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eficienței investițiilor
în contextul ansamblului de mă

turi privind ridicarea întregii activi- 
»*ați economice pe o treaptă calitativ 

< xperioară, investițiile ocupă un loc 
ntral. Tocmai de aceea proiectul 

•e Directive ale C.C. al P.C.R. 
anbliniază încă o dată, și mai preg
nant, necesitatea perfecționării con
finat a activității în acest domeniu 
important al politicii economice a 
partidului și statului nostru. Preve
derile proiectului vin să întregească 
măturile luate în ultimii ani, să Ie 
•ptrească eficienta practică. Ele au 
rolul de a dinamiza și mai mult 
factorii eare răspund de cheltuirea 
mijloacelor materiale și financiare 
alocate de atat, într-un volum mereu 
aporit, pentru construcția de noi 
ebleetire și capacități de producție.

Neîndoielnic, ampla activitate de 
investiții, desfășurată de-a lungul 
anilor construcției socialiste In țara 
noastră, a dus la acumularea unei 
valoroase și bogate experiențe. Per
fecționarea activității în acest dome
niu impune o examinare critică a 
acestei experiențe, a activității de 
pînă acum, pentru a desprinde 
maximum de învățăminte din ne
ajunsurile care s-au manifestat, 
generate în multe cazuri de deficiente 
organizatorice. în această ordine de 
idei, îmi propun să mă opresc asupra 
cîtorva probleme ale activității de 
Investiții, care, după părerea mea, 
necesită o atenție deosebită, pentru 
ca fondurile mari alocate de stat 
să fie fructificate cu 6 eficientă eco
nomică și mai ridicată.

Nu sînt necesare prea multe argu
mente pentru a demonstra că exe
cuția și darea în funcțiune a noilor 
obiective și capacități de producție 
Intr-un termen cît mai scurt consti
tuie un factor esențial pentru mări
rea eficacității fondurilor cheltuite, 
pentru micșorarea duratei de „imo
bilizare" a mijloacelor materiale și 
financiare. Or, din examinarea unor 
situații din ultimii ani, se observă 
că Ia un șir de obiective nu se 
respectă datele de dare în exploatare, 
ceea ce face ca în unele ramuri să 
«e mențină un volum ridicat de 
investiții neterminate. Aceasta în
seamnă, implicit, prelungirea duratei 
de imobilizare temporară a unor 
resurse ale societății, care se traduce 
prin pagube reale pentru economia 
națională. Cauzele care generează 
astfel de situații au fost deseori 
analizate, ele sînt de mult timp cu
noscute și nu au lipsit planuri de 
măsuri pentru remedierea deficien
țelor concret constatate. De ce totuși 
se mențin asemenea stări de lucruri 
negative ?

Din activitatea de pînă acum, se 
desprinde 
co’istituie 
realizării 
îndeosebi . 
scrie în planurile de 
număr de obiective fără a exista 
documentația de fundamentare, sau 
de a se înscrie în planurile anuale 
lucrări de investiții fără a avea 
proiectele de execuție necesare. Con
sider că măsurile preconizate de 
proiectul de Directive — potrivit 
cărora noile obiective se vor înscrie 
în planul cincinal numai pe baza 
nnor studii preliminare, cu caracter 
tehnic și economic, iar în planurile 
anuale numai investiții care au în
tocmite proiectele de execuție — vor 
pune capăt practicilor amintite, vot 
crea condiții pentru o mai bună 
organizare și desfășurare a lucrări
lor pe șantiere, asigurîndu-se prin 
plan — la timp și pe baze reale — 
materialele, utilajele și celelalte mij
loace necesare. Dar prevederile res-

Tiberiu HORVATH
vicepreședinte al Băncii de investiții

pective ar trebui, după părerea mea, 
să fie concretizate cît mai precis 
în acte normative, de la respectarea 
cărora să nu se admită nici o aba
tere.

S-a criticat nu o dată că la anumite 
obiective s-a prelungit durata de 
execuție, nu s-au respectat terme
nele de intrare în funcțiune. Desigur, 
cauze sînt multiple, dar ceea ce con
sider că generează o atare situație 
este Climatul caldul, de „înțelegere"

reciprocă, inslaurat — în dauna in
tereselor economiei naționale — în 
relațiile dintre diverși factori ce 
concură la realizarea lucrărilor de 
investiții. Este, din păcate, o reali
tate că graficele de eșalonare a exe
cuției și contractele economice in 
domeniul investițiilor, începînd cu 
contractele de proiectare și de antre
priză, nu funcționează totdeauna în 
spiritul de exigență necesar. Acțiu
nea lor de avertizor al neajunsuri
lor ce pot împiedica bunul mers al 
lucrărilor, de stimulator al răspun
derilor pentru îndeplinirea sarqinilor 
derivînd din planul de stat, 
blocat cu încetul, si aceasta

s-a
ca

(Continuare în pag. a Ul-a)

