5 
milioane kW, care depășește cea 
mai mare hidrocentrală în construc
ție în S.U.A., „John Day", cu o pu
tere proiectată de 2,7 milioane kW 
— iată calea triumfală parcursă de 
hidroenergeticienii sovietici.

Uniunea Sovietică se situează pe 
primul loc în lume în ceea ce pri
vește producția complexă de ener
gie electrică și căldură — termofi- 
oarea. în prezent, în Uniunea So
vietică aproape o treime din tur
binele cu abur funcționează potrivit 
graficului de termoficare, adică li
vrează consumatorilor nu numai 
energie electrică, ci și căldură pentru

nevoile producției și ale populației. 
Dezvoltarea termoficării, construc
ția de termocentrale este foarte ren
tabilă. în aceste condiții, randa
mentul termocentralelor este de 40 
la sută, în timp ce coeficientul de 
folosire a combustibilului atinge 
75—80 la sută. în țările capitaliste 
termoficarea nu a căpătat o dezvol
tare largă pentru că inițiativa par
ticulară reprezintă pentru ea o ba
rieră de netrecut.

Dezvoltarea ’științei și tehnicii a 
permis Uniunii Sovietice să se si
tueze pe primul loc în lume în do
meniul transportului de energie e- 
lectrică la mari distanțe. în U.R.S.S. 
au căpătat o largă răspîndire liniile 
de transport de curent alternativ cu 
o tensiune de 500 000 Volți. în 
S.U.A. transportul de energie elec
trică cu o tensiune de 500 000 Volți 
a curentului alternativ abia începe 
să fie folosit. în Uniunea Sovietică 
a fost terminată construcția liniei 
de transport de energie electrică 
Konakovo — Moscova cu o tensiu
ne de 750 000 Volți.

Nu mai puțin însemnate sînt rea
lizările dobîndite și în alte ramuri 
ale economiei naționale. Metalur- 
giștii sovietici au construit cele mai 
mari furnale și cuptoare Martin din 
lume. Constructorii de mașini au 
creat un mare număr de mașini și 
agregate unicale, printre care blu- 
mingurile cu cele mai mari capaci
tăți din lume. Succese remarcabile 
au dobîndit feroviarii sovietici. în 
Uniunea Sovietică au fost electrifi
cate pînă în prezent aproape 25 000 
de km de căi ferate, cu mult mai 
mult decît în S.U.A., Anglia, Fran
ța, R.F.G. și Japonia laolaltă

Dezvoltarea continuă a economiei 
naționale va aduce Uniunii Sovie
tice succese și mai mari. Fără în
doială ele pot fi dobîndite numai 
cu condiția folosirii cît mai depline 
a realizărilor științei. De aceea, 
aplicarea pe scară largă a rezulta
telor cercetărilor științifice în pro
ducție este una din problemele 
cele mai importante ale statului 
sovietic.

gulescu, vicepreședinte a! Consi
liului de Stat, Mihai Magherti, am
basadorul României în Pakistan, ș' 
alte persoane oficiale.

La intrarea în regiune, înaltu 
oaspete a fost salutat cu căldură 
de președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al regiunii, 
Nicolae Tăbircă. și de alți repre
zentanți ai organelor regionale de 
stat. După obiceiul tradițional, 
oaspeții pakistanezi au fost în- 
tîmpinați cu pîine și sare. Un grup 
de pionieri le-au oferit flori.

La rafinăria și Combinatul pe
trochimic Brazi se aflau în întîm- 
pinare Nicolae Ionescu, adjunct al 
ministrului petrolului, Gheorghe 
Caranfil, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, și membri ai con
ducerii celor două întreprinderi. 
Bujor Olteanu, directorul general 
al rafinăriei Brazi, și Traian Vul
pe. directorul generai al Combina
tului petrochimic, au vorbit oaspe
ților despre istoricul acestor tine
re și moderne unități, despre per
spectivele lor de dezvoltare. Pre
ședintele Pakistanului, feldmare- 
șalul Mohammad Ayub Khan, s-a 
interesat de modul cum se valori
fică țițeiul în România, de produ
sele obținute și calitatea lor.

Sînt încîntat — a notat oaspete
le în cartea de onoare — că am pu
tut vizita instalațiile acestor vaste 
unități, a căror concepție șl reali
zare vorbesc despre geniul româ
nesc.

Feldmareșalul Mohammad Ayub 
Khan și persoanele oficiale care îl 
însoțesc au făcut apoi un popas la 
Uzina de utilaj petrolier „1 Mai“- 
Ploiești, unde Mihai Martinescu, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, și condu
cătorii uzinei au urat oaspeților un 
cordial bun venit. Directorul ge
neral al uzinei, Dumitru Nistor, a 
vorbit acestora despre dezvoltarea 
industriei constructoare de utilaj 
petrolier în țara noastră și rezulta
tele obținute în perfecționarea uti
lajelor produse în uzină.

Președintele Pakistanului și ce
lelalte persoane oficiale au vizitat 
apoi secțiile de montaj, uzinaj șl 
platoul de probe generale. Con
structorii au oferit înaltului oaspe
te în dar macheta unei instalații de 
foraj.

Semnînd în Cartea de onoare, 
feldmareșalul Mohammad Ayub 
Khan a adresat felicitări întregului 
colectiv al uzinei pentru calitatea 
produselor, urîndu-i mult succes 
în viitor.

*
Miercuri dimineața, doamna 

Miangul Aurangzeb, fiica președin
telui Pakistanului, împreună cu so
ția ministrului de .externe pakista
nez, S. Sharifuddin Pirzada, a am
basadorului Pakistanului, J. K. A. 
Marker, și a secretarului principal 
al președintelui, S. Fida Hassan, au 
făcut o vizită la școala de coregra
fie din București.

(Agerpres)

MESAJE DE 
FELICITĂRI

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a transmis șahinșa- 
hului Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, și împărătesei 
Farah, cu prilejul încoronării, un 
mesaj de felicitare.

Adresînd urări de sănătate și suc
ces în activitatea desfășurată pen
tru progresul țării, președintele 
Consiliului de Stat evocă întîlnirile 
avute cu Maiestățile Lor Imperiale 
și prețuirea față de contribuția a- 
dusă la statornicirea cooperării rod
nice dintre România și Iran.

în mesaj se exprimă, totodată, 
convingerea că relațiile prietenești 
de colaborare, existente între cele 
două țări, se vor dezvolta continuu, 
în interesul popoarelor lor și al cau
zei păcii în lume.

★

Cu același prilej, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, a trimis o telegramă 
șahinșiahului Iranului. Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. și împă
rătesei Farah, prin care le adresea
ză călduroase felicitări și cele mai 
bune urări de fericire personală, de 
pace și progres poporului iranian.

Telegrame
Maiestății Sale Imperiale

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR
Șahinșahul Iranului '(

TEHERAN
Cu prilejul Zilei naționale a Iranului, am deosebita plăcere să trans

mit Maiestății Voastre Imperiale călduroase felicitări și cele mai bun» 
urări de fericire personală, iar poporului iranian prieten, urări de pace și 
prosperitate.

Exprim, totodată, convingerea că relațiile de colaborare fructuoasă 
statornicite între Republica Socialistă România și Iran vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, spre binele celor două popoare și al cauzei păoii mon
diale.

CHIVU STOICA 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnul AMIR ABBAS HOVEIDA

Primul ministru al Iranului
TEHERAN

Cu ocazia Zilei naționale a Iranului, am deosebita plăcere să transmit 
cordiale felicitări și cele mai călduroase urări de fericire personală Exce
lenței Voastre, de pace și progres poporului iranian prieten.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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PROLIFERĂRI
BIROCRATICE
m munca
administrativă

După ce am depistat o 
teamă de anomalii în struc
tura de organizare și in 
funcționarea unor organis
me administrative, am cău
tat, în continuare, să des
prindem cîteva aspecte e- 
sențiale privind aplicarea 
cuceririlor științei moderne 
(cum ar fi informatica, ci
bernetica economică, psiho- 
sociologia organizării etc.). 
Astăzi venim cu noi ele
mente și precizări în ve
derea conturării acelor 
concepții moderne și Ini
țiative care să ridice stan
dardul activității adminis
trative.

Datorită mulțimii și frec
ventei evenimentelor la 
care se referă, documen
tația (sau așa numita „evi
dentă primară") ocupă un 
imens volum de muncă. 
Tov. DECEBAL URDEA. 
director în Ministerul Fi
nanțelor, ne spune că acest 
volum atinge 80 la sută din 
activitatea personalului 
care lucrează in adminis
trația întreprinderilor sau 
a instituțiilor ! Restul de 20 
la sută din efort e afectat 
contabilității și statisticii.

Această situație explică 
randamentul redus al mun
cii administrative, în mo
mentul de față. Numărul 
cel mai mare de funcțio
nari e utilizat pentru înde, 
plinirea unor operații ste- 

, reotipe. mecanice (copieri 
de acte, de situații, calcule 
aritmetice 
timpul 
lizelor i 
nai, 
strîns.
ne spune tov. Decebal Ur- 
dea. că in acest domeniu 
există serioase rezerve in
terne, care, depistate și 
puse în valoare, vor îmbu
nătăți calitatea, randamen
tul activității administra
tive.

etc.) oe cînd 
rezervat ana- 

este. proporțio- 
extrem de re- 

De aici rezultă.

O primă soluție este me
canizarea. Asupra acestui 
aspect ne-am ocupat pe 
larg într-o anchetă ante
rioară (vezi „Scînteia" nr. 
7471). In al doilea rînd, tre
buie procedat la o sistema
tică acțiune de simplificare 
a documentației. Lucrul a- 
cesta trebuie început, după 
părerea interlocutorului nos
tru, de la o minuțioasă in
ventariere a situației exis
tente. de către echipe de 
specialiști. Apoi trebuie 
purces la o examinare cri
tică a fiecărui document, 
în acest sens au fost ini
țiate echipe de lucru (fie
care avînd : doi metodoiogi 
contabili, doi specialiști din 
cadrul întreprinderii, un 
delegat al ministerului) 
care vor investiga docu
mentația din două între
prinderi („Electronica" 
întreprinderea de construc
ții nr. ' 
gare. 
dentă, 
tot ce 
til, să 
care riguroasă, astfel încît, 
din justa alcătuire a evi
dentei primare să se asigure 
exactitatea si operativitatea 
maximă.

O altă modalitate de re
ducere a volumului de do
cumente constă in simplifi
carea și raționalizarea 
vitățiior economice pe 
aceste documente le 
dau". Așa cum ne-a 
tat tov. LAZAR 
POVICI, de la serviciul 
todologic al 
Comerțului 
mare 
mentație a fost redusă prin 
crearea așa numitelor „în
treprinderi unice cu activi
tate cu ridicata și cu amă
nuntul" Circulația mărfuri
lor. în cadrul lor. de la de
pozit la magazin, se face di
rect. fără a fi nevoie de for-

1). Această investi- 
pentru a fi conclu- 
trebuie să depisteze 

constituie balast inu- 
prevadă o simplifi-

acti- 
care 
„re- 
ară- 
PO- 
me- 

Ministerului 
Interior, o 

cantitate de docu-

• reclamatii 

o sesizări

® răspunsuri
• Iată cum rezolvă IPROFIL „Mobila"-Iași 

sesizările ce-i sînt adresate. I-am semnalat, acum 
8 luni, că garnitura de mobilă tip „Nicușor" pe care 
am cumpărat-o de la Cimpulung-Muscel e Inutili
zabilă. Au încercat s-o repare cițiva meșteri de la 
cooperativa „Prestarea"-Pitești — însărcinați de 
O.C.L. să-i remedieze defectele — dar zadarnic. 
„Trebuie schimbată" — a fost verdictul lor. Și au 
înaintat în acest scop întreprinderii producătoare 
procesul-verbal de constatări și propunerea respec
tivă. Dar IPROFIL tace. Tace, cu toate insistentele 
mele reveniri. O fi ea tăcerea de aur. dar mie mi-a 
adus pagube. Continui să aștept răspunsul dv„ cu 
măsurile luate, tovarășe director al IPROFIL „Mo- 
bila“-Iași. Vă reamintesc adresa :

malități multe. In situația 
veche, însă, cînd depozitul 
și magazinul aparțineau 
unor întreprinderi diferite, 
era nevoie ca pentru adu
cerea mărfurilor să se alcă
tuiască facturi, centraliza
toare etc. -- deci o docu
mentație mai complicată.

Modernizarea rechizite
lor, a materialelor, a mij
loacelor care servesc pen
tru confecționarea, scrie
rea sau multiplicarea do
cumentelor constituie o 
altă sursă de eliberare a 
muncii administrative din 
rindul unor activități me
canice, brute, necreatoare. 
In acest sens tov. GH. MA- 
RANGOCI. șeful secției de 
planificare de la Sfatul 
popular al Capitalei. ne 
vorbește despre avantajul 
utilizării aparatelor de fo
tografiat și multiplicat. Ast
fel. o hotărîre a unui for 
central ce trebuia repro
dusă în mai bine de o sută 
de exemplare (necesitînd 
pentru aceasta 10 dactilo
grafieri succesive) e multi
plicată printr-o singură 
operație, în condiții mult 
mai bune. înglobînd o chel
tuială de efort relativ mult 
mai redusă. Alți Interlocu
tori (prof. univ. ST. DUMI
TRESCU) ne atrag a- 
tenția asupra avantajului 
filmării și microfilmării 
documentelor — procedeu 
frecvent folosit în țările 
avansate —, consfințit prin 
dispoziții legale. Aplicarea 
lui ușurează munca de păs
trare și de consultare a 
documentelor, descongestio
nează spațiile afectate ar
hivelor. care sporesc de la 
an la an (prin micro-fil- 
mare o arhivă „scade" în 
proporție de 225 la 1, ceea 
ce înseamnă că o cantitate 
de documente ce cîntăreste. 
de pildă. 2 000 de kg ajunge 
„în reproducere" la mai 
puțin de 10 kg !)

Fără îndoială însă că lu
crul esențial este ca docu
mentația să fie corect în
tocmită. adică să fie clară, 
simplă, completă, capabilă 
de integrare (să se poată 
încadra într-un sistem) și 
de vehiculare rapidă, ief
tină. O racilă gravă 
în domeniul documen
tației. așa cum am mai 
spus-o și în investigațiile 
anterioare, constă în ten
dința ei de „proliferare” 
Aceasta se datorește fap
tului că fiecare șef de ser
viciu, ca să-și dovedească 
zelul sau priceperea, se 
crede îndreptățit să „cre
eze" un formular sau un 
tabel încredințîndu-1 sub
alternilor cu consemnul : 
de azi înainte să mi-1 com
pletați cu regularitate. A- 
semenea practici creează 
dezordine. paralelisme, 
cheltuială inutilă de efort, 
ridică adevărate bariere în 
circuitul informației.

Dat 
meniul
aflăm la un nivel 
rior, mai complex de vehi
culare și prelucrare a in
formației. criteriul eficien
ței este condiționat — mai 
mult decît în treapta pre
cedentă — de competenta 
celor care alcătuiesc șl in
terpretează datele conta
bile.

Informațiile furnizate de 
contabilitate constituie un 
ghid prețios acelor cadre 
de conducere capabile să le 
interpreteze, fiind înarma
te cu cunoștințe corespun
zătoare. Pentru cei neiniți- 
ați, cifrele contabile repre
zintă niște hieroglife greu

fiind că în do- 
contabilizării ne 

supe-

Ștefan A. ION 
comuna Mârcineni, 
orașul Pitești

• Intr-o zi din luna august a.c. Constanța M. Ti- 
mofte din satul Heci-Lespezi, raionul Pașcani, și-a 
încuiat copiii in casă și a plecat. N-a mai venit 
deloc acasă. A fugit cu un bărbat. O aventură amo
roasă. Unde s-au dus — nimeni nu știe precis. Se 
zice că ar fi pe la Galați. A lăsat acasă, in îngrijirea 
tatălui, trei copii — copiii ei — de 7, 4 și 2 ani. In 
toamnă, Maria, fetița cea mare, s-a dus la școală. 
Fiecare copil era cu mama lui de mină. Numai 
Maria Timofte era singură. Zilnic, cei trei copii ișl 
așteaptă mama, se uită, cu ochii umeziți, pe fereas
tra casei, doar-doar or zări-o intorcindu-se. Trei 
copil iși caută mama. Cine-o intilnește să-i spună 
că e așteptată.

de descifrat. Această situ
ație are drept consecință 
crearea unor circuite de 
informare paralele. Nefilnd 
în stare să interpreteze si
tuațiile contabile, acești ne- 
inițiați cer asupra aceluiași 
fenomen 
pletări. 
prezența 
lificare 
existente la unele servicii 
de contabilitate, incapabile 
să furnizeze situații clare 
și operative, duce la crea
rea unor sisteme secundare 
sau paralele de memorare 
și informare.

Așa cum ne informează 
specialiștii în acest dome
niu, rolul tradițional al con
tabilității, de oglindă pasi
vă a patrimoniului, tinde 
să capete — sub presiunea 
cerințelor economiei mo
derne — o nouă dimensiu
ne. prin încorporarea unor 
caracteristici de ordin „pre
vizional". Pe baza analizei 
referitoare la o perioadă 
expirată, ne spune tov. 
Decebal Urdea, contabi
lul trebuie să facă pre
viziuni, reactualizînd pla
nificarea în funcție de po
sibilități și împrejurări. In 
felul acesta contabilul înce
tează a mai fi un simplu 
„țiitor de registre", furnizor 
de date și situații, devenind 
un factor de analiză, un 
coordonator cu profil larg 
al activității economice din 
întreprindere.

Ca și în cazul documen
tației, există și la acest ni
vel informațional o tendin
ță de „proliferare" alimen
tată de incompetentă sau 
de tendințe prost înțelese 
de „inovare"

Iată un exemplu care 
ilustrează lipsa de raționa
litate și de eficiență a unor 
sisteme diferite de a tine 
contabilitatea, deși e vorba 
de întreprinderi de același 
gen, care aparțin aceluiași 
trust. Această anomalie ne 
este semnalată 
mistui 
TRESCU 
calcul al 
t rolului, 
mative 
contabil le interpretează în 
felul său Așa se face că, în 
ceea ce privește calculul 
mișcării materialelor, co
menzile diferă de la o uni
tate la alta. Unii contabili 
cer Situații „pe cont sinte
tic", alții „pe magazie", pe 
cînd alții au și alte pre
tenții. diferite de ale celor
lalți. Dacă-ți exprimi ne
dumerirea ti se răspunde : 
„Mie-mi sînt necesare a- 
cestea 1 Nu mă interesează 
ce cer alții” Dar asemenea 
dispersare e nerațională, 
îngreunează aplicarea lar
gă a mecanizării, duce la 
scumpirea oneratiunilor de 
calcul.

Interlocutorul nostru e 
de părere că anomalia 
persistă fiindcă la ministe
rul care le coordonează ac
tivitatea nu există un or
ganism metodologic care să 
organizeze circuitul 
form a) Informației. 
Ministerul Comerțului In
terior, unde un asemenea 
serviciu există, activitatea 
lui este unilaterală șl se 
mărginește la îndrumarea 
unităților prin clrculărl și 
sfaturi verbale. Fapt e că 
unitățile economice sînt 
„bombardate" neîncetat, pe 
cele mai diverse linii, cu 
tot soiul de cereri privind 
furnizarea de informații. 
Or, serviciul metodologic 
al ministerului respectiv — 
de altfel sistemul pare ge
neral — nu se preocupă 
decît de documentele ela
borate pe plan departa
mental și de metodologia 
contabilă „de resort" Deci, 
ca să vorbim în termeni 
adecvați, preocupările sale 
se rezumă la circulația in
formației pe un singur ca
nal. cel al direcției tutelare 
din minister. Or, fenome
nele de proliferare locală a 
documentației, modul nera- 
țional în care e alcătuit 
sistemul de comunicații al 
informației (datorită exis
tenței unor „baraje", cir
cuite paralele etc), nu intră 
în preocupările sale șl nici 
ale vreunui alt ' organism.

Interlocutorii au arătat 
că li s-ar părea util un or
gan central cu atribuții de 
raționalizare administrati
vă. Asemenea nuclee de 
studiu și îndrumare meto
dologică există astăzi în 
multe țări avansate, re- 
flectînd cerințe stringente 
ale vieții moderne. Ches
tiunea este de a-i găsi atri
buțiile care corespund con
dițiilor social-istorice. sis
temului economic și admi
nistrativ din tara noastră.

economic, com- 
Pe de altă parte, 
unor cadre cu ca- 
necorespunzătoa re

de econo- 
MARIN DUMI- 
de la centrul de 
Ministerului Pe- 

Desi există nor- 
comune, fiecare

uni- 
La

Vasile NICOROVICI

UN GRUP DE CETĂȚENI 
din satul Heci-Lespezi, 
raionul Pașcani

• In satul Lupșa de Jos din raionul Strehaia 
s-a înființat mai de mult un punct sanitar. A fost 
desemnată să-l deservească felcera medicală Geta 
Sîrbulescu de la dispensarul Broșteni. Ea are înda
torirea să vină-n sat la noi de patru ori pe săptă- 
mină. potrivit unui program bine stabilit. Dar nu-$i 
respectă orele, ci vine cind vrea. Stau oamenii și 
o așteaptă la punctul sanitar pentru diferite tra
tamente, dar ea nu se sinchisește. Printre pacienții 
cei mai frecvenți sînt femei gravide, copii mici, 
care au neapărată nevoie s' 
prescris de medic. Și felcerii.
de tratament : împotriva nepăsării, a lipsei de con
știinciozitate in muncă.

să li se facă tratamentul 
rița respectivă are nevoie

MAI MULȚI CETĂȚENI 
din satul Lupșa de Jos, 
raionul Strehaia

• La 1 septembrie a.c. redacția a trimis pentru 
cercetare Direcției regionale a transporturilor auto 
Ploiești o sesizare privind unele lipsuri in trans
portul cu autobuzele D.R.T.A. După un timp sintem 
informați că scrisoarea a fost înaintată de către 
D.R.T.A. întreprinderii de transporturi Ploiești 
(I.T.P.), întrucît — se afirma — „greșit a fost tri
misă întreprinderii noastre". La scurtă vreme 
I.T.P. returnează redacției sesizarea, „deoarece pro
blema aparține D.R.T.A. Ploiești" ! Cetățenii aș
teaptă răspuns la această sesizare. Dar disputa 
între cele două întreprinderi pe tema rezolvării 
acestei scrisori continuă. E nevoie de vreun ar
bitru special ? Poate recomandă Ministerul Trans
porturilor Auto. Navale și Aeriene pe cineva !

• De șapte luni ne tot rugăm de salariatii sec
ției din Bistrița a I.R.E.-Cluj să vină în comună 
și să ne execute o lucrare, ca să putem folosi apa
ratul de proiecție pentru ecran lat pe care-l avem. 
Nu-i păcat să zacă, neutilizat, din luna martie, 
nou-nouț cum este ? Așteptăm intervenția condu
cerii I.R.E.-Cluj.

Prof. Traian POP 
comuno Feldru, 
raionul Nâsâud

mese.

ATRIBUITE CISTII

prepa- 
bucătă-

SINEȘTI

(Urmare din pag. I)

Trofee premiate la expoziția internaționalei din Iugoslavia, expuse la Aso
ciația generalâ a vînâtorilor și pescarilor sportivi din Capitalâ 

Foto : M. Cioc

ADMINISTRAȚIA 
SIGURĂR1LOR 
STAT anunță că trage
rea de amortizare 
luna octombrie 1967 
asigurărilor mixte 
viață, are loc la 31 oc
tombrie 1967, in orașul 
Bacău. Pentru a partici
pa la această tragere, 
este necesar ca asigurații 
să-și achite la termen 
ratele de primă.

POPASUL

Pe șoseaua București- 
Urziceni, Ia kilometrul 
31, s-a dat în folosință o 
nouă unitate de alimen
tație publică, cu speci
fic tradițional românesc. 
Spațiul de consumație 
este compartimentat in 
încăperi intime, de cîte 
3—4 mese. Personalul 
servește în tot timpul 
zilei tradiționale 
rate de grătar și 
rie românească.

„Popasul Sinești", am
plasat în pădurea Sinești, 
cu loc de parcare pentru 
autoturisme, stă perma
nent, la dispoziția bucu- 
reștenilor, a tuturor ce
lor ce se îndreaptă spre 
Moldova si Dobrogea.

Participanțiltr ci^igă- 
tori la sistemele Loto- 
Pronosport le-au fost a- 
tribuite anul acesta 609 
de autoturisme. Tragerea 
specială Loto de la 27 
octombrie a.c. oferă încă 
20 autoturisme : 2 Re
nault 10 Major, 4 Skoda 
1 000 M B., 2 Flat 850, 2 
Renault Gordini și 10 
Trabant 601, precum și 
premii în bani. Se vor 
extrage 28 de numere.

Azi este ultima zi de 
vinzare a biletelor.

îi determină să-și mobilizeze re
sursele de energie și inițiativă, căro
ra le sînt proprii repulsia de a urma 
drumurile bătute, de a ceda în fața 
greutăților. La un moment dat pe 
șantierul Combinatului siderurgic, lu
crările de fundare a gospodăriei de 
nămol din sectorul otelărie erau în- 
tîrziate din pricina lipsei piloților de 
beton. Proiectanții, constructorii 
erau înclinați să încrucișeze brațele : 
„Asta-i situația, n-avem ce face". Ing. 
Ion Mănuc, locțiitorul secretarului 
comitetului de 
partid al Combi
natului siderurgic, 
a refuzat’ să ac
cepte „fatalitatea" 
întîrzierii con
struirii obiectivu
lui. Biruind re
zervele proiec- 
tanților care se 
cramponau de so- 
Luția clasică (ino
perantă însă, în 
acest caz, a piloți
lor de beton) a 
reușit să convin
gă conducerea 
ICMSG de avan
tajele utilizării în 
fundații a piloți
lor „Franki". Tot 
atît de important 
ca scurtarea cu 20 
de zile a timpu
lui de executare

muflarea acestora. Este semnifica
tivă în această privință situația crea
tă, în a doua jumătate a anului tre
cut, la secția de rețele cord din 
cadrul Combinatului pentru fibre 
artificiale Brăila. Din mașinile mo
derne, de înaltă tehnicitate funcțio
nau mai puțin de jumătate, iar a- 
cestea intermitent, dînd produse de 
slabă calitate, procentul rebuturilor 
era extrem de ridicat. Secretarul 
comitetului de partid, în loc să mo
bilizeze forțele organizației pentru 
a pune capăt acestei stări de lucruri, 
a devenit „aliatul11 directorului com
binatului și șefei secției respective

PE TRASEE
ARGEȘENE I

Intre un obiectiv de interes tu
ristic si altul, drumeții caută și un 
loc necesar mesei și odihnei, la
tă cîteva adrese utile pentru aceas
ta în regiunea Argeș. în Pitești, 
restaurantul „Argeș" oferă consu
matorilor preparate culinare cu 
specific local: frigărui ciobănești, 
fleici de porc țărănești, scăricică 
de porc, coșulețe argeșene cu ciu
perci, costiță rucăreană si pîinișoa- 
re, precum și vinuri din podgoriile 
de la Stefănești si Drăpășani. Vi
zitatorii orașului Curtea de Argeș 
pot face un popas la restaurantul 
„Capra neagră", unitate nouă, un
de se servesc, de asemenea, mîn- 
căruri tradiționale. Pe o colină, a- 
proape de centrul orașului Rimni- 

la umbra arborițor. 
restaurantul-cam- 
în vase de ce-

cu-Vîlcea, l 
este deschis 
pinp „Capela". 
ramică de Argeș se servesc spe
cialitățile casei : pastrama de porc 
și cîrnati direct de la afumătoare. 
Pentru cei care vor trece prin sta
țiunile Călimănești si Căciulata, a- 
m.intim cîteva locuri îmbietoare de 
povas : la 500 de m mai la sud de 
mănăstirea Cozia se găsește cam
pingul „Căciulata" cu loc de par
care pentru autoturisme. Căsuțele 
cu două locuri oferă condiții plă
cute de odihnă, în aceeași zonă 
este si hotelul „Căciulata". care o- 
feră cazare și masă pentru turiști 
si un loc de parcare.

Activistul
de partid

________  a funda'ției și 
importantele economii realizate mi 
se pare în acest caz victoria spiritu
lui intrepid, înnoitor, asupra tendin
țelor rutiniere.

Cum se explică faptul că în une
le întreprinderi deficiente 
puteau fi ușor înlăturate în sta
diul embrionar nu au devenit 
ținta unor eforturi conjugate de
cît după ce daunele pricinuite de 
ele au impus măsuri ferme ?

care

De regulă generală, cauza o con
stituie si insuficienta combativitate a 
unor cadre de partid. Experiența 
arată că de la manifestările de în
găduință față de neajunsuri, de la 
acceptarea lor tacită, se ajunge în 
cele din urmă la justificarea și ca-

de la C.S.C.A.S. REZULTATUL
UNUI CONCURS IN PROIECTARE

La concursul cu terna „Magazin universal cu bufet și cofe
tărie, grupat cu complex de deservire în mediul rural", orga
nizat de Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură si 
Sistematizare, au fost acordate 5 mențiuni a cite 5 000 lei fie
care. Autorii proiectelor sînt : arh. Neagu Cristina și proiec
tant Neagu Anca; arh. Enescu Mihai; arh. lurov Cosma si 
arh lurov Elena ; arh. Streja Aristide si arh Roșianu Lucian ; 
arh. Gabriel Radulescu și arh. Aurelian Filicescu.

Lucrările prezentate la concurs vor fi expuse public in 
sala C.S.C.A.S din Bd. Magheru nr. 32—34, intre 15—25 no
iembrie 1967.

Sub masca
(Urmare din pag. I)

mai în perioada 15 iunie— 
30 iunie a pregătit 28 elevi 
pentru suma de 11 200 lei. 
„Majoritatea celor pregătiți 
au fost admiși. Consider că 
am muncit corect cu ei". 
Aceasta este opinia despre 
corectitudine a maistrului 
L. Bolony. Dar corect este 
ca profesorul să pregăteas
că elevii în școală, fără a 
percepe această taxă pen
tru care multi părinți fac 
sacrificii. Or, acest mais
tru, după cum declară Ni- 
colae Dinu, inspector al 
secției de învățămînt, „nici 
nu are voie să dea meditații 
și cu atît mai puțin unor 
candidați la școala unde tot 
el este și examinator".

în urma cercetărilor efec
tuate în orașul Motru ca ur
mare a unei sesizări făcute 
de redacția noastră organe
lor în drept din regiunea 
Oltenia a reieșit că astfel 
de meditații contra plată 
au dat elevilor lor și pro
fesorii 
Nicolae 
scolii.

înseși 
către secția de învățămînt 
a Sfatului popular regional 
Oltenia, prin care celor doi 
profesori li s-a interzis să

Vasile Căruntu si 
Popescu, directorul

măsurile luate de

mai facă parte din comisiile 
de examinare, arată foarte 
clar că sub masca unor me
ditații se ascundeau de fapt 
doi „misiți".

„Aceste practici capătă 
uneori o tentă machiavelică
— declară un părinte, M. N. 
Copilul meu nu a avut nici
odată nevoie de meditații. 
Nici măcar noi părinții 
n-am fost nevoiți vreodată 
să-l ajutăm să-și facă te
mele. Și cu toate acestea, 
înaintea examenului de ad
mitere în clasa a IX-a am 
fost nevoiți să-i luăm me
ditator la matematică, c'e- 
oarece profesorul care 
urma Să fie și examinator 
mi-a spus, la o manie
ră mai mult decît in
sinuantă : trebuie să fiți 
convinși că, oricum, eu sînt 
cel care știe mai bine ca 
oricine ce și cît anume se 
cere la acest examen. Apoi, 
însăși prezenta mea în co
misie poate fi pentru dum
neavoastră o 
succesului... Și 
M. N
- de 
nu-mi 
blemă 
fiului 
în fața unor cerințe care, 
ca să fiu sincer, mi-au 
stingherit bugetul".

garantie a 
- continuă 

puțin descumpănit 
unde pînă atunci 
făceam nici o pro- 
cu situația școlară a 
meu m-am pomenit

Impunerea acestor medi
tații. fie că este sau nu ne
voie de ele, situează pro
fesorii în ochii elevului ca 
beneficiari al sumelor ofe
rite de el. In ce anume se 
transformă stima și respec
tul ce-1 impune firesc pro
fesorul elevului ? Mai poa
te aștepta aceste dovezi, 
acum cînd, tntr-un fel, de
vine salariatul elevului ?

Tn ancheta noastră s-au 
semnalat și cazuri în care, 
atrași de „avantajele medi
tației" unii „pedagogi" au 
renunțat chiar la munca 
din scoală.

Iată dar cum instituția 
meditației se transformă, 
uneori, într-o afacere, în 
comerț și trafic de influ
entă. în aceste condiții, 
meditația nu mai slujește 
decît ca paravan.

0 PRACTICĂ

INTERZISĂ

Am adus astfel de cazuri 
la cunoștința Ministerului 
Invătămîntului.

— Există o reglementare

în opera de... justificare a neajun
surilor. In fapt însă teoretizarea 
neputinței de a birui „greutățile o- 
biective1', masca grave lipsuri pri
vind organizarea producției, întreți
nerea mașinilor, disciplina muncii. 
Colectivul trimis de comitetul re
gional de partid a dinamizat organi
zația de partid, întregul colectiv. S-a 
trecut la reorganizarea schimburilor 
echilibrînd tortele calificate din fie
care tură ; specialiștii au fost scoși 
din birouri și repartizați pe schim
buri cu 
asistența 
revizuite 
Utilajul 
metrilor 
selor s-a

Autoritatea, înalta răspundere care 
revine activistului îi impune obliga- 
ția primordială de a se situa in toate 
împrejurările pe poziția interesului 
general, de a nu tolera nici cea mai 
mică abatere care ar putea aduce 
daune economiei naționale. Intran
sigența principială are in acest do
meniu un puternic efect educativ.

răspunderi precise privind 
tehnică necesară ; au fost 
toate mașinile. Rezultatul ? 
este folosit conform pa ra
dio deviz, calitatea produ- 
îmbunătătit simțitor.

Cerințele pe cît de variate, pe 
atît de complexe ale perfecționă
rii conducerii economiei sînt me
nite să-si găsească reflectarea ne
mijlocită în stilul de muncă al 
activistului de partid, tn ce di
recție considerați că trebuie con
centrate cu precădere eforturile ?

efortul de 
realităților, 
din legile

Hotărîtor mi se pare 
cunoaștere temeinică a 
a cerințelor decurgînd 
obiective ale dezvoltării sociale, 
astfel încît să restrîngem continuu 
pînă la eliminare manifestările de 
subiectivism si voluntarism. Am în- 
tîlnit în cadrul acțiunii de organizare 
științifică măsuri care, după ce au 
fost aplicate în practică, erau privite 
de unii cu condescendentă, ca „ceva

meditației
9

a meditațiilor de către Mi
nisterul Invătămîntului 7, 
am întrebat.

Ne-a răspuns tovarășul 
Ion Radu, director general :

— Există un regulament 
în funcție de care îsi desfă
șoară activitatea toate șco
lile noastre. Bineînțeles că 
acest regulament privește 
și meditațiile, precum și 
modul în care ele trebuie 
să se desfășoare. Medita
ția este privită de noi ca o 
componentă firească a 
muncii unul profesor. Nu 
este Inclusă în cele 18 ore 
ce le are un profesor de 
ținut la clasă, dar însusi 
numărul relativ mic al a- 
cestor ore se datorește ne
cesității continuării unor 
activități. Sînt unele mate
rii și chiar lecții, preten
țioase ca volum și subtili
tate. ce necesită aprofunda
rea lor. pentru care nu sînt 
suficiente orele de clasă.

In ceea ce privește Drac- 
ticile la care vă referiți 
precizez că regulamentul 
interzice categoric profeso
rilor să dea meditații con
tra plată propriilor elevi. 
De asemenea, sînt interzi
se și acele meditații făcu
te cu candidata la diferi-

te concursuri de admitere 
cînd respectivii profesori 
fac parte din comisiile de 
examinare. Totodată, prin 
hotărîri ale conducerii Mi
nisterului Invătămîntului. 
se vine în ajutorul elevi
lor. aceștia beneficiind de 
un număr crescut de ore 
pentru meditații si consul
tații gratuite. Aceste ho
tărîri privesc atît ele
vii de la cursurile de zi 
cît si pe aceia de la școlile 
și liceele serale și fără 
frecvență. Pentru ultima 
formă de învățămînt. nu
mărul orelor s-a dublat de 
la 10—12 la 20—24 pe 
lună.

Iată dar că sînt create 
condiții deosebite pentru 
elevii cărora le sînt nece
sare explicații sau 
tinte suplimentare.

există o 
juridică prin care

a da meditații 
particulare ..prooriilor e- 
levi să fie curmată ?

La această întrebare răs
punde Florin Dimitriu. 
iocțiitoi al procurorului- 
sef al Procuraturii orașu
lui București t

- Există articolul nr. 
268'36 din Codul penal 
care califică drept infrac
țiune sustragerea de la

cunoș-

Nu

tica de

formă 
prac-

plata impozitului a acelora 
care au un venit suplimen
tar nedeclarat. Si bineînțe
les că legile nu se opresc 
doar la acest aspect. Orice 
alte practici necinstite care 
s-ar ascunde îndărătul a- 
cestor „meditații" sînt pe
depsite prin lege.

Legea însă intervine în
totdeauna acolo unde ordi
nea firească a lucrurilor, 
bunul lor mers au fost încăl
cate. De aceea reținem ide- 
ea directorului general Ion 
Radu : „Dat fiind aspectul 
greu controlabil al acestor 
activități, există preocupa
rea ca aceste meditații să 
se desfășoare numai în 
școală, sub supravegherea 
forurilor competente sau în 
forma unor instituții civice 
și nicidecum private, ulti
mele oferind posibilitatea 
scoaterii de sub controlul 
școlii a activității unor ca
dre didactice"

Hotărîrile ce vor ti luate 
de Ministerul Invățămîntu- 
lui trebuie să privească nu 
numai îndatoririle, obliga
țiile cadrelor didactice, dar 
să se oprească si asupra 
unor măsuri drastice îm
potriva acelora care prin 
activitatea lor coboară, in 
ultimă instanță, prestigiul 
școlii.

care-l putea da oricui prin cap". 
Fapt este însă că pentru ca aseme
nea „ouă ale lui Columb" să apară 
a fost nevoie de competentă și spirit 
gospodăresc, de minți ingenioase și 
de ochi ageri care știu să descifreze 
semnificații mai largi în spatele unor 
aspecte aparent minore. Mult timp, 
la uzina Laminorul de tablă subțire 
Galați acțiunea de reducere a pre
țului de cost nu a depășit stadiul 
„preocupărilor". A fost nevoie de in
tervenția secretarului comitetului de 
partid, Ion Baban, pentru ca de la 
declarații de principiu să se treacă 
la măsuri efective privind principa

lul element al pre
țului de cost — 
materia primă; 
organizarea unei 
evidențe stricte a 
consumului spe
cific de zinc înce- 
pînd de la depo
zit ?i Pînă la 
schimb și echipa 
de lucru, întărirea 
controlului și a- 
sistenței tehnice 
la fiecare mașină 
spre a se asigura 
respectarea rigu
roasă a cerințelor 
procesului tehno
logic.

Numai atunci 
putem consemna 
pozitiv aportul 
activistului cînd 
el se îngrijește ca 

întreprinse să fie 
nu pornite cu

diferite acțiuni 
duse pînă la capăt, 
mare pompă și părăsite in voia soar- 
tei. Mi se pare demn de relevat în 
această privință perseverența, spiri
tul metodic cu care tov. Gheorgha 
Tănase. secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Focșani, a acționat 
pentru ca măsurile de organizare ști
ințifică a producției preconizate în 
urma studiilor întreprinse în între
prinderile orașului să nu rămînă sim
ple deziderate, ci să fie efectiv apli
cate.

Inslstînd asupra însemnătății spiri
tului militant ca una din trăsăturile 
caracteristice a activistului ținem 
seama de faptul că noul nu găsește 
pretutindeni ușile deschise, el iși face 
loo pe măsură ce înlăturăm practicile 
și mentalitățile perimate. Atunci 
cînd activistul pierde combativitatea, 
cînd, asemeni secretarului comitetu
lui d» partid de Ia I.S.C.M. Brăila, 
Ion Bratu, își concentrează eforturile 
nu spre înlăturarea cauzelor care 
determină deficitul financiar al în
treprinderii, ci spre justificarea nea
junsurilor. apare primejdia ca el să 
se transforme în mod obiectiv în 
paravan al acelora care se crampo
nează de metode de organizare în
vechite, ceea ce nu putem 
în nici un caz.

Acționăm cu perseverență 
lichida stilul de îndrumare 
care se limitează la simple îndemnuri 
generale lipsite de conținut. Cu indi
cații de tipul : „puneți în centrul 
preocupărilor", „dați bătaie, trebuie 
lichidate lipsurile..." nu pot fi urnite 
lucrurile din loc. Ceea ce i se cere 
activistului este să pătrundă în mie
zul lucrurilor, să sesizeze aspecte cu 
care alții s-au obișnuit, să arate ce 
trebuie întreprins efectiv pentru îm
bunătățirea activității și să pună el 
însuși umărul la aceasta. Cînd au 
fost informați că pentru Laminorul 
de tablă groasă de la Combinatul si
derurgic au fost solicitate din import 
cantități de piese de schimb însu- 
mînd cheltuieli exorbitante, activiștii 
secției economice a comitetului re
gional de partid nu s-au limitat să 
„ia Ia cunoștință". Analizînd lucruri
le la fața locului el au constatat că 
cererea de import fusese făcută, pe 
de o parte, fără a se cunoaște precis 
necesitățile curente și de perspectivă, 
iar, pe de altă parte, fără a se 
investiga posibilitățile industriei 
noastre. Determinînd realizarea unei 
evidențe stricte a necesarului de pie
se și solicitarea concursului între
prinderilor din tară s-a reușit renun
țarea la 85 la sută din cererea de 
import.