Arături de toamnă la cooperativa agricolă Secuieni-Roman
Foto : M. Cioc

că o cauză 
insuficienta 
investițiilor, 

prin practica

principală o 
pregătire a 
manifestată 

de a se în- 
investiții un

La tribunalele din în
treaga țară au început să 
fie înscrise pe rol, de la 1 
septembrie, o nouă catego
rie de procese pe care, în’ 
limbajul lapidar al profe
siei. juriștii le caracteri
zează drept „justițiabile pe 
baza legii nr. 1“. Este vorba 
de acțiunile intentate de di
ferite persoane unor organe 
administrative ori instituții 
de stat în aplicarea legii a- 
doptate de Marea Adunare 
Națională în sesiunea din 
iulie 1967 „cu privire Ia ju
decarea de către tribunale 
a cererilor celor vătămați 
în drepturile lor prin acte 
administrative ilegale".

— Rapoartele primite de 
la tribunalele din țară a- 
rată că asemenea acțiuni 
juridice sînt destul de rare 
— ne comunică tovarășul 
MIRCEA IONESCU, consi
lier în Ministerul Justiției. 
E un fenomen pe deplin fi-

Telegramă

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Doresc să vă exprim sincerele mele mulțumiri pentru mesajul 
dumneavoastră de felicitare adresat cu ocazia celei de-a XVlH-a ani
versări a proclamării Republicii Populare Chineze, o dată cu bunele 
mei* urări.

CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

Psihologia
în ateliere

Și
Psihologul consideră 

procesul de muncă 
drept aria de întretăie
re a trei factori .prin
cipali : omul, activita
tea lui și ambianta în 
care se desfășoară ea. 
Astăzi, cînd se pun eu 
o deosebită acuitate 
problemele organizării 
științifice a producției 
și a muncii, ar trebui 
cercetate mai îndea
proape posibilitățile de 
corelare judicioasă a 
celoi- trei factori, ca 
premisa realizării unui 
randament maxim al 
muncii. Participarea 
factorului om, de pildă, 
merită aprofundată sub 
aspectul activității sale 
nervoase și psihice. A- 
ceasta cu 
mult, cu cît 
atestă că, i 
complexului 
că-ambianță, 
stituie sursa 
importantă de 
avarii, 
ridică 
optimizării 
om care, în tehnica mo
dernă, din executant se 
transformă tot mai mult 
în „comutator de ener
gie", în organ de co
mandă și control. O 
trecere în revistă, 
chiar sumară, a aplica
țiilor psihologiei în a- 
cest domeniu duce însă 
la constatarea că ea 
este încă departe de a

atît mai 
statisticile 

în cadrul 
om-mun- 

omul con- 
i cea mai 

erori, 
accidente. Se 
deci' problema 

factorului

uzine
juca în dirijarea și or
ganizarea procesului de 
muncă rolul activ pe 
cațe necesitățile îl re- . 
clamă.

O primă problemă, 
deosebit de importantă 
atit pentru individ, cît 
și pentru societate, 
este alegerea justă a 
profesiei. Totuși nu 
dispunem încă de un 
sistem rațional de o- 
rientâre profesională. 
Ca urmare, destui ti
neri sînt îndrumați gre
șit sau deloc, peregri- 
nează prin școli și fa
cultăți sau din profe
sie în" profesie. într-un 
proces îndelungat și 
chinuitor, ei își găsesc 
singuri profesia potrivi
tă sau rămîn pentru tot 
restul vieții în profesii 
pentru care nu au nici 
aptitudini și nici nu re
simt atracție.

Orientarea profesio
nală bine organizată ar 
trebui să constituie o 
completare necesară a 
procesului de educație, 
poate chiar un mijloc 
de scurtare a duratei a- 
cestuia — dat fiind că 
asimilarea cunoștințelor 
și deprinderilor necesa
re unei profesii se 
realizează mai ușor la 
individul care, întru
nind aptitudinile res
pective, a fost la timp 
orientat spre profesia 
corespunzătoare. De

altfel, și la noi în țară, 
în perioada dintre cele 
două războaie mondia
le, s-a desfășurat în 
acest domeniu, prin in
termediul a 3 institute 
psihotehnice și a 15 ofi
cii de orientare profe
sională, o activitate 
care prezintă poate ceva 
mai mult decît un in
teres istoric.