Nu putem ignora influența nega
tivă a unor teze larg răspîndite pînă 
nu de mult, potrivit cărora unul 
dintre „avantajele" economiei socia
liste ar fi posibilitatea menținerii 
unor întreprinderi și sortimente ne
rentabile. Tot atît de dăunătoare a 
fost concepția că nu avem ce învăța 
de la modul de organizare a produc
ției din întreprinderile țărilor avan
sate din punct de vedere industrial, 
prezentate ca incompatibile cu „uma
nismul socialist", ajuns astfel să fie 
caricaturizat de cei ce vedeau în el o 
oază, un adăpost comod pentru le
neși. indisciplinați șl incapabili, care 
cereau tot mai mult societății, dîndu-i 
în schimb cît mai puțin.

Tn asigurarea succesului măsurilor 
preconizate de recenta plenară a C C. 
al PC.R.. activiștilor de partid le re
vine un rol primordial ; nu 
îndoială că ei îl vor îndeplini 
nul, abnegația și înaltul spirit 

, pundere cu care au militat 
înfăptuirea tuturor marilor 
inițiate de partid.

admite

spre a 
formal

încape 
cu ela- 
de răs- 
pentru 
acțiuni
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din 5 — 6
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■ SPECIALIZAREA ÎN CONSTRUCT!
9

S;

Proiectul de Directive referitoare la 
perfecjionarea conducerii și planificării 
economiei nafionale conține un impor
tant capitol în legătură cu activitatea 
de construcții și investiții, activitate in 
plină amploare pe teritoriul orașului Pi
tești. De aceea, mă opresc asupra lor 
in mod special. Un element fundamental 
îl constituie

precizarea bine venită de a nu 
se introduce in planurile anu
ale investiții pentru care nu 
sint întocmite proiectele de 
execuție.

Prevederea are o vădită însemnătate, 
întrucît unele deficiențe mai mari în 
realizarea ritmică a planului anual de 
investiții pornesc de la lipsa proiectelor 
de execuție. E suficient, cred, să amin
tesc că la unele obiective de la 
Combinatul chimic din Pitești nu se poa
te asigura frontul de lucru necesar, sub 
aspectul procurării materialelor și orga
nizării propriu-zise a producției și a 
muncii, tocmai din cauza absenței unor 
proiecte de execuție. Aplicîndu-se pre
vederea din proiectul de Directive — 

pentru orice lucrare, dar mai 
cu seamă pentru cele impor
tante, documentația tehnică și 
proiectele de execuție trebuie 
pregătite cu cel puțin un an 
înainte de începerea efectivă 
a execuției lor

— asemenea neajunsuri vor putea fi 
preîntîmpinate. Constructorul, titularul in
vestiției vor avea posibilitatea clară de 
a asigura prin plan, la timp și pe baze 
reale, materialele, utilajele și celelalte 
condiții strict necesare bunei desfășurăm 
a lucrărilor. Totodată, se va soluționa și 
mult discutata problemă a modificărilor 
de soluții din proiecte, a notelor de co

mandă. Titularul investiției, constructo
rul vor avea efectiv posibilitatea să ana
lizeze temeinic, pe toate părțile, pro
iectele de execuție, să clarifice pînă la 
ultimul amănunt soluțiile preconizate. 
Se va vedea cu claritate partea „mai 
slabă", iar eventualele modificări de so
luții nu se vor mai face pentru a aco
peri, cum se procedează acum, imper
fecțiunile proiectului, ci numai în cazul 
cînd e vorba de

alinierea variantei respective 
la cerințele progresului tehnic 
și economic, de care proiectele 
trebuie să țină permanent sea
ma.

Aplicarea prevederii amintite din pro
iectul de Directive implică, deci, o mare 
responsabilitate. După părerea mea, în
tocmirea la termen, în condiții irepro
șabile, a întregii documentații tehnice și 
de execuție nu poate fi lăsată la latitu
dinea unui institut de proiectare, oricare 
ar fi el. De aceea, cred că această pre
vedere trebuie să fie însoțită de 

obligativitatea terminării și 
procurării acestei documenta
ții la termenul stipulat, cu de
calajul stabilit, de îmbunătăți
rea prevederilor legale și crea
rea cadrului organizatoric cu
venit

Printr-un asemenea complex de măsuri 
se va răspunde atît cererii îndrep
tățite a constructorilor de a dispune în 
timp util de proiecte, cît și imperativu
lui de a asigura un ritm intens și o eșa
lonare judicioasă — pe ani — a pu
nerii în funcțiune a noilor obiective.

Merită apreciată și prevederea refe
ritoare la

adîncirea specializării unor u- 
nități de construcții, capabilă 

să pună în valoare un șir de 
avantaje :

valorificarea experienței avansate, spe
cializarea cadrelor, realizarea unor lu
crări de înalt nivel. calitativ, creșterea 
productivității muncii și a eficienței în 
angajarea investițiilor, a fondurilor ma
teriale și bănești ale statului. Prevederea 
pornește, în mod legitim, de la unul 
din neajunsurile actualului sistem de or
ganizare a construcțiilor — lipsa unor 
unități profilate după specificul lucră
rilor : industriale, social-culturale, de lo
cuințe, ca și după genul lucrărilor, adi
că fundații, terasamente, betoane pre- 
comprimate. Toate acestea, așa cum se 
desprinde și din activitatea șantierelor 
din Pitești, au o influență nefavorabilă 
asupra randamentului folosirii utilajelor 
și a forței de muncă, scurtării terme
nelor de execuție, reducerii costurilor 
lucrărilor.

Dar, se pune întrebarea :
de cine să aparțină aceste în
treprinderi de construcții spe
cializate ?

Părerile sînt împărțite. Eu pledez pentru 
desprinderea unităților specia
lizate, sau care urmează să se 
specializeze, de la ministerele 
beneficiare, titulare de inves
tiții și gruparea lor în funcție 
de profil, de succesiunea fi
rească a fazelor procesului 
tehnologic de construcții, de 
apropierea lor teritorială.

îmi întemeiez punctul de vedere pe 
unele considerente de ordin practic, 
cristalizate în viața șantierelor și a în
treprinderilor de construcții existente. 
Bunăoară, subordonarea acestor între
prinderi de construcții ministerelor be
neficiare, titulare de investiții, acoperă 
unele nereguli, slăbindu-se disciplina 

termenelor de execuție, ocolindu-se a- 
numite prevederi legale, mai ales cînd 
e vorba de răspunderea materială. în- 
frucît constructorul, proiectantul și be
neficiarul fac parte din același minister, 
această simbioză dă naștere la • 

compromisuri reciproce.
Nu puține sînf situațiile cînd proiec

tantul, încercînd să acopere unele de
ficiențe din documentațiile tehnice, de 
execuție, dă vina pe constructor, chipu
rile, deoarece acesta nu ar fi respectat 
soluțiile preconizate. Se ajunge în acest 
mod la minister. Ce se întîmplă aici ? 
Beneficiarul, adică cineva din minister, 
care nu a verificat în prealabil proiectul, 
sau l-a verificat superficial, nu știe ce 
atitudine să ia. Atunci se recurge la 
justificări, la improvizații și compromi
suri, potrivit zicalei: „mai lasă, jupîne"... 
în final, lucrurile se mușamalizează și 
de foarte puține ori se uzează de prin
cipiul răspunderii materiale. Pînă acum, 
nu am văzut un beneficiar, un proiectant 
sau un constructor care să spună : „sînt 
vinovat, trebuie să suport pagubele, să 
plătesc pentru greșeli". Practica arată că 

planul de investiții se îndepli
nește în condiții optime, iar 
răspunderile sînt mult mai 
bine precizate și respectate 
cînd constructorul și beneficia
rul aparțin de ministere dife
rite,

întrucît acoperirea neajunsurilor e înlă
turată, locul ei fiind luat de colaborarea 
sfrînsă, principială.

Mai mulf, includerea întreprinderilor 
de construcții la ministerele titulare de 
investiții, nespecializate, determină per
petuarea procedeelor de pînă acum, 
cînd pentru acoperirea capacității de 
producție a întreprinderilor s-a recurs la 
executarea unor lucrări ce nu intră în 

profilul lor. Acesta este motivul princi
pal pentru care întreprinderea de con
strucții și amenajări piscicole București, 
execută o fabrică de brînză la 
Slatina și o fabrică de preparate de 
carne la Pitești (deci nu lucrări pisci
cole), întreprinderea de construcții de 
montaj schele ridică un centru școlar la 
Pitești, iar întreprinderea de construc
ții de drumuri poduri și alte lucrări 
speciale de transporturi execută sedii 
administrative, ateliere de construcții. 
In ce condiții, nu mai vorbim, deoarece 
concluziile sînt evidente.

Intervine și un alt inconvenient, gene
rat de împrăștierea întreprinderilor de 
construcții, de dispersarea lor la dife
rite ministere și organe titulare de in
vestiții. Ca exemplu iau activitatea de 
investiții din orașul Pitești. Acum, pe te
ritoriul orașului există peste 20 antre
prize și subantreprize (fără unitățile de 
deservire de producție aferente), fiecare 
avînd conducere separată, cu servicii 
funcționale, cu baze de producție, gru
puri sociale și pentru lucrări de orga
nizare, executate în majoritate indepen
dent pentru fiecare șantier. Totul pro
voacă, în final,

menținerea unui aparat tehni- 
co-administrativ exagerat, pa
ralelisme, cheltuieli suplimen
tare nejustificate.

Aminteam de întreprinderea de con
strucții și amenajări piscicole Bucu
rești. Ea are deci sediul în Capitală. De 
aici, alte cheltuieli cu deplasările dele- 
gaților de la centru, din București, care 
vin pentru sprijin și îndrumare, pe șan
tierele respective. Totodată, lucrînd dis
persat, în paralel, fiecare unitate își 
procură utilaje, uneori pentru durată 
foarte scurtă și lucrări foarte mici, fă- 
cîndu-se în același timp mari cheltuieli de 

transport în comparație cu amploarea 
investiției respective.

Aceste consecințe, prezentate pe 
scurt, mă determină să consider că men
ținerea întreprinderilor de construc
ții în cadrul ministerelor cu speci
fic de producție industrială, titulare ale 
investiției, nu este soluția cea mai indi
cată și ea nu va putea înlătura para
lelismele și deficiențele amintite, exis
tente în prezent.

Varianta mai bună ar fi poate 
încadrarea întreprinderilor 
respective, specializate cu un 
profil bine precizat, in actua
lele ministere de construcții.

Dacă volumul mare de lucrări ar de
păși capacitatea optimă pentru un ast
fel de minister, se pot studia și alte 
variante. Apreciez că ar fi util să se 
studieze. în acest sens, eficiența orga
nizării unor centrale cu caracter regio- 
nal-teritorial, care vor include subunități 
de diverse specialități de la cele două 
ministere existente de construcții, po
trivit viitoarei împărțiri administrative 
a țării noastre.

M-am gîndif, cînd am făcut această 
propunere, și la următorul cîștig 
de eficiență. Ministerele de pro
ducție industrială, descongestiona
te de activitatea de construcții, ar 
avea în acest fel mai mult timp să se 
ocupe de problemele proprii specificu
lui lor, de îndeplinirea sarcinilor majore 
care le revin potrivit proiectului de Di
rective.

Tot în proiectul de Directive se mai 
prevede că întreprinderile de construc
ții pot să-și constituie unități cu carac- 
ier industrial, pentru elemente, suban- 
samble și materiale de construcții. Cred 
că prevederea respectivă necesită u- 
nele precizări, în sensul ca 

activitățile cu caracter perma
nent să fie trecute la între
prinderi industriale și nu sub
ordonate unităților de con
strucții.

De pildă, iată situația balastie
relor din regiune, care sînt re
partizate diferitelor unități de con
strucții. Această subordonare duce la 
încrucișări de materiale, cheltuieli supli
mentare, în unele cazuri chiar la lip
suri de agregate pe unele șantiere și 
la... stocuri pe altele. Gruparea acestora 
sub o singură conducere tehnico-admi- 
nistrativă, indiferent dacă vor fi sub tu
tela organelor locale sau centrale, va 
permite înlăturarea anomaliilor existen- 
fe. Actualele trusturi regionale de con
strucții fac o altă greșeală : în dorința 
de a-și rezolva problemele de aprovi
zionare, de a suplini lipsurile de mate
riale care ar trebui livrate de întreprin
derile republicane, și-au încropit diversa 
ateliere de producție industrială, ajun- 
gîndu-se ca numărul acestora să fi» 
comparabil cu cel al unităților de con
strucții. Astfel, T.R.C. Argeș, pentru trei 
grupuri de execuție, are și două uni
tăți cu producție industrială, situație car» 
a umflat sfera personalului tehnico-ad- 
ministrativ și impietează buna desfășu
rare a lucrărilor pe șantiere. De aceea, 
consider mai indicat ca

unitățile profilate numai pe 
producție industrială să apar
țină de industria locală sau 
republicană,

după volumul producției, degrevînd ast
fel întreprinderile de construcții de a- 
cesfe sarcini suplimentare.

Ing. Grigore POPESCU 
secretar al Comitetului 
orășenesc Pitești al P.C.R.

■ VALOAREA STUDIILOR DE SISTEMA TIZĂRI TERITORIALE ■
Documentele plenarei C.C. 

al P.C.R. din <5—6 oc
tombrie 1967, aflate în plină 
dezbatere publică, rețin nu 
numai atenția specialiștilor, 
dar și a unor largi cercuri 
de cetățeni. Referindu-mă la 
principiile de bază ale sis
tematizării localităților ru
rale, adoptate de recenta 
plenară, aș vrea să subliniez 
faptul că, pe lingă intere
sul deosebit pe care îl susci
tă pentru activitatea concre
tă, de construcție a satelor 
noastre, ele oferă specialiști
lor un criteriu * ferm de 
orientare, dau aripi imagina
ției lor creatoare, le insuflă 
pasiune și elan. Mai mult 
chiar, interesul acesta depă
șește sfera chestiunilbr ' de 
principiu. El se răsfrînge in 
egală măsură asupra desfă

șurării piOpriu-zise a lucră
rilor preconizate și — mai 
ales din partea publicului 
larg — asupra amănuntelor, 
a implicațiilor în domeniul 
faptului cotidian. Tu acea
stă lumină, consider nece
sară o examinare atentă a 
experienței acumulate, în
cercînd să desprindem ceea 
ce a fost bun de ceea ce 
putea fi evitat, cu concluzii 
utile pentru acțiunile noas
tre viitoare.

în încercările făcute pînă 
acum de a se elabora schi
te de sistematizare a satelor 
a apărut necesitatea de a 
se cunoaște îndeaproape di
recțiile de dezvoltare eco
nomică, forța de muncă ne
cesară în diverse activități, 
distribuția ei, venitul și pro
dusul social în perspectivă, 

cunoașterea prevederilor de 
dezvoltare a altor factori 
prezenți în teritoriu (rețeaua 
de drumuri, cai ferate, tu
rism). A apărut, așadar, 
necesitatea cunoașterii, în 
mod complex, a tendințelor 
de dezvoltare a tuturor fac
torilor situați în mediul ru
ral, pe zone largi, necesita
tea studiilor de sistemati
zări teritoriale complexe pe 
diferite trepte — sistem de 
așezări, raion, regiune.

Consider că întocmirea 
studiilor de sistematizări te
ritoriale pe diferite trepte 
constituie singurul mijloc de 
coordonare eficace și adec
vat pentru cuprinderea și în
drumarea unei politici uni
tare de investiții pe teritorii 
determinate. Din lipsa unor 
astfel de studii, s-au făcut 

greșeli în ce privește am
plasarea atît a unor dotări 
social-culturale, cît și a o- 
biectivelor economice mai 
importante. Astfel, în cu
prinsul regiunii Iași au fost 
construite' unele centre de 
gospodării de stat — de pil
dă Rîșești și Pojorăni în ra
ionul Huși, Bogești în ra
ionul Bîrlad, S.M..T Codă- 
ești în raionul Vaslui, și al
tele — în plin cîmp, depar
te de centrele populate. în 
jurul lor s-au dezvoltat con
strucții de locuințe, deve
nind un fel de mici locali
tăți noi, care ridică proble
me de deservire deosebit de 
dificile. De asemenea, în co
operativele agricole de pro
ducție s-au format numeroa
se centre și subcentre de 
producție agricolă, s-au con

struit grajduri și magazii la 
distanțe rnari unele de al
tele, greu de gospodărit, a 
căror echipare tehnică în
fruntă mari neajunsuri și 
dintre care multe apar de 
pe acum ca neraționale în 
perspectiva dezvoltării unor 
localități.

în peste 60 la sută din sa
tele existente s-au făcut ast
fel de construcții ce repre
zintă investiții deosebit de 
mari și care au frînat pune
rea în valoare a posibilități
lor de ridicare a condițiilor 
de viață în mediul rural. în 
unele dintre centrele de 
producție zootehnică s-au 
făcut captări și alimentări 
cu apă fără să se asigure o 
alimentare cu apă și pentru 
populație. Insuficienta cola

borare între diferite unități 
a dus Ia rezolvarea proble
melor fiecăreia în funcție 
numai de interesele ei, ceea 
ce contribuie la irosirea de 
fonduri materiale și bănești.

Mărimea, amplasarea și 
funcțiunile așezărilor rurale 
sînt condiționate esențial de 
potențele economice ale te
ritoriului și ele trebuie gîn- 
dite în așa fel îneît să asi
gure un venit cît mai ridicat 
pe cap de locuitor. Socotesc 
necesar să se inventarieze 
toate posibilitățile ce ar pu
tea reține locuitorii în sa
tele care urmează să se dez
volte. în acest scop, pentru 
elaborarea studiilor de sis
tematizări teritoriale, este 
necesară precizarea de către 
Consiliul Superior al Agri
culturii, prin organele sale 

de proiectare, a unor indi
catori privind dezvoltarea a- 
griculturii. Mai mult încă, 
în cadrul sistematizărilor te
ritoriale sînt de mare utili
tate studii aprofundate pri
vind direcțiile de dezvoltare 
și coordonarea lor pe plan 
teritorial, de către toate sec
toarele de activitate intere
sate.

D.S.A.P.C. Iași a întocmit 
pînă acum studii de sistema
tizări complexe pentru 3 ra
ioane și zona preorășeneas
că a orașului Iași, pentru 
alte 3 raioane astfel de stu
dii sînt în proiectare — ală
turi de studiul rețelei de lo
calități a regiunii — iar în 
anul 1968 se vor încheia 
studiile de sistematizări teri- 
toriale pentru toate raioane
le regiunii. în același timp, 

au fost elaborate 10 schițe 
de sistematizări de sate și 
11 studii, iar organele raio
nale au întocmit peste 50 
studii de sistematizare a sa
telor, necesare într-o etapă 
intermediară, pînă la întoc
mirea schițelor. Acest ritm 
de elaborare a schițelor, 
după mine, este mult prea 
lent. Existența însă în viitor 
a studiilor de sistematizare 
complexă pentru întreaga 
regiune, aprofundate în toa
te sectoarele prezente în te
ritoriu, permite preluarea, 
din cuprinsul lor, a indica
torilor necesari, simplificînd 
întregul proces.

Realizarea studiilor de sis
tematizări teritoriale și a 
schițelor de sate constituie 
temelia de organizare vii
toare a așezărilor rurale, o 

acțiune de lungă durată. El» 
vor trebui să ducă, în final, 
la înfăptuirea marilor idea
luri sociale de nivelare a di
ferențelor existente astăzi în
tre orașe și sate. Realizarea 
de la început a unor vetre 
de sat frumoase, construita 
cu aspect sistematizat, dota
te cu toate cele necesare 
unui mod de viață civilizat, 
menținerea și dezvoltarea as
pectului pitoresc al multora 
dintre așezările rurale vor 
ușura munca aceasta deo
sebit de anevoioasă și vor 
constitui un sprijin esențial 
în realizarea prevederilor 
proiectelor noastre.

Ing. Alexandru 
BUȚUREANU 
proiectant-șef 
la D.S.A.P.C.-lași

■ PlRGHII DE PROGRES ÎN ACTIVITATEA S. M. T.
Am citit cu un sentiment de de

osebită satisfacție proiectul de Di
rective al C.C. al P.C.R. cu privire 
la perfecționarea conducerii și pla
nificării economiei naționale. Clar
viziunea și realismul ’măsurilor 
preconizate arată cum nu se poate 
mai limpede că partidul nostru. 
Comitetul său Central, întreprind 
acțiunile cele mai potrivite și efi
ciente, pentru a duce întregul nos
tru popor spre un nivel de trai su
perior, pentru ca socialismul să-și 
dezvăluie și să-și pună în valoare 
din plin uriașele resurse Valorifi
carea tot mai deplină a bogățiilor 
de care dispunem va asigura pro
gresul continuu al societății noas
tre socialiste. Acesta este, de fapt, 
și motivul pentru care, personal, 
socotesc înfăptuirea măsurilor pre
văzute de acest important docu
ment ca pe o temelie trainică a 
dezvoltării economice rapide a Ro
mâniei în anii ce vin.

în ansamblul lor. noile măsuri 
preconizate urmăresc să pună în 
acțiune noi pîrghii ale progresului.- 
în contextul prevederilor cuprinse 
în proiectul de Directive se în
scriu și cele privind stațiunile 
de mașini si tractoare. Aceste 

unități dispun astăzi de o ba
ză tehnico-materială puternică 
și sînt capabile să asigure în
tr-o măsură tot mai mare e- 
xecutarea mecanizată a lucrărilor 
agricole pe ogoarele cooperativelor 
agricole, contribuind efectiv la 
creșterea producției agricole, la for
marea fondului central de produse 
agricole Așa cum se prevede în 
proiectul de Directive, S.M.T.-urile 
vor avea o mai mare independență 
dar și răspundere în folosirea mi j
loacelor materiale și financiare. în 
stabilirea legăturilor de producție 
cu cooperativele agricole și cu alte 
întreprinderi.

Pe baza propriei noastre expe
riențe putem aprecia că măsurile 
preconizate în vederea îmbunătăți
rii formei organizatorice și a me
todelor de conducere a Ș.M.T.-uri- 
lor vor contribui la îmbunătățirea 
substanțială a activității acestor u- 
nități. Eforturile mecanizatorilor 
vor fi astfel mai strîns și mai di
rect legate de realizarea sarcinilor 
trasate de partid privind dezvolta
rea intensivă și multilaterală a a- 
griculturii vor duce nemijlocit la 
rentabilizarea tuturor S.M.T.-uri- 
lor. la sporirea contribuției lor la 

progresul rapid al agriculturii. Ca 
unul care lucrez de mulți ani în a- 
cest sector, pot afirma că stațiuni
le de mașini și tractoare au toate 
condițiile nu numai să fie rentabile 
dar să contribuie efectiv în mult 
mai mare măsură la dezvoltarea 
economică a fiecărei cooperative a- 
gricole.

Acest fapt este ilustrat și de ex
periența stațiunii noastre care de
servește 29 de cooperative agricole 
de producție, cu o suprafață de a- 
proape 37 000 ha teren mecanizabil. 
Avem 320 tractoare și alte cîteva 
sute de mașini agricole. An de an, 
am reușit să sporim volumul de 
lucrări, ridicînd totodată si calita
tea acestora, fapt care a dus la o 
creștere continuă a producției la 
ha. Pe suprafețele de teren ale co
operativelor agricole deservite de 
stațiunea noastră, față de anul 
1963 producția medie s-a dublat la 
grîu, iar la porumb a crescut de 
2,5 ori. în acest an, planul de pro
ducție de 161 000 hantri a fost rea
lizat în aceste zile, iar semănatul 
de toamnă pe cele aproape 20 000 
ha este pe terminate în toate uni
tățile deservite. Mecanizatorii au 

efectuat lucrări de calitate mult su
perioară anilor precedenți.

în proiectul de Directive se a- 
rată că în prezent este în curs de 
elaborare un complex de măsuri 
menite să ducă la îmbunătățirea 
mecanizării agriculturii, a condu
cerii, organizării și finanțării uni
tăților noastre. Organizarea S.M.T.- 

urilor pe principiul gestiunii e- 
conomice proprii corespunde 
pe deplin etapei de dezvoltare 
în care ne aflăm. Folosind tot 

mai judicios tractoarele și mașini
le agricole, preocupîndu-ne per
manent de ridicarea gradului de 
calificare a mecanizatorilor, cît 
și a calității lucrărilor, colectivul 
stațiunii noastre a înregistrat la 
capitolul venituri 3 milioane lei 
peste plan numai în primele 9 luni 
ale anului și totodată o economie 
de aproape 1 milion lei la prețul 
de cost. Avînd în vedere prevederi
le cuprinse în proiectul de Direc
tive cu privire la organizarea 
S.M.T.-urilor în întreprinderi de 
mecanizare a agriculturii, soco
tesc că stațiunile noastre au 

condiții suficiente de a fi orga
nizate pe principiul gestiunii 
economice proprii. în această 

direcție aș dori să fac cîteva pro
puneri legate de noua formă de or
ganizare. Mai întîi. colectivul a- 

cestor noi întreprinderi de me
canizare a agriculturii să se 
bazeze pe organizarea de sec
ții amplasate în centrul unor 
zone de activitate mai restrîn- 
să, ele să fie dotate cu mici 
construcții și utilajele necesa
re, care să asigure operativ in
tervenții tehnice ușoare la 
tractoare, lucrări de sudură si 
fierărie. Aceste secții să 
fie conduse de personal cu pre
gătire corespunzătoare pentru 
întreținerea și exploatarea ma
șinilor și de un tehnician agro
nom care să urmărească cali
tatea lucrărilor și să țină evi
dența primară a secției res
pective. Există încă în prezent 

un neajuns care duce adeseori la 
nefolosirea completă a tractoarelor 
și mașinilor agricole, chiar în pe
rioade optime de lucru. Acest ne
ajuns e generat de faptul că con
tractele dintre S.M.T. și cooperati
vele agricole de producție nu pre
văd clauze concrete privind pena
lizarea unității ce nu asigură elibe
rarea terenului, deservirea mașini

lor agricole cu oameni suficienți și 
pregătiți, aducerea la timp a se
minței la capătul tarlalelor.

De asemenea, ar fi necesar ca In
stitutul de cercetări pentru me
canizarea agriculturii să inten
sifice studiile privind introdu
cerea în agricultură a unor 
mașini care să asigure folosi
rea întregii capacități de trac
țiune a tractoarelor U-650 și 
651. Aceasta ar duce nemijlocit 
la ridicarea productivității 
muncii și la reducerea cheltu
ielilor de producție. De exem

plu, pentru arătura de însămînțări 
la 18—20 cm adîncime este folosit 
plugul purtat cu 3 trupițe, care nu 
încarcă suficient forța de tracțiune 
a tractoarelor amintite. în locul a- 
cestora s-ar putea folosi un plug eu 
ramă cu 5—7 trupițe mici, ceea ce 
ar permite să se dubleze producti
vitatea. imbunătățindu-se în ace
lași timp și calitatea arăturilor. 
Totodată, pentru asigurarea recoltă
rii porumbului se impune construi
rea unei combine de mare capaci
tate, care să poată asigura și elibe
rarea terenului.

Actualul sistem de salarizare și 
premiere prezintă unele neajunsuri. 

îndeosebi în ce privește executarea 
lucrărilor în regie. După părerea 
mea, unele prevederi ale sistemu
lui de cointeresare nu mai cores
pund cu situația actuală.

De asemenea, încadrarea coope
rativelor agricole de producție pe 
zone este depășită față de produc
țiile care se obțin. Consider nece
sar să se facă o nouă reașezare a 

tarifelor de plată în bani și na
tură, cu stabilirea unor noi zo
ne de încadrare a cooperative
lor agricole, în funcție do gra
dul de fertilitate a solului și a 
producțiilor medii obținute în 
ultimii ani.

Grija deosebită a partidului pen
tru folosirea la un nivel superior a 
întregii zestre mecanice a agricul
turii va asigura ca aceasta să devi
nă o pîrghie puternică și constantă 
pentru obținerea de recolte bogate. 
Avem convingerea că înfăptuirea 
măsurilor cuprinse în proiectul de 
Directive va acționa ca un factor 
puternic al dezvoltării agriculturii 
socialiste cît și a întregii economii 
naționale.

Ion DELCEA
director al S.M.T.-Cîrcea 
regiunea Oltenia

Au început lucrările de construcjie din cadrul celei de-a doua elope de extinde.e și dezvoltare a Uzinei da alumina din Oradea (în fotografi») care /or mu.. . . . .......uu.e -Kj...a.eo ae p.oducție a uzinei cu încă 20 000 tone. Se prevede ca lucrările să se închei»
in mai pujin de 16 luni, astfel co in trimestrul IV al anului 1968 uzina să poată produce cu o capacitate anuaiă de 200 000 tone alumină calcinată
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Prilejuind confruntarea autorului debu
tant cu publicul cititor, colecția „Lucea
fărul" își împlinește adevărata sa me
nire de a stimula aptitudinile și voca
țiile autentice. Volume cum au fost „Dru
muri în cîmpie" de Ștefan Bănulescu, 
„Poarta” de Nicolae Velea, sau „Călă
toria” de George Bălăiță au marcat a- 
pariția unor prozatori care aveau să con
firme prin lucrările publicate ulterior a- 
precierea de care s-au bucurat la de
butul lor editorial. Și alte cărți tipărite 
în anii din urmă sub însemnele colec
ției — să le amintim, de pildă, pe cele 
semnate de Sînziana Pop, Iulian Neacșu, 
C. Sfoiciu sau Dumitru Țepeneag — au 
oferit criticii de specialitate prilejul unor 
discufii fructuoase asupra preocupărilor 
creatoare ale tinerilor autori, lăsînd să 
se întrevadă perspectiva unor promiță
toare evolufii scriitoricești. Este firesc, 
de aceea, să ne întrebăm în ce mă
sură reușesc să se circumscrie în sfera 
căutărilor fertile și volumele apar- 
firiînd „promofiei" de debutanți ti
părit! în acest an, în ce măsură ele 
exprimă potentele unor individualități 
ce se vor putea afirma plenar o dată 
cu maturizarea lor artistică. Pentru a 
răspunde unor asemenea întrebări ne-am 
propus să ne oprim doar asupra cîtorva 
dintre aceste volume : „Miss'65” de 
Aurel Deboveanu, „Foaia de parcurs' 
de Tudor Ursu, „După-amiază neliniș
tită” de Aurel Dragoș Munfeanu, „Zidul' 
de Horia Vasilescu.

lată, de pildă, cartea lui Aurel Debo
veanu, „Miss ’65". Schifele și nuvelele 
reunite aici vădesc preocuparea proza
torului de a descifra universul etic 
al eroilor săi, cei mai mulfi din
tre ei intelectuali, mai ales ingineri, 
surprinși în momente hotărîtoare ale 
activității lor profesionale. Deși nu se 
acordă o atenjie deosebită analizei 
psihologice, pe prim plan situîndu-se 
nararea obiectivă a faptelor, desfășura
rea aefiunii implică de cele mai multe 
ori, în subsidiar, o dezbatere morală, 
o confruntare semnificativă de menta
lități, îndeosebi între atitudinea omului 
capabil, integru, și modul individua
list de a concepe munca și relațiile 
dintre oameni. („Un an și cîteva zile", 
„Iarna și alte anotimpuri"). Aurel Debo
veanu se ferește de fenfația unor solu
ții factice, livrești. Preferă chiar să în
trerupă firul narajiunii înainte de a a- 
tinge punctul maxim al conflictului, pen
tru a-i lăsa cititorului posibilitatea de a 
medita asupra diverselor împrejurări și 
personaje, de a le descifra evolufia ul
terioară. De aici poate și o anume evi
tare a elementului neașteptat, impre
vizibil, care ar putea să nuanțeze și să 
redimensioneze pe parcurs traiectoria 
personajelor. Chiar dacă nu sînt depă
șite dificultățile începutului — am a- 
minfi prezența unor lungimi nejusfifi- 
cabile în economia narațiunii, ca și a 
unor linii inabil îngroșate — se reține 
însă autenticitatea pe care o poate con
feri unei scrieri literare experiența de 
viață destul de ușor detectabilă în sub
stanța epică a acestei cărți.

Îndemînarea în observarea și tran
scrierea faptului de viață se poate re
marca și în proza lui Tudor Ursu. Eloc
ventă în acest sens ni se pare mai ales 
povestirea care dă și titlul volumului, 
„Foaia de parcurs". Drumul pe care îl 
parcurge șoferul Dineu oferă prilejul a- 
cumulării unor imagini prin care se 
schițează sau se sugerează un caracter, 
o stare de spirit, o anumită atmosferă. 
Infîmplări obișnuite, de fiecare zi, sînt 
narate și în celelalte schițe, atenția au
torului îndrepfîndu-se mai ales spre no
tația revelatoare în ceea ce privește 
psihologia personajelor sale. Dar, des- 
prinzîndu-și eroii din medii sociale foar
te diverse — unii sînt tîrgoveți sau ne
gustori de tarabă („lonatanele", „Pore
cla”), alții bătrîni pensionari („Mîine”), 
circari ambulanți („Salomeea sau min
ciuna repetată"), șoferi („O dimineață"), 
țărani sau ingineri agronomi („Greșea
la”) — contururile nu pot avea întot
deauna aceeași expresivitate și forță de 
convingere.

încercarea de a-și delimita un uni
vers și o modalitate proprie este mai 
vizibilă la Aurel Dragoș Munfeanu, pro
zator căruia nu îi lipsesc, de altfel, posi
bilitățile de analist, ca și priceperea de 
a reconstitui, din cîteva elemente carac
teristice, o atmosferă. Sînt calități pe 
care le valorifică îndeosebi în oglin
direa unor evenimente cotidiene, cu 
reflexe în planul conștiinței, ta în po
vestirea ce dă și titlul volumului, „După- 
amiază neliniștită", în „Sîmbătă și du
minică" sau în „Anno Domini". De a- 
ceea, schițele și povestirile sale repre
zintă doar o secvență din viața perso
najelor, secvență care, din păcate, nu 
dobîndește întotdeauna și semnificația 
deosebită la care ne-am fi așteptat. 
Gesturile, faptele, reacțiile psihice con

semnate de autor interesează numai în 
măsura în care sînt investite cu o notă 
aparte de firesc și autenticitate, ceea ce 
nu-i poate reuși însă în toate împreju
rările ; cu atît mai mult cu cît îndrep- 
tîndu-și atenția, în mod aproape parado
xal, îndeosebi spre existența unor oa
meni în etate, nu poate evita unele situa
ții și accente artificiale, ce provin ine
rent din cunoașterea exterioară a me
diului evocat.

Dorința de a nu accepta banalitățile, 
locurile comune, și-o exprimă indirect 
și ultimul debutant publicat în colecția 
„Luceafărul", Horia Vasilescu, caracte- 
rizîndu-l pe eroul său scriitor din po
vestirea „Arca”. Intenția aceasta mi se 
pare a se realiza mai ales atunci cînd 
își propune să sondeze universul inte
rior al unor tineri aflați la vîrsta desco
peririi unor noi și profunde sentimente 
(„Tînguitul violoncelului", „Printre oa
meni"). De altfel, ceea ce îl individua
lizează pe semnatarul volumului „Zidul” 
credem că este tocmai strădania de a 
descifra acea undă aproape insesizabilă 
de poezie ce străbate noianul faptelor 
obișnuite.

Deși, după cum am văzut, se pot 
distinge trăsături specifice fiecăruia din
tre autorii asupra cărora ne-am oprit 
succint în rîndurile de mai sus, volu
mele lor de debut nu impun încă in
dividualități cu un contur prea bine

precizat. Pentru împlinirea perso
nalități) lor artistice ar fi necesa
ră, în primul rînd, o lărgire con
tinuă a orizontului lor de cunoaștere, de
finirea unui mod propriu de a investiga 
și înțelege universul înconjurător. Și 
aceasta deoarece limitarea ariei de pre
ocupări la sfera faptului cotidian, frec- 
veni cultivat, la instantaneul care nu 
relevă însă oricînd și oricum sensuri de 
o largă rezonanță, duce doar la senzația 
de reluare a unor lucruri deja cunos
cute, spuse și de alții. Originalitatea și 
forța creatoare a unui autor se pot ex
prima în acele scrieri în care, punînd 
in valoare profunde observații sociale și 
psihologice, idei de o mare densitate, 
își propune să descifreze trăsăturile de
finitorii ale epocii sale, evoluții revela
toare în planul uman. Tocmai de aceea 
credem că nu ar fi inutil să reamintim 
ceea ce scria G. Călinescu într-una din 
„Cronicile optimistului", intitulată „Mi
siunea scriitorului”, subliniind necesi
tatea vitală a strînsei legături a acestuia 
cu efortul creator al întregului său po
por : „Trăiește pe pămînt, în cetatea ta, 
cu oamenii vremii tale — note G. Căli
nescu — acesta e singurul chip ca mîi
ne să fii al tuturor cetăților. Surprinde 
esența prezentului, singura prin care vei 
depăși ziua de astăzi și curiozitatea 
blazată a cîtorva esteți”.

Sorin MOVILEANU

tv

Muzeul satului din Capitală. La expoziția de covoare populare vechi
(Foto : R. Cosiin)

18,00 — La ordinea zilei... în dezbatere : Cerințele 
vieții economice și metodologia de planificare.

18,30 — Studioul pionierilor.
19,00 — Mult e dulce șt frumoasă... Emisiune de limba 

română.
19,30 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Film serial : „Ivanhoe".
20,30 — Cabinet medica! T.V. : Zgomotul citadin.
21,00 — „Salva de pe Aurora". Participanți români la 

Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Film 
documentar realizat de Studioul de Televiziune 
București.

21,20 — Studioul mic : „Omul cu floarea" de Luigi 
Pirandello. Cuvînt introductiv de prof. univ. 
Alexandru Balacl. interpretează : Mircea An- 
ghelescu șl Mihai Heroveanu.

21.50 — De la Giotto la Brâncuțl. Peisaj olandez. Pre
zintă Ion Frunzetti.

22,10 — Scrinul amintirilor. Emisiune de romanțe eu 
Doina Badea șl Jean Păunescu. Acompaniază 
formâțla condusă de Cornel Popescu.

12.50 — Telejurnalul de noapte.

Știri culturale
Miercuri seara a avut loc la „Tea

trul Mic" din Capitală premiera poe
mului dramatic „Bătrînele și Marea" 
de poetul contemporan grec Iannis 
Ritsos în regia lui Yannis Veakis, 
textul literar fiind ilustrat cu frag
mente din operele renumitului com
pozitor Mikis Theodorakis.A

Miercuri, în holul Sălii mici a Pa
latului R.S.R. a avut loc vernisajul 
Expoziției de carte din Republica De
mocrată Germană. Au fost de fată 
prof. dr. docent Alexandru Bălăci, vi
cepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
conducători ai unor edituri, oameni 
de artă și cultură din Capitală. Au 
participat, de asemenea, Ewald Moldt, 
ambasadorul Republicii Democrate 
Germane Ia București, membri ai 
ambasadei și alți membri ai corpu
lui diplomatic. La festivitatea de 
deschidere au luat cuvîntul Dumitru 
Trancă, director general al Centra
lei editurilor și difuzării cărții, și 
Bruno Haid, director general în Mi
nisterul Culturii al R. D. Germane.

Am putut citi în ul
timul an mai multe ar
ticole cu privire la ros
tul și la modalitățile ex
perimentului artistic. 
Mai toate accentuau ris
cul experimentului gra
tuit. transformat în fetiș. 
Erați puneri în oardă îm
potriva pasiunii experi
mentale care ajunge să 
uite de țelul fundamen
tal al comunicării ar
tistice. In general, a- 
semenea puneri în gar
dă s-au justificat prin 
riscul de exces pe care 
îl comportă în toate ar
tele reacția împotriva 
atitudinilor țepene. îm
potriva limbajului de
suet si a dogmatizării 
unor reguli incerte. Re
acția fată de conservato
rismul artistic se poate 
transforma în salturi în 
gol, în admirația păti
mașă pentru orice ino
vație de laborator, cît 
ar fi de chinuită, de 
sterilizată de viață și 
de farmec.

Astfel de discuții sînt 
utile întrucît distribuie 
potrivit accentele. „Im
portant este — spu
nea o dată spiritual un 
scriitor — ceea ce vine 
după «dar»". Cele mai 
multe intervenții recu
noșteau valoarea expe
rimentului, dar stăruiau 
asupra riscului de ex
cese. Există însă terito
rii artistice în care ra
portul se cuvine a fi in
versat. Să fim preve- 
niți de primejdia cău
tărilor sterile — cu atît 
mai mult cu cît e vorba 
de arte cu adresă largă, 
de spectacole— dar să 
ne dăm seama de nevoia 
vitală de soluții noi pe 
care o resimt aceste 
arte.

Este, evident, situa
ția baletului și a operei. 
Arte de sinteză, în care 
mișcarea și cuvîntul se 
întrepătrund cu muzica, 
ele oferă astăzi condiții 
diferite pentru compo
nentele lor. Muzica se
colelor trecute își 
păstrează intactă pros
pețimea, fie că e vorba 
de stratul superior, de 
Haendel .sau de Gluck, 
fie că are ambiții mai 
reduse și. atinge doar a- 
greabilul, ca in baletele 
lui Delibes sau Adam. 
„Transpunerile" moder
ne — Bach sau Ceai- 
covski în ritm sinco
pat, pentru voce sau

împo țr[ va 
rutinei în artă
pentru pian — sînt 
exerciții amuzante, care 
nu-și propun să se 
substituie modelelor. 
Dar spectacolul de 
operă si cel de balet 
sînt, uneori, puternic a- 
meriințate de convențio
nal. E semnificativ că 
filmul comic a reușit cu 
Rene Clair, cu frații

în privința repertoriu
lui și a concepției co
regrafice. Coregrafia 
mai multor balete țin- 
tuite în repertoriul con
temporan a'parține lui 
Marius Petipa, celebru 
maestru de balet, care 
a murit nonagenar, a- 
cum o jumătate de se
col. Situațiile nu sînt

puncte de vedere

Silvian IOSIFESCU

Marx, parodii spirituale 
și acide ale operei. Con
venționalul gestului și 
mișcării e aici mai greu 
de evitat. Dar poate fi 
evitat. O dovedesc reu
șitele din ultimii ani, 
cum este spectacolul 
„Oedip", la. noi, ulti
mele puneri în scenă 
din Wagner la Bayreuth, 
încercările sînt încă 
răzlețe, după cum prea 
puțin susținute sînt e- 
forturile de primenire a 
repertoriului.

Dificultățile sînt și ele 
reale. In lupta contra 
convenționalului, inter
pretului de operă i se 
cer, pe lingă însușirile 
muzicale, aptitudini ac
toricești minimale. E ne
voie, însă, în primul 
rînd, de înfruntarea ru
tinei, a convențiilor so
cotite fără temei drept 

■intangibile. In termeni 
corespunzători se pun 
problemele în balet —

absolut identice, dar 
cine s-ar gindi să joace 
azi „Răzvan și Vidra" 
cu punerea în scenă de 
la. premieră, presupu- 
nînd că am putea-o re
constitui ? Pentru aca
demismul coregrafic, 
poanta rămîne mijloc 
fundamental de ex
presie. Destule încer
cări arată însă că miș
carea. ritmată are posi
bilități mai largi si de
osebite. mai libere, mai 
expresive.

Vn domeniu care în
că se caută pe sine este 
zona’ tehnico-artistică 
creată de cîteva mari 
invenții ale secolului 
nostru — radiofonia, te
leviziunea. Tehnica și-a 
dovedit din nou capaci
tatea de a crea condi
țiile unor modificări de 
limbaj artistice și — în 
cîteva cazuri — de a 
crea arte voi. Gîndirea 
mitică si cea amatoare

de clasificări riguroase 
au numerotat artele : 
„cele nouă muze" (care 
guvernau de altfel și is
toria și astronomia), fil
mul „a șaptea artă". 
Combinările între arte
le mai vechi, ramifican- 
te, noile baze tehnice 
multiplică numărul ar
telor, fac posibile si
tuații de tranziție. Ni
meni nu poate vorbi — 
cel puțin deocamdată 
— de o artă a radio
foniei sau a televiziunii. 
Dar aceste mijloace noi 
de difuzare a unor arie 
preexistente — mțicîca 
și poezia, teatrul si fil
mul — oferă un" roii 
instrumentar, pun alte 
probleme și deschid al
te perspective creatori
lor și interpret,Hor. In 
domeniul radiofoniei, 
lucrul s-a înțeles mai 
de mult în ceea ce pri
vește teatrul. Spectaco
lul. devenit audiție, a 
dat cu totul altă ponde
re și alte funcții muzicii 
și zgomotului tratat ar
tistic, ca și în film, se
lectat. accentuat sau es
tompai. Aici s-au 'obți
nut și succesele, măsu
rate de interesul cu ca
re auditorii ■ urmăresc 
cele cîteva piese săptă- 
mînale. Dar și aici) și 
mai ales în difuzarea 
literaturii, se face sim
țită rutina. Cite un pro
cedeu descoperit acum 
două-trei - decenii e pus 
uniform la . contribuție, 
Astfel sînt „cortinele 
muzicale", astfel sînt 
lecturile dialogate, de
venite soluția universa
lă pentru proză și poe
zie. lecturi care trans
formă romanele sau 
poemele în scenete.

Pretenții similare ou-

tem avea fată de tele
viziune cu dublul ei re
gistru artistic, auditiv 
și vizual. Emisiunile iz
butite cu caracter edu
cativ — „Teleglob", 
„Tele-enciclopedia". co
munică expresiv infor
mația culturală. Mai 
puțin se observă — cu 
cîteva fericite excepții 

■— căutarea ale soluții 
proprii în emisiunile 
propriu-zis artistice. 
„Varietățile" pot oferi 
cîmp larg fanteziei, dar 
își mărginesc frecvent 
ambiția la. teatrul me
diu de estradă. Carac
teristică epocii noastre e 
combinarea mereu reîn
noită a artei cit infor
mația directă, cu co
mentarii! filozofic sau 
sotial. Corespondentele 
reportajului literar și 
eseului pot căpăta, la 
radio sau la televiziune 
mijloace și forță de 
captare artistică. Am 
văzut anul trecut la te
leviziunea franceză o e- 
mîsiune consacrată pro
blemelor grave ale con
sumului de stupefiante. 
și prostituției clandes
tine. Două femei — cea 
de-a doua consimțise să 
avară doar ca un profil 
estompat — răspundeau 
întrebărilor. Sensul te
rifiant al răspunsuri
lor era apqi comentat 
într-o discuție la care

participa, între alții, 
Jean-Luc Godard. An
cheta și reflecțiile so
ciale se comunicau cu 
accentele, cu organiza
rea și cu subtextul e- 
motiv al artei. Ca și în 
filmul documentar. în
drăzneala eficace a ți
nui montaj sonor sau 
vizual-sonor poate in
tensifica puterea de co
municare a reportajului 
radiofonic sau televi
zat.

Rezervele se impun 
și aici și nu doar pen
tru că „așa se obișnu
iește"... In aceste do
menii experimentul e 
mai obligat să tină 
seama decît aiwrea de 
audienta largă. Sofisti
carea. complicația pa
razitară, cochetăria sno- 
bă sînt mai supărătoa
re. De asemenea, în 
film sau în filmul de 
televiziune experimen
tul este mai costisi
tor, în sensul propriu, 
bănesc. Dar revenim 
la problema a ceea 
ce Vine după „dar". Ac
centul trebuie să cadă 
pe necesitatea căută
rii originale și cute
zătoare. Anchiloza, ori
unde condamnabilă, 
este în aceste zo
ne create de tehnica 
zilelor noastre si .mai 
iritantă. Căutarea e con
diția lor de existență.

• Opera română • Romeo și Julieta — 19,30. * Teatrul de stat de operetă : Ana 
Lugojana — 19,30. • Teatrul Național „1. L. Caragiale" (sala Comedia) : Castiliana 
— 19,30, (sala Studio) : Regina de Navara — 19,30. • Teatrul de Coniedie : Un 
Hamlet de provincie — 20. $ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Privește înapoi cu raînie — 20, (sală din str. Al.' Sallia 
nr. 76 A) : Sfîntul Mitică Blajinu — 20. • Teatrul ,C. I. Nottara" (sala Maglieril) : 
Lovitura — 19,30, (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 20. • Teatrul „Barbu Dela- 
vrancea" : Miorița — 20. o Teatrul „Ion Creangă" : Sînziana și Pepelea — 9.30.

• Teatrul evreiesc de stat: Vioara, lui Stempeniu — 20. * Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Seară de balade — 20. • Teatrul „Țăndărică" : Iarmarocul piticului Clip — 17 (la Palatul Pionierilor) : Tigri- 
șorul Petre — 17. • Teatrul satlrlc-muzical „C. Tânase" (sala Savoy) : Scandal la Boema — 19,30. • Ansamblul artistic al 
Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele pe păniînt — 20.® Circul de stat : Internațional circus-program — 19.30.

teatre
Ord de studiu la Institutul de arte plastice „Ion An- 

dreescu" din Cluj

(Foto : Agerpres)

• Prostănacul — cinemascop : Patria (completare 
Nicolae Kirculescu) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, 
Tomis — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 19,45. Melodia 
(completare Arhitectura universului) — 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.
• Un Idiot la Paris : Republica — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.45 ; 19 ; 21,15, Capitol (completare O nuntă la 
Olteni) — 9,15 ; 11 30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Fe
roviar — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20,15, Excelsior
9.45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, Modern — 9,30 ; 11.30;
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30 (la ultimele trei cinemato
grafe completarea Perfecțiunea e rotundă).
• Amprenta : Luceafărul (completare O nuntă la 
Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
• Cine călărește un tigru : Moșilor (completare Gă
teala capului) — 16 ; 18,15 ; 20,30, Floreasca (comple
tare Printre albine) — 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Sindbad marinarul : Sala Palatului (seria de bi
lete 2139 — orele 17), București (completare îndem
nul datoriei) — 8.45 ; 10.45 ; 12,45 ; 14.45 ; 16,45 ; 19 ; 
21.
• Cenușă și diamant : Central — 9 ; 12 ; 15 : 18 ; 
20,45.
• Absență îndelungată : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14.
• Agonie și extaz — cinemascop : Festival — 8.45 ;
11.30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30. Grlvița — 9 ; 12 ; 15 ; 18 : 
21 (la ambele completarea Permanențe).
• Sora cea mare : Victoria (completare Sub semnul 
trainicei prietenii româno bulgare) — 18,45.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : 
Lumina (completare Grănicerii) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,30 ; 20.45, Gloria (eompletare 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 la timp : Doina — 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18.30 ; 20,45.
• Procesul de la Verona : Union — 15,30 : 20,30.
• Program de filme de desene animate : Union — 18.
• Sălbaticii de pe Rlul Morțil — Spre creste — 
Gustav nu-și cumpără mașină : Timpuri noi — 
9—21 în continuare.

cinema
• Testamentul incașului — cinemascop : Giulești 
(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, Victoria — 8,45 ; 11.15 : 
13,45 ; 16,15 ; 21.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : Dacia 
— 9—19,30 în continuare.
• Femeia necunoscută : Buzești — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Comisarul X — cinemascop : Ferentari (comple
tare 23 August 1967) — 15,30 ; 18 ; 20.30.

• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : Bucegj — 
16 ; 19,45, Arta — 15,30 ; 19.
O O zi nu tocmai norocoasă — cinemascop : Unirea 
(completare Dacă aș fi știut) — 18,15.
• Marele restaurant — cinemascop : Flacăra (com
pletare Congresul lingviștilor) — 15,30 18 ; 20,30.
• Singur pe lume î Vitan (completare 450 de ani de 
la tîrnosirea Mănăstirii Argeș) — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
Pacea (completare Băiatul care făcea totul pe jumă
tate) — 15,30 : 18 ; 20,30.
0 Pasărea Phonix — cinemascop : Miorița — 8,45 ;
11.30 ; 14.30 ; 17,30 ; 20,30.

‘9 Canaliile : Popular (completare Maxim Gaspar) —
15.30 ; 18 ; 20.30.
O Cum să furi un milion — cinemascop : Munca 
(completare De unde vin copiii ?) — 16 ; 18,30 ; 20,45. 
Cotroceni (completare Primăvară obișnuită) — 15,30: 
18 ; 20,30.
0 Sus mîinile, domnilor polițiști : Unirea — 16; 20,30. 
0 Cine voia s-o ucidă pe Jessie ? — cinemascop : 
Colentina (completare, Greierele și furnica) — 16 : 
18,15 ; 20,30.
0 Povestea țarului Saltan : Rahova (completare Se 
răresc norii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Recompensa — cinemascop : Progresul (comple
tare Costumul de ceremonie românesc) — 15,30 ; 18 , 
20,30, Lira (completare Piatra și viața) — 15,30 : 18 ; 
20,30, Cosmos (completare Mărășeștî 1917 — 1967) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Animalele : Floreasca — 9.30 ; 11,30 ; 14.
0 Căutătorii de aur din Arkansas — Cinemascop : 
Crîngași (completare Răscruce) — 15,30 ; 17.45 ; 20,15. 
0 Zorba grecul : Viitorul — 15,80 ; 18 ; 20,30.

Spectacol cu piesa

„PRIVEȘTE ÎNAPOI

CU NIÎNIE“
In afara repertoriului anunțat anterior, Teatrul 

„Lucia Sturdza Bulandra" prezintă azi, 26 octom
brie, la ora 20, în sala din Schitu Măgureanu nr. 
1 — Podul Izvor — un spectacol cu piesa „PUI- 
VEȘTE ÎNAPOI CU MÎNIE" de John Osborne.

Biletele s-au pus în vînzare la casa din Schitu 
Măgureanu 1 Podul Izvor, telefon 14 60 60.

$
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VIATA 
MUZICALĂ

DESCHIDEREA STAGIUNII
SIMFONICE EA RADIO

Primul concert al or
chestrei Radio aduce în 
această toamnă cele 
mai bune promisiuni. 
De la început, progra
mul a inclus o primă 
audiție de calitate: 
Poarta sărutului (Dialo
guri pentru orchestră) 
de Tiberiu Olah. Am 
apreciat această alege
re considerînd ca esen
țială tendința orches
trei Radio de a se »- 
dresa creației noi < 
compozitorilor noștri. 
„Dialogurile pentru or
chestră" sînt încă un 
omagiu măiestriei lui 
Brâncuși și audiția in 
această lună a sărbăto
ririi marelui artist a 
fost bine venită. O mu
zică în care se simboli
zează zămislirea „Por
ții", în care de la o 
simplă melodie totul se 
dimensionează, se acu
mulează, apoi se revine 
la firul melodic princi
pal transfigurat, o mu
zică în care Olah se 
impune din nou ca un 
compozitor în plină 
maturitate, stăpîn pe 
însuflețirea planurilor 
sonore, tinzînd spre e- 
sențializare. Apoi, ală
turi de Strawinski — 
„Pasărea de foc", lu
crare de asemenea bine 
conturată dirijoral (te
mele pregnant reliefa
te, culorile instrumen
tației bine definite) 
am avut prilejul să as
cultăm în interpretarea 
a doi tineri pianiști 
francezi, sensibili și 
perfect coordonați ca 
intonație și ritmică 
(Marie-Josă Biliard și 
Julien Aza'is) și concer
te pentru două piane 
(în Do minor de Bach 
și. în Mi bemol major 
de Mozart) lucrări des
tul de rar cintate. Or
chestra însăși sub ba
gheta lui Iosif Conta a 
adus o notă de prospe
țime.

Am răsfoit și pliantul 
stagiunii de concerte. 
Se oferă ca prithe au
diții din muzica româ

nească lucrări de Cor
nel Țăranu, Dimitri» 
Cuclin, Marcel Miha- 
lovici, Gh. Costinescu, 
W. Berger, Filip La- 
zăr; vom putea ascul
ta din literatura muzi
cală universală „Con
certul pentru jazzband 
și orchestră de Rolf Lie
bermann, „Arcana" d» 
Varese, Simfonia a II-a 
de Charles Ives, Con
certe de Melchior Mol- 
ter, Hindemith, Uver
tura „Cuba" de Man
tiei, opera „Zbor de 
noapte" de Dallapic
cola, din muzica lui Fr. 
Chagrin, Prokofiev. 
Toate acestea demons
trează fără îndoială 
constanța preocupării 
orchestrei Radio în 
promovarea noului (nu 
uităm „Tribuna tineri
lor compozitori", „Tri
buna tinerilor soliști").

Există posibilitatea 
ca, prin intermediul ri
nei orchestre de talia 
Filarmonicii, a unei or
chestre în plină ascen
siune ca acea a Radio
ului, viața muzicală a 
Capitalei să aibă cea 
mai interesantă evolu
ție. Alături de muzică 
contemporană, și mu
zica preclasică cea 
clasică, romantică pot 
aduce noutăți. Sînt 
pagini rar cintate, (e- 
xemplul Concertelor 
pentru două piane de 
Bach, Mozart), sau ce 
pot fi aduse în prime 
audiții, pagini care de
sigur ar ajuta la cu
noașterea cit mai com
pletă a epocilor, a sti
lurilor, a marilor crea
tori. Această perma
nentă prospectare a li- 
teralurii muzicale, co
laborarea cu cele mai 
pregnante personalități 
ale artei interpretative 
de peste hotare sînt 
deziderate pe care ni
velul vieții noastre ar
tistice și exigențele din 
ce în ce nuii mari ale 
publicului le impun.

Smaranda OȚEANU

La Filarmonică:

Oratoriul
Patetic 
de Sviridov

Peste ani, în me
moria oamenilor, zi
lele epopeii revoluțio
nare din Octombrie 
și-au păstrat incan
descența. Nu ne pu
tem aduce aminte de 
eroica epocă a înce
putului de secol deed 
cu adincă emoție, cu 
un sentiment ce îm
bină cinstirea jertfe
lor și glorificarea vic
toriei. Acesta este, și 
sensul dat de compo
zitorul sovietic G. V. 
Sviridov lucrării , ițt- 
chinate legendarului 
Octombrie, Oratoriul 
Patetic. Versurile pli
ne de eroism și băr
băție ale lui Maia- 
kovski și-au găsit re
zonanțe de bronz în 
sonoritățile monu
mentale ale Oratoriu
lui, desfășurînd în 
fața ascultătorului o 
viziune pregnant dra
matică a evenimente
lor, așa cum au ră
mas înscrise în cro
nica secolului XX. 
Căutînd să le reflecte, 
Sviridov apelează la o 
muzică de larg su
flu revoluționar, ase
mănătoare amplelor 
simfonii ale lui Șos- 
takovici. Cintecele de 
luptă apar transfigu
rate în corurile Orato
riului, creind un per
sonaj colectiv de im
presionantă vigoare 
— poporul, eroul lup
telor, constructorul 
viitorului. Gindurile 
poetului sînt concre
tizate și în cuvintele 
baritonului solist, ca
re comentează fiecare 
tablou, de la marile 
momente de frămin- 
tare și pînă la medi
tația în fața portre
tului lui Lenin: iar 
mezzosoprana aduce 
atmosferei nuanțele 
calde ale sufletului, 
dă glas înduioșării și 
bucuriei. Situat în 
contextul artei con
temporane, Oratoriu! 
lui Sviridov se bazea
ză mai ales pe sonori
tăți modale ce amin
tesc pe alocuri recita

tivul mussorgskian. 
Concizia dramatică, 
claritatea imaginilor 
un dau lucrării profi
lul unei muzici de 
mare stilizare a 
simbolurilor ci, mai 
degrabă, de esen- 
țializare a unui „o- 
ratoriu popular", de 
largă accesibilitate, 
în care primea
ză, în sensul cel 
mai autentic, mesa
jul artistului patriot. 
Dirijorul Paul Popes
cu, la pupitrul or
chestrei Filarmonicii, 
a redat acest suflu de 
epopee, care pune cel 
mai bine in valoare 
muzica inspirată de 
versurile marelui Ma- 
iakdvslci. Orchestra, 
corul au răsunat ma
sive și strălucitoare, 
cu un cint .convingă
tor ; în ce privește 
soliștii, baritonul Ni
colae Gafton și mez
zosoprana Olga San
du și-au dat cu priso
sință contribuția pen
tru reușita acestui o- 
magiu adus Revolu
ției.

In același concert, 
alături de programa
rea unui celebru poem 
simfonic romantic, 
Vltava de Smetana, 
am putut asculta 
Concertul nr. 3, în Sol 
major, pentru vioară 
și orchestră de Mo
zart, avindu-l ca so
list pe violonistul so
vietic Zinovie Vinni
kov. Deținător al pre
miului 1 la cel de-al 
IV-lea Concurs inter
național George E- 
nescu, Vinnikov se 
relevă ca un artist 
sobru și sensibil, un 
atent tălmăcitor al 
muzicii mozartiene. E- 
voluția sa de-a lungul 
anilor ne va demon
stra, credem, că dis
tincția obț'nută anul 
acesta la București a 
fost o primă confir
mare a unei solide 
cariere interpretative.

Grigor* 
CONSTANTINESCU
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN

TOASTUL PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
ISLAMICE PAKISTAN

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.

Exprimînd mulțumirile sale profunde președintelui 
Consiliului de Slat, guvernului și poporului român 
pentru calda primire făcută, feldmareșalul MOHAM
MAD AYUB KHAN a spus t Ne-ați acordat o caldă 
ospitalitate și ați depus mari eforturi pentru ca vizita 
noastră să fie constructivă și rodnică. Vom duce cu noi 
amintiri foarte frumoase din țara dv. Poporul român 
este cunoscut pentru calitățile sale, pentru năzuința sa 
neabătută spre libertate și devotamentul față de cauza 
păcii. Noi, cei din Pakistan, vă admirăm pentru aceste 
calități și sîntem mîndn de prietenia voastră. Nu mă 
îndoiesc că relațiile noastre se vor aprofunda tot mai 
mult în viitor.

In continuare, vorbitorul a arătat că a avut prilejul 
■ă cunoască unele din marile progrese realizate de 
România în domeniul dezvoltării economice, pentru 
bunăstarea poporului său. Poporul român — a subli
niat președintele pakistanez — a obținut succese re
marcabile sub îndrumarea pricepută și însuflețită a 
distinșilor săi conducători. Felicităm poporul român și 
îi adresăm urarea noastră sinceră de noi progrese și 
prosperitate în viitor.

Am fost fermecați de călătoria noastră pe Dunăre — 
a spus președintele Pakistanului. Acest mare fluviu, 
vestit în istorie și legendă, în cîntec și povestiri, lasă 
o impresie de neuitat. Faptul că el are, de asemenea, 
un rol vital în viața economică a României și a altor 
țări învecinate este de o importanță deosebită și me
reu crescîndă.

Cred, excelență, că convorbirile pe care le-am avut 
cu dv. și cu distinșii dv. colegi s-au soldat cu o mai 
bună înțelegere a obiectivelor spre care tind Pakista
nul și România. Constatăm cu deplină satisfacție că 
există o mare asemănare în punctele noastre de vedere 
asupra problemelor internaționale importante. Politica 
noastră — a Pakistanului și României — este îndreptată 
în direcția apărării păcii. Sîntem hotărîți să ne apărăm 
independența și să ne consacrăm energiile și resursele 
spre binele popoarelor noastre. Cele două țări ale 
noastre — a adăugat vorbitorul — consideră că zonele 
de încordare și conflict trebuie eliminate, dacă se urmă
rește statornicirea unei păci trainice. Sîntem de părere 
că poate fi stabilită o ordine mondială justă dacă na
țiunile, mari sau mici, aderă la principiile de bună 
vecinătate, neamestec în treburile interne ale altor 
state, dacă își manifestă respectul pentru dreptul po
poarelor la autodeterminare și dacă aplică normele 
acceptate ale moralități' internaționale.

Feldmareșalul Mohammad Ayub Khan a subliniat în 
Ct '■inuare că este un motiv de adîncă satisfacție fap
tul, .1, într-o scurtă perioadă de timp, cele două țări 
au fost în măsură să pună o temelie fermă prieteniei 
lor. Consider că există numeroase domenii în care pu
tem coopera în mod rodnic, mai ales în domeniile eco
nomic, tehnic, științific și cultural — a relevat vorbi
torul. Există posibilități pe care trebuie să le explo
răm spre avantajul nostru reciproc. Pakistanul este an
gajat într-un masiv efort național pentru dezvoltarea 
economică a țării. In acest sens, salutăm participarea 
și ajutorul țărilor prietene.

Președintele Republicii Islamice Pakistan a toastat 
în sănătatea secretarului general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, 
a președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a 
președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Măuref, pentru toți Cei prezenți și pentru prietenia 
mereu crescîndă dintre România și Pakistan.

Recepție oferită de președintele 
Republicii Islamice Pakistan

Seara, feldmareșalul Mo
hammad Ayub Khan, pre
ședintele Republicii Islami
ce Pakistan, a oferit o re
cepție în onoarea președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica, și a so
ției sale.

La recepție au luat parte 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări 
Naționale, Constanța Cră
ciun și Ilie Murgulescu, vi
cepreședinți ai Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri 
ai Consiliului de Stat, mi
niștri și alți membri ai con
ducerii unor ministere și in
stituții de stat, reprezen
tanți ai vieții științifice, cul
turale și artistice, generali 
și ofițeri superiori, repre
zentanți ai cultelor, ziariști

CONFERINȚA DE PRESĂ
Cu prilejul vizitei oficiale în Ro

mânia a președintelui Republicii Is
lamice Pakistan, feldmareșalul Mo
hammad Ayub Khan, miercuri după- 
amiază a avut loc o conferință de 
presă la care au participat ziariști 
români, pakistanezi și corespondenți 
ai presei străine acreditat! la Bucu
rești.

Secretarul Ministerului Informații
lor și Radiodifuziunii din Pakistan, 
Altaf Gauhar, a făcut cu acest prilej 
o expunere referitoare la desfășura
rea și rezultatele vizitei președinte
lui Mohammad Ayub Khan și a răs
puns la întrebările ziariștilor. El a 
arătat că în cursul convorbirilor pe 
care președintele Pakistanului le-a 
avut cu conducătorii de stat români 
a fost acordată o atenție deosebită 
relațiilor bilaterale dintre cele două 
țări, relații ce se desfășoară pe o 
.linie pozitivă, constructivă. Preșe
dintele Pakistanului — a spus el — 
a prevăzut că pe viitor aceste rela
ții trebuie să fie aprofundate șl să 
se lărgească. De ambele părți s-a 
convenit că este necesar să se inten
sifice schimburile șl cooperarea în 
domeniul industriei, agriculturii, cul- 
tural-științific și tehnic.

Precizînd unele domenii concrete 
cărora președintele Pakistanului le 
acordă o atenție deosebită în cadrul 
cooperării dintre cele două țări, vor
bitorul a amintit industria petro
chimică, producția de îngrășăminte, 
industria hîrtiei și cea a materiale
lor sintetice. România — a spus Al
taf Gauhar — este în m’sură să spri
jine Pakistanul, acordîndu-i as'-ten- 
ta tehnică în vederea pvnerll în a- 
plicare a proiectelor prevă-u'n >in cel 
de-al treilea plan cincinal. Ei a ară
tat, de asemenea, că există nume
roase posibilități de cooperare si 
schimburi de experiență în domeniul

români și pakistanezi, co
respondenți ai presei străine.

Au participat fiica pre
ședintelui pakistanez, doam
na Miangul Aurangzeb, mi
nistrul afacerilor externe al 
Pakistanului, Syed Sharifud- 
din Pirzada, ambasadorul 
Pakistanului în România, 
Jamsheed K. A. Marker, 
prințul Miangul Aurangzeb, 
deputat în Adunarea Națio
nală, S, Fida Hassan, secre
tarul principal al președin
telui, Altaf Gauhar, secreta
rul Ministerului Informa
țiilor și Radiodifuziunii, și 
alte persoane oficiale care 
îl însoțesc pe președintele 
Pakistanului în vizita sa în 
România.

Au fost prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice acre
ditați în România, atașați 
militari, membrii ambasa
dei Pakistanului și alți 
membri ai corpului diplo
matic.

Recepția s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

agriculturii. Posibilități vaste de co
laborare sînt și în domeniile științei, 
învățămîntului, informațiilor, cine
matografiei și muzicii.

Răspunzînd unor întrebări privind 
posibilitățile de dezvoltare a țărilor 
care și-au dobîndit de curînd inde
pendența, Altaf Gauhar a subliniat 
că guvernul tării sale este de părere 
că acestea pot progresa numai prin 
folosirea resurselor proprii, în inte
resul popoarelor lor și prin dezvol
tarea identității lor naționale.

Referindu-se la probleme de po
litică internațională. Altaf Gauhar a 
spus că, după părerea guvernului 
țării sale. Pakistanul și România pot 
servi ca un factor de moderație și 
stabilitate în lume. Ele pot contribui 
la cauza păcii dezvoltînd relațiile 
bilaterale pe baza înțelegerii, indife
rent de deosebirile sistemelor lor so
ciale.

Răspunzînd unei alte întrebări, 
oaspetele a declarat că guvernul pa
kistanez consideră că problema viet
nameză trebuie să fie rezolvată de 
însuși poporul vietnamez fără nici 
un fel de amestec din afară șl că 
ea nu poate fi soluționată decît pe 
cale politică. Referindu-se Ia situa
ția din Orientul Mijlociu, el a sub
liniat că este important ca în aceas
tă zonă a lumii să fie stabilite pacea 
și liniștea nrin înlăturarea urmări
lor recentului conflict si în confor
mitate cu Carta Națiunilor Unite.

în încheiere. Altaf Gauhar a de
clarat că nreședintele Mohammad 
Ayub Khan consideră convorbirile 
avute cu conducătorii români, des
fășurate într-o atmosferă de c'eplină 
sinceritate, ca fiind extrem de utile 
si constructive și că părăsește Ro
mânia deosebit de satisfăcut de re
zultatele lor.

(Agerpres)

TOASTUL PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT 

AL REPUBLICII SOCIALISTE RUMANIA
Președintele Consiliului de Stat, CHIVU STOICA, 

și-a exprimat satisfacția și bucuria prilejuite de pre
zența în România a feldmareșalului Mohammad 
Ayub Khan, președintele Republicii Islamice Pakis
tan, și a personalităților care îl însoțesc.

Cuvintele rostite cu atîta cordialitate și prietenie de 
Excelența Voastră la adresa României și a poporului 
român ne-au mișcat profund — a spus vorbitorul. 
Permiteți-mi ca, o diată cu mulțumirile noastre căldu
roase, să exprim, la x’îndul meu, sentimentele de stimă 
și respect ale poporului român față de harnicul po
por pakistanez.

Considerăm vizita Excelenței Voastre în România 
nu numai ca pe un moment de seamă în evoluția re
lațiilor româno-pakistaneze, dar, în același timp, și o 
expresie elocventă a dorinței care ne animă deopo
trivă de a continua eforturile comune în vederea ex
tinderii și diversificării acestor relații în folosul am
belor țări și popoare.

în continuare, președintele Consiliului de Stat a re
levat că discuțiile cu înaltul oaspete, purtate într-o 
atmosferă de cordialitate, au fost foarte interesante 
și rodnice. Am fost bucuroși să subliniem evoluția 
pozitivă a colaborării dintre România și Pakistan, 
perspectivele ei deosebit de favorabile. Examinarea- 
largă a desfășurării relațiilor ne-a permis să consta
tăm că, pe măsura dezvoltării economiei țărilor noas
tre, apar tot mai multe domenii în care cooperarea, 
reciproc avantajoasă, poate să-și găsească un cîmp 
larg de acțiune, deschizîndu-se astfel noi posibilități 
de extindere a relațiilor bilaterale.

Cursul favorabil al raporturilor româno-pakistaneze 
confirmă încă o dată faptul că deosebirile de orîn- 
duiri social-politice nu pot să constituie un obstacol 
în calea înțelegerii și cooperării între state atunci 
cînd există dorința comună de a acționa în acest 
scop.

In cursul întrevederilor noastre am făcut, de ase
menea, un schimb util de păreri asupra unor pro
bleme internaționale de interes comun. Am consta
tat cu satisfacție că vederile noastre sînt în general 
convergente și în multe privințe identice, că eforturile 
guvernelor celor două țări sînt îndreptate în direcția 
creării unui climat de destindere, a promovării păcii 
și colaborării internaționale.

Diferitele inițiative și poziția activă adoptată de ță
rile noastre la O.N.U., a spus președintele Consiliului 
de Stat. Chivu Stoica, sprijinul reciproc pe care Ro
mânia și Pakistanul și l-au acordat în rezolvarea unor 
probleme ridicate în cadrul organizațiilor internațio
nale, menite să contribuie la întărirea prestigiului 
O.N.U., sînt mărturii ale evoluției pozitive a colabo
rării dintre țările noastre pe arena internațională.

In cartea Excelenței Voastre, intitulată atît de su
gestiv „Prieteni, nu stăpîni", exprimați ideea pe de
plin justă că toate națiunile trebuie să se bucure de 
drepturi și posibilități egale și că gradul suveranită
ții unei țări nu este determinat de dimensiunile teri
toriului sau resurselor sale. împărtășim întru totul 
aceste idei. Sîntem ferm convinși că în epoca actuală, 
cînd pacea este amenințată de conflictele existente în 
diferite părți ale lumii, toate țările pot și trebuie să 
joace un rol activ în soluționarea problemelor ma
jore ale contemporaneității, sprijinind în acest mod 
stabilirea și dezvoltarea unei atmosfere de colaborare 
și respect reciproc.

In continuare, vorbitorul a subliniat că România, 
animată de dorința menținerii și întăririi păcii, se 
străduiește să contribuie la instaurarea unui climat 
de înțelegere și colaborare cu toate țările, indiferent 
de orînduirea lor social-politică, pentru realizarea 
securității pe continentul european și în întreaga 
lume.

Subliniind încă o dată importanța pe care o acor
dăm colaborării dintre România și Pakistan, vreau să 
arăt că din partea noastră sîntem hotărîți să facem tot 
ce este necesar pentru a sprijini și încuraja dezvolta- 
tea multilaterală a relațiilor dintre țările și popoa
rele noastre.

îmi exprim convingerea că atît actuala vizită a Ex
celenței Voastre, eît și întîlnirile și convorbirile vii
toare dintre conducătorii români și pakistanezi vor con
tribui în mod notărîtor la întărirea prieteniei româno- 
pakistaneze, în interesul celor două popoare și al păcii 
in lume.

Președintele Consiliului de Stat a toastat pentru 
progresul și prospei itatea poporului pakistanez, pen
tru sănătatea și fericirea feldmareșalului Mohammad 
Ayub Khan, președintele Republicii Islamice Pakistan, 
în sănătatea personalităților care îl însoțesc, pentru 
prietenia româno-pakistaneză.

„ZILELE MEDICALE 
BALCANICE"

Intre 22 și 25 octombrie s-au des
fășurat în Capitală „Zilele medica
le balcanice". Au participat dele
gați din țările balcanice și ai altor 
organizații medicale internațio
nale.

In acest interval s-au ținut lu
crările celei de-a IX-a reuniuni a 
Consiliului general al Uniunii Me
dicale Balcanice și a fqst organi
zată o sesiune științifică.

La Casa universitarilor din Bucu
rești a avut loc o ședință festivă, 
prilejuită de împlinirea a 35 de ani 
de la fondarea în țara noastră a 
Uniunii Medicale Balcanice. Au par
ticipat reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, academicieni, 
profesori universitari, cercetători 
științifici din țară și personalități 
ale vieții medicale din țările balca
nice, precum și reprezentanți ai 
organizațiilor medicale internațio
nale cu care colaborează Uniunea 
Medicală Balcanică. Au participat, 
de asemenea, șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic. ★

Membri ai Consiliului general al 
Uniunii Medicale Balcanice au de
pus o jerbă de flori la mormîntul 
prof, dr Nicolae Gheorghiu, mem
bru fondator al acestui for medical 
și primul președinte al Secției na
ționale române.

(Agerpies)

In după-amiaza zilei de 25 oc
tombrie a. c., tovarășul Virgil Tro
fin, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația de specialiști în 
domeniul agriculturii din R. D. 
Vietnam, condusă de tovarășul 
Phan Van Chieu, adjunct al minis
trului agriculturii al R. D. Vietnam.

La primire, care a decurs într-o

★
Membrii delegației de specialiști 

din agricultura R. D. Vietnam, în 
frunte cu Phan Van Chieu, adjunct 
al ministrului agriculturii, care se 
află în țara noastră la invitația 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, au făcut miercuri dimineața o

ȘEDINȚA PLENARĂ 

A U. A. S. R.
In ziua de 25 octombrie a avut 

loc ședința plenară a Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
din Republica Socialistă România.

La lucrările plenarei au partici
pat tovarășii Virgil Trofin, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Teoreanu, 
șeful secției învățămînt a C.C. al 
P.C.R., Petru Enache, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., prof. dr. docent 
Jean Livescu, adjunct al ministru
lui învățămîntului. De asemenea, 
au participat reprezentanți ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură șl 
Artă, Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale, Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport, Oficiului Național de Tu
rism, prorectori ai institutelor de 
învățămînt superior, activiști ai 
Uniunii Tineretului Comunist și ai 
Uniunii Asociațiilor Studenților, 
redactori ai presei pentru tineret 
și studenți.

Pe baza referatului prezentat de

CO PRILEJUL Zllîl FORȚELOR ARMAT!1

ÎN TARĂ
Cu prilejul celei de-a 23-a ani

versări a Zilei forțelor armate, la 
Monumentul Eroilor Patriei și la 
cimitirul Ghencea, miercuri dimi
neața au fost depuse coroane de 
flori din partea Ministerului For
țelor Armate și Comitetului orga
nizatoric al veteranilor din războ
iul antifascist.

La solemnități au participat ge- 
neral-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului forțe
lor armate, general-locotenent Ion 
Coman și general-locotenent Va
sile Ionel, adjuncți ai ministrului, 
general-locotenent Alexandru Dă- 
nescu, adjunct al ministrului afa
cerilor interne, generali activi și 
în rezervă, ofițeri superiori.

A fost intonat Imnul de Stat. 
După depunerea coroanelor, par- 
ticipanții la solemnități au primit 
defilarea companiilor de onoare.

în aceeași zi au fost depuse co
roane de flori la monumente și 
cimitire militare din țară.

*
Ministrul forțelor armate, gene- 

ral-colonel Ion Ioniță, a oferit 
miercuri seara, în saloanele Casei 
Centrale a Armatei, un cocteil cu 
prilejul Zilei forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România.

Au participat membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, adjuncți ai miniștrilor 
forțelor armate și afacerilor in
terne, vicepreședinți ai Consiliului 
Securității Statului, generali activi 
și în rezervă, ofițeri superiori, aca
demicieni și alți oameni de știință 
și cultură, ziariști.

Au luat parte atașați militari a- 
creditați la București.

(Agerpres)

Semnarea acordului 
de colaborare culturală 
între România și Sudan

între 22 și 25 octombrie a vizitat 
Republica Socialistă România Ya- 
hia Mohammed El Fadli, ministru] 
educației al Republicii Sudan. Cu 
acest prilej, oaspetele sudanez a 
vizitat obiective de învățămînt și 
cultură din țara noastră.

în timpul vizitei, ministrul suda
nez a fost primit de Roman Mol
dovan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Con
siliului Național al Cercetării Ști
ințifice, cu care a avut o convorbi
re cordială privind dezvoltarea re
lațiilor româno-sudaneze în dome
niul învățămîntului, științei și 
culturii.

Oaspetele sudanez a făcut, de a- 
semenea, o vizită la Ministerul în
vățămîntului, unde a fost primit 
de acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului. Ministrul sudanez 
a avut convorbiri la Ministerul A- 
facerilor Externe în legătură cu 
încheierea unui acord de colabora
re culturală între Republica So
cialistă România și Republica Su
dan.

în ziua de 25 octombrie, acordul 
a fost semnat, din partea română, 
de acad. Ștefan Bălan, iar din par
tea sudaneză de Yahia Mohammed 
El Fadli.

La semnare au fost de față : Va
sile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Costin Nădejde, 
adjunct al ministrului învătămîntu- 
lui. Virgil Brădățeanu, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, funcționari supe- I 

atmosferă caldă, tovărășească, au 
luat parte Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șeful 
secției relațiilor externe a C.C. al 
P.C.R., și Ion Miclescu, șef de co
misie la secția agrară a C.C. al 
P.C.R. A fost de față Hoang Tu, 
ambasadorul R. D. Vietnam la 
București.

★
vizită la Ministerul Afacerilor Ex
terne, unde au fost primiți de Con
stantin Flitan, adjunct al ministru
lui. La întrevedere a luat parte 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. Viet
nam la București.

(Agerpres)

tovarășul Mircea Angelescu, pre
ședinte al Consiliului U.A.S.R., 
plenara a dezbătut principalele 
concluzii ce se desprind din anul 
universitar 1966—1967 și a aprobat 
sarcinile asociațiilor studenților în 
noul an universitar, pentru îmbu
nătățirea continuă a pregătirii pro
fesionale, a activității educative, 
culturale și sportive în rîndul tine
retului universitar.

Plenara a exprimat deosebita sa
tisfacție și sentimentele de recu
noștință ale studențimii față de 
măsurile preconizate de partid și 
guvern în vederea îmbunătățirii 
continue a învățămîntului superior, 
măsuri care deschid noi perspective 
pentru pregătirea temeinică a vii
torilor specialiști necesari dezvol
tării patriei noastre socialiste.

In încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul Virgil 
Trofin.

(Agerpres)

PESTE HOTARE
MOSCOVA. Col. Comei Berar, 

atașat militar aero și naval al Re- 
publioii Socialiste România, a orga
nizat o gală de filme documentare 
militare, după care a oferit un cocteil.

Au participat mareșalul Uniunii So
vietice, Eremenko, mareșalul Voronov, 
generali și amirali, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe al 
U R S S

BUDAPESTA. Lt col. Emilian 
Bîrlea, atașat militar și al aerului 
al Republicii Socialiste România, a 
depus o coroană la cimitirul Eroilor 
Români din cartierul Rakosliget din 
Budapesta. La solemnitate au parti
cipat general maior Endre Pești, 
șeful comenduirii garnizoanei din 
Budapesta. Seara a avut loc o gală de 
filme. Au participat : general maior 
Istvan Olah, locțiitor al ministrului 
apărării al R. P. Ungare, Boiti Janos, 
locțiitor al ministrului afacerilor exter
ne al R.P. Ungare, generali și ofițeri 
superiori ai armatei R. P. Ungare.

PEKIN. A fost deschisă o expoziție 
de fotografii prezentând aspecte din 
construcția socialismului din țara noas
tră și din viața și activitatea milita
rilor români. Virgil Gheorghiu, atașatul 
militar al României la Pekin, a oferit la 
Clubul internațional un cocteil urmat 
de film. Au fost prezenți Su Iu, adjunct 
al ministrului apărării naționale, Lo 
Kuei-bo, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Ciu Tu-nan, președinte
le Comitetului pentru relații culturale 
cu străinătatea, comandanți ai celor 
trei armate staționate la Pekin.

VARȘOVIA. Atașatul militar, aero 
și naval în Polonia, colonel Nicolae 
Mandache, a oferit o gală de filme 
documentare cu caracter militar, după 
oare a urmat un cocteil. Au participat 
general de divizie Jozef Urbanowicz, 
șeful Direcției politice generale a ar
matei poloneze.

riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul învățămîntului.

A mai fost prezent Ahmed Isma
il El Nadif, atașatul cultural al Re
publicii Sudan la București.

(Agerpres)

SPORT

volei ASTĂZI ÎNCEP „EUROPENELE"
ISTANBUL (prin telefon de la tri

misul nostru special) — Astă-seară, 
la Istanbul, Ankara, Izmir si Ada
na încep primele meciuri ale edi
ției a Vil-a a campionatelor euro
pene de volei, la care participă 35 
de echipe masculine șl feminine, re- 
prezentind 21 de țări.

Privind componența grupelor și 
finind cont de palmaresul echipelor, 
se apreciază că în preliminariile în
trecerii masculine grupa cea mai e- 
chilibrată, cu trei candidate sigure 
pentru primele două locuri, este gru
pa de la Istanbul. în care evoluează 
Albania, R. F. a Germaniei. Bulga
ria. Polonia si România. Echipei Ro
mâniei — campioană europeană — i 
se acordă un plus de sanse, avînd în 
vedere victoriile curente obținute în 
fața formațiilor Bulgariei și Polo
niei, care completează ..trioul" can
didatelor la calificare.

Coincidentă sau ironie a sorților f

12 ani de la

proclamarea 
neutralității Austriei

Se împlinesc 12 ani de la adopta
rea, de către parlamentul austriac, a 
legii cu privire la neutralitatea per
manentă a Austriei, eveniment ce a 
dat un curs nou istoriei moderne a a- 
cestei jări. Ziua de 26 octombrie a 
consacrat oficial aspirațiile poporului 
austriac de suveranitate și indepen
dentă nafională a (arii, dorința sa de 
pace, de colaborare cu toate popoa
rele.

Prin ratificarea, în octombrie 1955, 
a Tratatului de Stat, moment ce marca 
sfîrșitul regimului de ocupație, Austria 
se obliga solemn de a nu se alătura 
nici unei alianțe militare, de a nu per
mite instalarea de baze militare apar- 
finînd unor state străine pe teritoriul 
său și de a adopta în mod liber, ca 
bază a politicii sale externe, principiul 
neutralității permanente. Hotărîrea par
lamentului a fost întîmpinafă cu vie 
satisfacție de poporul austriac, ziua de 
26 octombrie devenind sărbătoarea 
națională a Austriei. Acest act a con
stituit, totodată, un însemnat factor de 
destindere în centrul și sud-estul Eu
ropei, ca și în ansamblul vieții inter
naționale.

Cei 12 ani care au trecut de la pro
clamarea neutralității permanente au 
constituit o perioadă în care Austria 
s-a impus ca un factor pozitiv în re
lațiile internaționale, promovînd o po
litică de apropiere între state, spriji
nind acțiunile de natură să favorizeze 
crearea unui climat de securitate în Eu
ropa și în lume.

In acest cadru, relațiile de priete
nie româno-austriece au cunoscut o 
evoluție favorabilă. In ultimii ani, între 
oamenii de stat din Austria și România 
au avut loc numeroase contacte care 
au permis o mai bună cunoaștere re
ciprocă și au devenit un factor de dez
voltare a relațiilor bilaterale, în inte
resul ambelor țări și popoare. După 
ce primul ministru al României, Ion 
Gheorghe Maurer, a făcut o vizită ofi

Clădirea Ooerei din Viena

Cronica zilei
TELEGRAMĂ

Cu prilejul zilei naționale a Ira
nului, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a trimis o tele
gramă ministrului afacerilor exter
ne al Iranului, Ardeshir Zahedi, 
prin care adresează sincere felici
tări și își exprimă încrederea că re
lațiile prietenești dintre cele două 
țări se vor dezvolta continuu, în 
folosul popoarelor lor și al cauzei 
păcii mondiale. ★

La 25 octombrie a avut loc, la 
Ministerul Afacerilor Externe, în
tre Constantin Flitan, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Erich Strătling, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R. F. a 
Germaniei la București, schimbul 
de note referitoare la intrarea în 
vigoare, pe aceeași dată, a acor
dului între guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul 
Republicii Federale a Germaniei 
asupra cooperării tehnico-econo- 
mice, semnat la București, la 3 au
gust 1967.

Acordul este menit să lărgească 
cooperarea între cele două țări în 
ce privește producerea de mașini, 
utilaje și echipamente, dezvoltarea 
de procedee tehnice noi, livrările 
pe terțe piețe etc.

(Agerpres)

Si în preliminariile feminine, echi
pa României se află în grupa cea 
mai echilibrată. Aici, balanța pronos
ticurilor înclină de partea echipelor 
Ungariei și R. D. Germane. însă fe
tele noastre, eliberîndu-se de anu
mite complexe generate de valoarea 
și experiența adversarelor, pot abor
da cu succes lupta pentru primele 
locuri în grupa respectivă.

Din programul primei zile a „eu
ropenelor" rețin atenția, în mod spe
cial, meciurile masculine U.R.S.S. — 
R.D.G. (la Adana), Bulgaria — Polo
nia (Istanbul). Iugoslavia — Ft anta 
(Izmir) și cel dintre echipele femini
ne ale Ungariei și R.D.G. (la An
kara). Selecționata masculină a Ro
mâniei joacă la Istanbul, eu Alba
nia, iar cea feminină la Ankara, cu 
Italia.

Ion DUMITRIU 

cială în Austria, în vara acestui an, țara 
noastră a găzduit pe cancelarul fede
ral al Austriei, Josef Klaus. Cu această 
ocazie a fost reafirmată dorința reci
procă ca relațiile dintre cele două țări 
să capete noi dimensiuni, în spiritul 
prieteniei și avantajului reciproc.

Bunele relații dintre Austria și Ro
mânia își găsesc expresia în acordul 
comercial de lungă durată, convenția 
juridică, în dezvoltarea pe care au 
cunoscut-o schimburile culturale. Se în
trevede posibilitatea încheierii, într-un 
viitor apropiat, a unui acord de coo
perare tehnico-științifică, a unei con
venții consulare și a unui acord pri
vind facilitarea călătoriilor cetățenilor 
celor două țări.

Evoluția pozitivă a relațiilor priete
nești româno-austriece este privită cu 
satisfacție de opinia publică din țara 
noastră, ca o confirmare a posibilită
ții de cooperare înfre țări cu sisteme 
social-politice diferite, ca o contribuție 
la întărirea încrederii și colaborării 
intereuropene.

Cu prilejul Zilei naționale a Aus
triei, poporul român transmite poporu
lui austriac urările sale sincere de 
prosperitate și pace.

Cuvintarea televizată a 
însărcinatului cu afaceri 
a. i. al Austriei la București

Cu prilejul Zilei naționale a 
Austriei, Gerhard Rainer, însărci
nat cu afaceri a. i. al Austriei la 
București, a rostit o cuvîntare la 
televiziunea română

PENTRU RESPECTAREA DREP

TURILOR SINDICALE SI DE-
i

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România 
a trimis o telegramă generalului 
Suharto, președintele interimar al 
Republicii Indonezia, în care ex
primă sentimentele profunde de 
solidaritate și simpatie ale celor ce 
muncesc din România cu lupta 
forțelor progresiste din Indonezia. 
Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor — se spu
ne în telegramă — toți oamenii 
muncii din țara noastră, profund 
neliniștiți și indignați de represiu
nile la care sînt supuși militanții 
■progresiști, comuniștii și pațrioții 
indonezieni întemnițați și condam
nați, de intensificarea măsurilor 
antidemocratice, vă cer cu hotărî- 
re să se pună capăt terorii, să 
fie puși în libertate activiștii sin
dicali și ceilalți patrioți arestați, 
să fie restabilite și respectate li
bertățile și drepturile sindicale șl 
democratice din Indonezia.

IERI LA BOX
REZULTATELE MECIURILOR FI

NALE ALE TURNEULUI INTERNA
ȚIONAL DE BOX DIN CAPITALĂ : 
„semimuscă" : DAVIDESCU (Româ
nia) cîștigă prin descalificare la Lodin 
(U.R.S.S.) ; „muscă" : GRUIESCU 
(România) învinge la puncte pe Ta
kacs (Ungaria) ; „pană" : TRESTIN 
(U.R.S.S.) învinge la puncte pe Crudn 
(România) ; „semiușoară" : BĂDOI 
(România) cîștigă prin descalificare 
la Plotnikov (U.R.S.S.) ; „ușoară" : 
ANTONIU (România) învinge la 
puncte pe Dumitrescu (România) ; 
„semimijlocie" : GHIȚA (România) 
cîștigă prin descalificare la Abrah- 
manov (U.R.S.S.) ; „mijlocie-mică“ : 
MAVRIAȘIN (U.R.S.S.) cîștigă prin 
descalificare la Covaci (România) ; 
„mijlocie" : MANOLE (România) în
vinge la puncte pe Olteana (Româ
nia) ; „grea" : MARIUȚAN (România) 
învinge la puncte pe Sănătescu (Ro
mânia). Campionul european Ia cate
goria „cocoș", N. Giju, a susținut un 
meci demonstrativ cu Ispas, adversa
rul său Otvos fiind accidentat.



„CARTA
DE LA
ALGER"

ALGER 25 — Corespondentul A- 
gerpres C. Benga transmite : La Al
ger a fost semnat miercuri, într-un 
cadru festiv, documentul final al Con
ferinței țărilor în curs de dezvoltare 
din Asia, Africa și America Latină, 
document denumit „Carta de la Al
ger a drepturilor economice ale lumii 
a treia".

Carta adoptată este apreciată ca 
fiind „un program de conduită eco
nomică a țărilor slab dezvoltate”, în
cununarea unei munci „realiste și 
precise".

Potrivit Cartei care numără apro
ximativ 40 de pagini, reprezentanții 
la reuniunea de la Alger consideră că 
este de datoria lor să atragă atenția, 
între altele comunității internaționale 
asupra faptului că soarta a peste un 
miliard de locuitori ai țărilor slab 
dezvoltate depinde de evoluția rela
țiilor economice internaționale.

Conferința apreciază în documen
tul adoptat că indicele de expansiune 
economică a lumii în curs de dezvol
tare se caracterizează printr-o instabi
litate permanentă, mărind decalajul 
dintre țările în curs de dezvoltare și 
cele dezvoltate.

In Carta de la Alger se cere res
pectarea angajamentului asumat la 
Geneva în 1964 de țările dezvoltate 
de a aloca 1 la sută din venitul fie
căreia în favoarea țărilor slab dez
voltate.

Documentul arată totuși că țările 
în curs de dezvoltare „își reafirmă 
părerea că dezvoltarea lor economi
că depinde, evident, de ele însele", 
și se declară hotărîte să-și acorde re
ciproc ajutor „în cadrul efortului co
mun de dezvoltare...".

Participanții la reuniunea de la Al
ger sînt de părere că „numai mobi
lizarea totală și folosirea resurselor 
naturale ale țărilor în curs de dez
voltare oricît de eficace ar fi acestea 
nu sînt suficiente dacă nu vor fi în
soțite și de acțiuni pe plan interna
țional..."

Carta adoptată la Alger nu im
plică însă nici o obligație din partea 
țărilor participante. Semnarea ei nu 
va avea, prin urmare, alt efect decît 
autentificarea documentului final.

In altă ordine de idei, participanții 
la reuniunea ministerială au hotărît să 
trimită misiuni minLsteriale de bună
voință în diferite țări ale lumii, pentru 
a prezenta conducătorilor acestora con
cluziile conferinței de la Alger.

Conferința a hotărît ca președintele 
reuniunii ministeriale a celor 77, Ab
delaziz Bouteflika, ministrul de exter
ne al Algeriei, să prezinte „Carta de 
la Alger" Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite și secre
tarului general al acestei organizații, 
U Thant.

Consiliul de Securitate
s-a întrunit in
ședință de urgență
pentru examinarea situației 
din regiunea Canalului de Suez

NEW YORK 25. — Trimisul spe
cial Agerpres R. Căplescu transmi
te : Tirziu, in cursul serii de marți, 
Consiliul de Securitate s-a întru
nit in ședință de urgență, în urma 
unor cereri separate din partea 
R.A.U. și Izraeluiui. pentru a exa
mina situația de tensiune creată în 
regiunea Canalului de Suez.

in scrisoarea R.A.U. se declară că 
încâlcind ordinul de încetare a focu
lui, potrivit rezoluțiilor Consiliului 
de Securitate, artileria izraeliană a 
început să bombardeze orașul Suez 

12,30 (Oramarți, în jurul orei
G.M.T.), provocînd „pierderi mati 
de vieți omenești și pagube grave 
orașului și zonelor sale de locuit". 
,-,Ca urmare a bombardamentelor 
sistematice și continue — se afirmă 
mai departe în 
riile de petrol din zona Suezului, 
uzinele „Nasr" ’ “ _ "." ' '
mice și instalațiile din rada portului 
Suez, precum și alte instalații indus
triale au fost complet distruse sau 
foarte grav avariate".

In scrisoarea Izraelului se arată că 
forțele militare ale R.A.U. au deschis 
focul de pe malul vestic al Canalului 
de Suez asupra pozițiilor izraeliene 
de pe malul de est și că acestea, la 
rîndul lor, au ripostat.

La Națiunile Unite a fost dat pu
blicității totodată un mesaj din par
tea generalului Odd Bull, comandan
tul organismului Națiunilor Unite de 
supraveghere a armistițiului în Pa
lestina, în care se arată că forțele 
izraeliene au deschis foc de artilerie 
marți la ora 12,31 (G.M.T.) împotriva 
rafinăriilor de petrol de la sud- 
vest de portul Suez. Observatorul 
Națiunilor Unite a propus ca focul 
să înceteze la ora 13,30 (G.M.T.). în 
timp ce R.A.U. a acceptat această 
propunere, partea izraeliană a decla
rat că nu este în măsură să accepte 
încetarea focului decît Ia ora 15.30 
G.M.T,

scrisoare — rafină-

de îngrășăminte chi-

prin care se condamnă orice acțiuni 
de încălcare a ordinului de încetare a 
focului și se cere statelor în cauză să 
se abțină de la orice fel de operați
uni militare, în conformitate cu re
zoluțiile Consiliului de Securitate.

Au mai luat cuvîntul o serie de alți 
reprezentanți care și-au exprimat în
grijorarea față de evenimentele pe
trecute în ultimele cîteva zile în re
giunea Canalului de Suez, arătînd că 
ele au avut loc tocmai în perioada 
cînd la Națiunile Unite se întreprind 
consultări pentru întocmirea unui 
proiect de rezoluție echitabil și echi
librat care să cuprindă principiile 
unei reglementări a situației din 
Orientul Apropiat. Ei au subliniat că 
în lumina acestor evenimente se im
pune cu și mai multă urgență nece
sitatea adoptării unei rezoluții,' care 
să prevadă, de asemenea, trimiterea 
la fața locului a unui reprezentant 
special al 
O.N.U.

secretarului general al

*
25 (Agerpres). — Citind 
făcută miercuri dimineața

DECLARAȚIA M. A. E.
HANOI 25 (Agerpres). — Mini

sterul de Externe al Republicii De
mocrate Vietnam a dat publicității o 
declarație în care condamnă atacurile 
sălbatice efectuate de aviația ame
ricană la 25 octombrie asupra Hano
iului și suburbiilor sale. In declarație 
se spune că la 25 octombrie mai multe 
valuri de avioane americane au bom
bardat zone populate ale orașului Ha
noi, podul Long Bien și orașul dis
trictual Gia Lam. în legătură cu acest 
atac, deosebit de condamnabil este 
faptul că avioanele americane au lan
sat bombe cu bile asupra cartierului 
Hoan Kiem, o zonă foarte populată a 
capitalei R. D. Vietnam.

Aceste atacuri constituie un nou 
pas pe calea escaladării războiului de 
agresiune dus de Statele Unite îm
potriva R. D. Vietnam, subliniază de
clarația, adăugind că în ultimele două 
luni armata S.U.A. și-a intensificat 
acțiunile prin atacuri combinate cu 
artilerie și aviație și asupra regiunilor

AL R. D. VIETNAM
de ooastă și sudice ale țării. în ace
lași timp, trupele S.U.A. și-au inten
sificat activitatea îndreptată împotri
va populației sud-vietnarneze, iar la 
cererea guvernului american, Australia, 
Noua Zeelandă și Tailanda și-au spo
rit efeotivele care participă la opera
țiunile de pe teritoriul Vietnamului 
de sud.

în acest context, încheie declarația, 
atacarea Hanoiului și a suburbiilor sale 
la 25 octombrie dovedește, fără pu
tință de îndoială, caracterul fals al 
recentelor declarații ale președintelui 
Johnson în legătură cu „dorința de 
pace a S.U.A.". Aceste noi acte agre
sive americane constituie o provocare 
adresată opiniei publice mondiale care, 
solidară cu poporul vietnamez, cere cu 
hotărîre încetarea necondiționată a 
bombardamentelor și a altor aote de 
război împotriva Republicii Democrate 
Vietnam, precum și a războiului de 
agresiune împotriva poporului vietna
mez.

In sprijinul anulării

INTERDICȚIEI P. C. DIN GERMANIA

Sărbătoarea 
națională 
a Iranului

Iranul este astăzi în sărbătoare ; ca 
în fiecare an, la 26 octombrie, se 
celebrează aniversarea zilei de naș
tere a șahinșahului Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. Anul acesta festi
vitățile prilejuite de sărbătoarea na
țională capătă o semnificație aparte 
întrucît desfășurarea lor coincide cu 
un eveniment care concentrează de 
mai multă vreme atenția opiniei pu
blice iraqiene : la palatul Golestan din 
Teheran are loc ceremonia încoronării 
șahinșahului Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și a împărătesei Farah 
Pahlavi.

Poporul român, care nutrește față 
de poporul iranian o veche și sin
ceră prietenie, urmărește cu mult in
teres transformările economice și so
ciale petrecute în ultimii ani în Iran, 
transformări de natură să asigure 
mersul țării pe calea progresului, să 
contribuie la creșterea bunăstării po-

ganizate la sate. In ultimii trei ani, 
numărul elevilor în satele iraniene a 
crescut cu 83 la sută.

Unul dintre cele mai semnificative 
exemple ale transformărilor cu caracter 
progresist prin care frece Iranul îl 
constituie faptul ca în 1963 femeile 
au obținut, pentru prima oară, dreptul 
de a participa la vot.

Pe plan extern, Iranul se afirmă ca 
o țară iubitoare de pace, promovînd 
o politică de înțelegere și prietenie 
cu toate țările, fără deosebire de sis
tem social-politic.

Relațiile româno-iraniene, care au 
o veche și bogată tradiție, au cunoscut 
în ultimii ani o rodnică dezvoltare. 
La această evoluție pozitivă o con
tribuție importantă au adus-o întîlni- 
rile și convorbirile dintre oamenii de 
stat ai celor două țări. Președintele 
Consiliului de Stat al României, Chivu 
Stoica, și președintele Consiliului de

G.M.T
Ședința Consiliului de Securitate 

s-a deschis la ora 21,30 (ora 3,30 noap
tea ora București), fiind invitați să 
ia parte la dezbateri, fără drept de 
vot, și reprezentanții R.A.U., Izrae- 
lului. Iordaniei și Siriei. Reprezen
tanții R.A.U. și Izraelului și-au ex
pus punctele de vedere.

Reprezentantul permanent al 
U.R.S.S., N. Fedorenko, a prezentat 
un proiect de rezoluție, prin care se 
condamnă Izraelu] pentru bombar
darea regiunii orașului Suez și se 
cere acestui stat să plătească despă
gubiri pentru pagubele pricinuite și 
să respecte cu strictețe pe viitor re
zoluțiile Consiliului de Securitate, cu 
privire la încetarea focului.

Un proiect de rezoluție a fost pre
zentat și de reprezentantul perma
nent al S.U.A., Arthur Goldberg,

CAIRO 
declarația 
de guvernatorul orașului Port Suez, 
Hamid Mahmud, agenția France 
Presse anunță că în urma tirului de 
marți după-amiază al artileriei iz- 
raeliene, pierderile civile din acest 
oraș se ridică la 3 morți și 60 de 
răniți. Guvernatorul a precizat că 
rafinăria „AJ Nasr" a fost distrusă 
în întregime, o altă rafinărie în pro
porție de 50 la sută. Tirul artileriei 
izraeliene a atins, de asemenea, une
le obiective industriale mai mici, 
fabrici de îngrășăminte chimice, o- 
biective culturale și case de locuit 
din Port Suez (situat la extremitatea 
sudică a Canalului de Suez). Pe baza 
declarațiilor guvernatorului, remarcă 
agenția France Presse, observatorii 
apreciază pierderile R.A.U. la apro
ximativ 70 milioane lire egiptene.

★
CAIRO 25 (Agerpres). — Potrivit 

unui comunicat militar egiptean, ci
tat de agenția France Presse, în 
cursul ciocnirilor de marți după- 
amiază, între forțele egiptene și cele 
izraeliene, acestea din urmă au pier
dut un avion, zece tancuri, patru 
mașini blindate, cinci rampe mobile 
de rachete, un camion, cinci mor- 
tiere. De asemenea, au fost distruse 
șase posturi de observație izraeliene, 
trei depozite de muniții, patru depo
zite de carburanți și au fost reduse 
la tăcere cinci poziții de artilerie. 
Trei militari egipteni — se arată în 
comunicat — au fost uciși, iar alți 
cinci răniți ; un tanc egiptean a fost 
distrus.

Scrisoarea adresată de Max Reimann cancelarului 
Kiesinger

BERLIN 25 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția A.D.bf. Max 
Reimann, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Germanie, a adresat can
celarului vest-german Kurt Georg 
Kiesinger o scrisoare în care formu
lează o serie de propuneri cu pri
vire la legalizarea P.C. din Germa
nia, în prezent interzis în Germania 
occidentală. într-un interviu acor
dat săptămînalului catolic „Echo 
der Zeit", Max Reimann a dat amă
nunte în legătură cu această scri
soare. Primul secretar al C.C. al 
P.C. din Germania propune „o am-
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TEL AVIV 25 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvînt militar izraelian, 
citat de agenția France Presse, a 
dezmințit comunicatul militar egip
tean referitor la pierderile înregis
trate de Izrael în cursul incidentelor 
de marți 
Canalului

nistie și suspendarea tuturor urmă
ririlor judiciare împotriva P.C. din 
Germania sau a membrilor săi, ga
rantarea libertății de opinie a co
muniștilor, garantarea dreptului e- 
lectoral pentru toți comuniștii, ca 
și a posibilității lor de a participa, 
în calitate de candidați individuali, 
pe listele electorale, restabilirea le
galității P.C. din Germania".

Max Heimann a precizat că nu 
este vorba de înființarea unui nou 
partid comunist în Germania occi
dentală ci de anularea interdicției 
P.C. din Germania.

I. B. TITO
In macedonia

Palatul imperial Golestan din Teheran

Cancelarul vest-german 
Kiesinger a avut din nou 
convorbiri cu primul mi
nistru englez, Harold Wil
son, cu privire la problemele pe 
care le ridică eventuala aderare a 
Marii Britanii la Piața comună. Cu 
acest prilej, cancelarul Kiesinger a 
reafirmat că guvernul său sprijină can
didatura britanică și și-a exprimat spe
ranța că dezbaterile „celor șase" vor 
avea ca rezultat admiterea într-un 
viitcr apropiat a Angliei la masa nego
cierilor.

română formată din : prof. univ. Barbu 
Zaharescu, prof. dr. Teodor Postolache 
și conf. univ. Gheorghe Badrus.

Președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
fîrtă, Pompiliu Macovei, care se află 
în Cehoslovacia la invitația ministrului 
culturii și informațiilor al acestei țări, 
Karel Hoffmann, a vizitat regiunea 
Cehiei de sud, monumente ale arhitec
turii, precum și galeriile de pictură de 
la castelul „Gluboka“.

r i 
stul de radio oficial Dja- g 
de agenția Reuter. Săptă- m 
ă, ministrul de externe uI

Guvernul indonezian a 
hotărît închiderea ambasa
dei sale din Pekin, a anunțat 
miercuri postul de radio oficial Dja
karta, citat <’ ~
mîna trecută, ministrul de externe 
Adam Malik anunțase că Indonezia a 
suspendat relațiile sale diplomatice cu 
Republica Populară Chineză.

Masa rotundă organizată de i 
redacția revistei „Probleme ale păcii "I

11 capi- B 
la Pra- |

I 
Comunicat comuni 
chino-mauritan

și socialismului", consacrată centenaru
lui „Capitalului" lui Marx și semicen
tenarului lucrării lui Lenin „Imperia
lismul — stadiul cel mai înalt al capi 
talismului", a început miercuri 1? n“ 
ga. La lucrări participă și o delegație

I §IIII
scninin ae g 

dezvoltarea fi 
;i colabora- j,I

PEKIN 25 (Agerpres). — La 
Pekin a fost dat publicității Co
municatul comun chino-mauritan 
cu privire la vizita în R. P. Chi
neză a delegației raauritane con
duse de Moktar Ould Daddah, 
președintele Republicii Mauritania, 
secretar general al Partidului po
porului. în timpul vizitei, delegația 
a fost primită de președintele Mao 
Tze-dun și de vicepreședintele Lin 
Biao și a avut convorbiri cu pre
mierul Ciu En-lai.

In comunicat se arată că cele 
două părți au făcut un schimb de 
vederi în legătură cu < 
relațiilor de prietenie și 
re dintre China, și Mauritania și în 
legătură cu situația internațională 
actuală și cu alte probleme.

Orașul Brighton din An
glia a văzut zilele acestea 
o serie de domni îmbră- 
cați după ultima modă, 
mai atenți la camerele 
de televiziune, ce-i urmă
reau, decît la proble
mele care urmau să se dis
cute aici, în cadrul celei 
de-a 85-a conferințe a par
tidului conservator. Des
chisă în ziua de 17 octom
brie, întrunirea delegărilor 
acestui partid a luat sfîrșit 
la 21 octombrie, o dată cu 
discursul de încheiere rostit 
de Eduard Heath, liderul 
conservatorilor. Amintirile 
Angliei victoriene și ale 
imperiului, lipsa dorinței 
de a ține seama de 
transformările ce au avut 
loc în lume, încercarea de 
a se inocula ideea că ei, 
conservatorii, ar deține 
cheile soluționării multiple
lor probleme ce frămintă 
Anglia atît pe plan intern 
cît și extern și-au pus am
prenta asupra lucrărilor 
congresului. După ce, de 
trei ani. iau loc pe băncile 
incomode ale opoziției, unii 
dintre așa-numitii „tineri 
conservatori", reprezentînd 
o tendință favorabilă înnoi
rilor, erau înclinați să 
creadă că partidul lor va 
oferi o alternativă, cel pu
țin în unele aspecte ale 
politicii sale tradiționale, 
preluată în cea mai mare 
parte și de laburiști și. a 
cărei neponularitate a fost 
demonstrată nu o dată. Ale
gerile parțiale din luna 
septembrie, cîștigate de 
conservatori, au fost însă 
altfel interpretate de către 
„tory" traditionalist!. Pen
tru ei. scăderea simțitoare 
a popularității laburiștilor 
părea să indice faptul că în 
momentul de fată conser
vatorii ar cîștiga teren.

după-amiază, în regiunea 
de Suez.

★
25 (Agerpres). PotrivitCAIRO 

ziarului „Al Ăkhbar" din Cairo, au
toritățile egiptene au permis vedete
lor izraeliene să pătrundă în apele 
teritoriale ale R.A.U. la o distanță 
de 6 mile (9,6 km) de țărm pentru 
salvarea membrilor echipajului dis
trugătorului izraelian „Eilath". Zia
rul subliniază că „permisiunea acor
dată de autoritățile R.A.U. și pre
zența vedetelor izraeliene constituie 
dovada faptului că epava navei 
„Eilath" se găsește în interiorul ape
lor teritoriale egiptene".

Termenul de efectuare a operații
lor de salvare a expirat marți, pre
cizează ziarul.

PRAGA 25 (Agerpres). 
și 24 octombrie, la Brno 
ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria de petrol 
și gaze. La ședință au luat parte 
delegațiile R. P. Bulgaria. R. P. Un
gare, R. D. Germane, R. P. Polone, 
Republicii Socialiste România, Uni
unii Sovietice și R. S. Cehoslovace. 
La ședință au participat, de aseme
nea, reprezentanți ai R.S.F. Iugosla
via, Cubei și R.P.D. Coreene.

In legătură cu semicentenarul Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie, Alexandru Boabă, președintele 
comisiei, a prezentat un referat des
pre relațiile economice dintre țările 
membre C.A.E.R. și a scos în evi
dență succesele obținute de U.R.S.S. 
și celelalte țări membre C.A.E.R. în 
colaborarea în domeniul industriei 
țițeiului si gazelor.

Comisia a dezbătut sarcinile sale 
de viitor și a aprobat planul său de 
lucru pe ariul 1968.

De asemenea, comisia a elaborat 
planul de lucru pe perioada 1968— 
1970 cu privire la coordonarea celor 
mai importante cercetări științifice 
care prezintă interes reciproc pentru 
țările membre C.A.E.R.

Ședința s-a desfășurat în spiritul 
prieteniei și înțelegerii reciproce.

BELGRAD 25 — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite : 
Președintele R.S.F. Iugoslavia, I. B. 
Tito, a întreprins o vizită de patru 
zile în Republica Socialistă 
donia, în cursul căreia a 
serie de întreprinderi și a 
vorbiri cu reprezentanții 
și organizațiilor locale.

In cuvintările rostite cu
lej, I. B. Tito a subliniat transfor
mările care au avut loc în Macedo
nia în anii de după eliberarea țării 
de sub jugul fascist. în discursul 
rostit la Bitolia, președintele Iugo
slaviei s-a referit la necesitatea dez
voltării agriculturii. „In situația ac
tuală din lume, a continuat vorbito
rul, grîul a devenit un material stra
tegic. Statele Unite ale Americii con
diționează adesea livrările de grîu 
de concesii politice".

Vorbind despre situația 
nală, președintele R.S.F.I. 
necesitatea unor eforturi 
soluționării crizei din Orientul Mij
lociu.

In legătură cu situația din Viet
nam, I. B. Tito a declarat că „Iugo
slavia continuă să insiste asupra 
binecunoscutei sale poziții potrivit 
căreia în primul rînd trebuie să 
înceteze bombardamentele asupra 
R. D. Vietnam, astfel încît să fie 
posibilă începerea căutării unei so
luții politice pe baza acordurilor de 
la Geneva".

Mace- 
vizitat o 
avut con- 
organelor

acest pri-

internațio- 
a subliniat 
în vederea

porului. In ultima vreme, Iranul a ob
ținut importante succese în dezvol
tarea industriei. Au fost construite în
treprinderi metalurgice, combinate 
petrochimice, baraje. In prezent se 
află în construcție importante obiec
tive industriale, ca oțelăria de lîngă 
Ispahan, un laminor, o fabrică de alu
miniu, un combinat petrochimic și 
altele. O imagine amplă a transfor
mărilor o oferă recenta carte a 
șahinșahului, „Revoluția socială a 
Iranului”. Potrivit datelor prezentate 
în paginile cărții, mai bine de 2 mi
lioane de familii de țărani, totalizînd 
11 milioane și jumătate de locuitori, 
au beneficiat de reforma agrară. Pa
ralel, au fost întreprinse sau sînf în 
curs de elaborare o serie de măsuri 
menite să asigure mecanizarea și 
modernizarea agriculturii. In acest 
scop, au fost create mai multe orga
nisme în sprijinul eforturilor statului 
cum sînf „Armata cunoașterii”, „Ar
mata sănătății", „Armata dezvoltării", 
alcătuite din tineri intelectuali care în 
timpui îndeplinirii serviciului militar 
sînt trimiși la sate pentru a învăța 
populația, a propaga igiena, a răspîndi 
cunoștințele. In cei cinci ani care s-au 
scurs de la începutul acestei mari ac
țiuni, în mediul rural au fost construite 
10 700 de școli. In aceeași perioadă, 
510 000 de băieți, 128 000 de fete, 
250 000 de bărbați și 12 000 de femei 
au urmat cursurile de zi și serale or-

Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, au 
vizitat Iranul, iar România a primit pe 
șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și pe premierul Amir Abbas 
Hoveida. Aceste întîlniri, ca și vizitele 
reciproce făcute de membri ai guver
nelor celor două țări au constituit pri
lejuri ale unor rodnice schimburi de 
vederi asupra chestiunilor de interes 
comun și au permis să se găsească noi 
posibilități de cooperare. Au fost în
cheiate importante acorduri privind 
creșterea volumului schimburilor comer
ciale și diversificarea cooperării econo
mice, dezvoltarea relațiilor culturale și 
științifice care se realizează cu succes. 
Printre ele se numără și cel cu privire 
la colaborarea economică și tehnică 
pentru producția de tractoare în 
Iran. Cînd Iranul va beneficia de o 
uzină proprie realizată cu asistența 
tehnică a României, de pe porțile ei 
vor ieși anual circa 10 000 de tractoa
re. La baza colaborării româno-iranie
ne, avantajoasă ambelor țări și po
poare, se află principiile trainice ale 
respectării independenței și suverani
tății naționale, a egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Iranului, poporul român transmite po
porului iranian un salut cordial și îi 
urează noi succese în activitatea pe 
care o desfășoară pentru progresul 
patriei sale.

Dar, după cum recunoștea 
unul din liderii partidului, 
rezultatul alegerilor, vădind 
o stare de nemulțumire 
față de laburiști, nu a 
indicat totuși o simpatie oa
recare din partea corpului 
electoral, față de conserva
tori. Ignorînd starea reală 
a lucrurilor, acest vechi 
partid ce reprezintă inte
resele aristocrației latifun
diare și ale marii burghezii, 
și care s-a aflat de cele 
mai multe ori, încă din se
colul XVII, în fruntea ten-

care au avut ca subiect 
problemele interne ale An
gliei au abundat elemen
tele demagogice. Ian Mac- 
leod, care a prezentat pro
gramul economic al parti
dului, a vorbit despre „re
ducerea impozitelor direc
te", despre „o mai bună 
gestiune a economiei' 
chiar despre 
substanțială a
Politica economică a cabi
netului Wilson a fost viru
lent atacată, însă nici unul 
dintre vorbitori nu a men-

șl
o „ridicare 

salariilor".

liniile directoare ale parti
dului au fost expuse de 
Eduard Heath și de fostul 
prim-ministru Douglas 
Home. Referindu-se la pro
blema rhodesiană, Heath, 
care sprijină actualul regim 
rasist, a respins „în mod 
absolut și complet" even
tualitatea folosirii forței 
împotriva lui Ian Smith, 
„sub orice formă". El a 
lăsat în felul acesta să 
înțeleagă — ceea ce 
fapt știa toată lumea — 
partidul conservator se

se 
de 
că 
va

de încurajare a cabinetului 
în a promova în continuare 
cunoscuta sa politică dupli
citară în problema rhode- 
siană. Nici în problema 
menținerii prezentei milita
re britanice la „est de 
Suez" nu s-a constatat vreo 
diferență substanțială față 
de politica promovată de 
laburiști. Enoch Powell, mi
nistru al apărării în „cabi
netul fantomă" al conserva
torilor, a afirmat că «Marea 
Britanie trebuie să-și men
țină angajamentele la „est

Conservatorii nu se dezmint
dințelor reacționare c -au 
manifestat în viața politică 
britanică, nu s-a dezmințit 
nici la congresul de la 
Brighton. Iată de ce însăși 
presa conservatoare recu
noaște că orientarea de la 
Brighton, înscriindu-se pe 
linia tradiționalei politici 
a partidului, tinde să facă 
din conservatori un partid 
„fără rădăcini" în mase.

Ce s-a întîmplat la 
Brighton ? Presa britanică 
menționează că nimic nu 
s-a schimbat, iar rezoluțiile 
adoptate la congres vădesc 
presiunile exercitate de 
către reprezentanții celor 
mai conservatori dintre 
conservatori. în cuvintările

ționat că situația dificilă a 
economiei rezidă în bună 
parte în aceea că laburiștii 
nu s-au îndepărtat prea 
mult în politica lor econo
mică de cea promovată 
timp de 13 ani de guverna
re neîntreruptă a conserva
torilor. însă în timp ce vor
bitorii risipeau energie pen
tru prezentarea unor pro
grame generate, chipurile, 
de grija pentru bunăstarea 
generală, se propunea limi
tarea drepturilor sindicate
lor și interzicerea așa-nu- 
mitelor greve „ilegale", de
clarate peste dispozițiile li
derilor sindicali aflati în 
slujba patronatului.

în problemele externe.

opune în continuare respec
tării drepturilor fundamen
tale ale poporului Zimbab
we, care reprezintă majori
tatea covîrșitoare a popu
lației rhodesiene. Comenta
torii nu au întîrziat să ara
te că în această problemă 
politica conservatorilor este 
identică cu cea a laburiști
lor, sau, mai bine zis, labu
riștii promovează o politică 
preconizată de adversarul 
lor politic principal — 
partidul conservator. Cu- 
vîntarea lui Heath vine în 
momentul în care se vor
bește insistent de eventua
litatea reluării tratativelor 
dintre cabinetul laburist și 
regimul de la Salisbury și 
este interpretată ca un gest

de Suez" atît timp cît va 
fi necesar». S-a remar
cat în cercurile ziaristice 
din Fleet Street că, de fapt, 
criticile adresate în această 
problemă laburiștilor, care 
ar preconiza lichidarea u- 
nora din bazele militare 
din Asia de sud-est, nu sînt 
justificate, avînd în vedere 
că, în realitate, „retrage
rea" anunțată de cabinetul 
Wilson nu este decît o 
simplă schimbare de domi
ciliu. Este știut că insulele 
ce aparțin Angliei în 
Oceanul Indian vor primi o 
parte din trupele retrase 
din Singapore și Malayezia, 
iar în momentul de față în 
insula Bahrein se fac inten
se pregătiri în vederea în-

cartiruirii soldaților englezi 
ce urmează să părăsească 
Adenul.

Politica „europeană" a 
actualului cabinet — adică 
intenția Angliei de a adera 
la Piața comună — a fost 
și ea sprijinită de delegații 
conservatori, în întregime.

Cu toate acestea, au exis
tat unele voci mai realiste 
în rîndul conservatorilor, 
care s-au pronunțat împo
triva liniei politice preconi
zate de conducerea partidu
lui. Agenția France Presse 
arăta că, pentru prima 
dată, o moțiune recomanda
tă de liderii partidului nu 
a fost aclamată de către 
delegați. Iar ziarul „Times" 
menționează un incident 
violent izbucnit între un 
grup de conservatori care 
se opun directivelor oficiale 
și doi miniștri din „cabine
tul fantomă".

Sintetizînd lucrările șl 
rezoluțiile adoptate Ia con
gres, un observator al vieții 
politice interne britanice 
remarca faptul că la 
Brighton conservatorii „nu 
au oferit o alternativă". Iar 
„Le Monde" arăta că 
paradoxul conservator con
stă în aceea că, fiind un 
partid de opoziție, linia 
politică preconizată de el 
este de cele mai multe ori 
identică cu cea a adversa
rilor lui, laburiștii. Mi-aș 
permite să adaug cîteva cu
vinte la cele scrise de „Le 
Monde" : „paradoxului con
servator" i se adaugă un 
„paradox laburist", căci la 
congresul de la Brighton 
aspectele fundamentale ale 
politicii cabinetului Wilson 
au fost sprijinite cu mai 
multă energie decît la pro
priul congres al laburiștilor, 
de la Scarborough.

Șerban BERINDEI

Adunarea 
Generală
a O.N.U.
NEW YORK 25 — Trimisul special 

Agerpres Romulus Căplescu trans
mite ■ Adunarea Generală a Națiu
nilor Unite s-a întrunit miercuri di
mineață în ședință plenară sub pre
ședinția lui Corneliu Mănescu, pen
tru a examina rapoartele Comitetu
lui politic special, Comitetului pen
tru problemele economice și finan
ciare și Comitetului general (bi
roului).

Adunarea Generală a luat act do 
raportul Comitetului științific al Na
țiunilor Unite cu privire la efectele 
radiațiilor atomice. A fost, de aseme
nea, adoptat, fără obiecții, raportul 
cu privire la aranjamentele în ve
derea simpozionului internațional în 
problemele dezvoltării industriale. 
S-a hotărît în unanimitate include
rea pe ordinea de zi a actualei se
siuni, la recomandarea Biroului, a 
punctului intitulat : „Problema privi
legiilor șl imunitătilor".

★

Corneliu Mănescu, președintele A- 
dunării Generale a O.N.U., a primit 
miercuri pe doamna Suzanne Bas- 
tide, președinte al Tribunalului ad
ministrativ al Națiunilor Unite, care 
i-a făcut o vizită protocolară.

In cursul aceleiași zile, Corneliu 
Mănescu a participat la un dejun de 
lucru cu președinții celor 7 comitete 
principale ale Adunării Generale.
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