Nu se pune însă pro
blema de a prelua pur 
și simplu, fără nici un 
examen critic, forme și 
metode de orientare 
profesională aplicate în 
trecut, fie la noi. fie 
în alte țări. Dimpotri
vă, se impune o verifi
care atentă a bazelor 
științifice și a implica
țiilor lor sociale. Tre
buie să recunoaștem 
însă că este momentul 
să se acționeze in ve
derea creării unui sis
tem național de orien
tare profesională care 
ar putea răspunde unei 
duble sarcini : pe de o 
parte să propună fiecă
rui absolvent de școală 
elementară sau de liceu 
profesiunea sau grupa 
de profesiuni cea mai

Valeria CEAUȘU 
psiholog, șef de 
laborator

(Continuare 
în pag. a IV-a)

FUNCȚIONARUL PUBLIC
RĂSPUNDE... ancheta socială

COMUNICAT 
cu privire la vi/ita

delegației P.C.R. in Finlanda
La invitația Partidului Comunist 

Finlandez, o delegație a Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a făcut o vizită în. Finlanda 
în perioada 23—31 octombrie 1967. 
Din delegație au mai făcut parte 
tovarășii Dumitru Coliu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Cole
giului Central de partid, Ilie Radu
lescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Nicu Bujor, 
sef de sector la secția internaționa
lă a C.C. al P.C.R.

în timpul șederii sale în Fin
landa. delegația a luat cunoștință 
de activitatea organizațiilor Parti
dului Comunist Finlandez din 
orașele Helsinki, Oulu și Rova
niemi, a vizitat întreprinderi in
dustriale. de construcții, instituții 
de învățămint, precum și unități 
comerciale cooperatiste.

Delegația a făcut o vizită la Par
lamentul finlandez, unde a fost 
primită de președintele Parlamen
tului, Johannes Virolainen, și de 
vicepreședinții Parlamentului,
Veikko Kokkola și Paavo Aitio.

De asemenea, delegația a făcut 
o vizită la Uniunea Democrată a 
poporului finlandez, s-a întîlnit cu 
conducerea și reprezentanții Uniu
nii în parlament și în guvernul 
finlandez.

Delegația Partidului Comunist 
Român a avut întîlniri și convor
biri la Comitetul Central al Parti
dului Comunist Finlandez cu to-

varășii Viile Pessi, secretar ge
neral al C.C. al P.C. Finlandez, 
Aarne Saarinen, președintele C.C. 
al P.G.F., Martti Malmberg și 
Anna-Liisa Hyvonen, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.C.F., 
Erkki Kivimaki, Lars Junttila și 
Olavi Poikolainen, șefi de secție 
la C.C. al P.C.F.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, delegația P.C.R. 
a informat pe reprezentanții P. C. 
Finlandez asupra realizărilor con
strucției socialiste din Româ
nia și asupra sarcinilor centrale 
actuale ale Partidului Comunist 
Rorrtân, a activității poporului ro
mân in vederea dezvoltării orân
duirii socialiste, a progresului în 
toate domeniile vieții sociale. Par
tea finlandeză a exprimat apre
cierea Partidului Comunist Finlan
dez față de realizările obținute 
în construcția socialistă din Ro
mânia, față de lupta pe care P.C.R. 
o duce pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii în lume.

Delegația P.C.F. a informat de
legația română asupra situației po
litice din Finlanda și asupra mun
cii și sarcinilor actuale ale P.C.F.

Delegația P.C.R. a exprimat și 
cu acest prilej sentimentele de so
lidaritate internationalists pe care 
comuniștii, oamenii muncii din 
România Ie nutresc față de clasa 
muncitoare și ceilalți oameni ai 
muncii din Finlanda, față de lupta 
Partidului Comunist Finlandez 
pentru cauza poporului său, a so
cialismului și păcii.

(Continuare în pag. a V-a)

a delegației P. C. R.
Marți seara s-a înapoiat în Capi

tală delegația Partidului Comunist. 
Român, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
al C.C. al P.C.R., care a făcut o vi
zită în Finlanda, la invitația Comi
tetului Central al Parlidului Comu
nist Finlandez.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Dumitru Coliu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Colegiu
lui Centrai de partid, Hie Radu
lescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., Nicu Bujor,

șef de sector la Secția internațio
nală a C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Alexandru Drăghici, Ilie 
Verdeț, Mihai Gere, de membri ai 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

★

La plecarea din Helsinki, delega
ția a fost condusă de tovarășii 
Aarne Saarinen, președintele C.C. 
al P.C. Finlandez, M. Malmberg și 
O. Laine, membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Finlandez, O. Poi- 
kolainen. șeful Secției internațio
nale a C.C. al P.C. Finlandez. A 
fost de față tovarășul N. Varrcea, 
ambasadorul României la Helsinki, 
membri ai ambasadei. (Agerpres)
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CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA SILVIC PODINA

resc : în majoritatea covîr- 
șitoare a cazurilor, actele 
administrației noastre de 
stat, reflectînd esența so
cială a statului nostru, 
coincid întru totul cu in
teresele fiecărui cetățean. 
Dar, atîtea cîte sînt, pro
cesele de acest tip au o 
semnificație care depășește 
sfera propriu-zisă a speței 
respective tocmai prin nou
tatea lor, prin faptul că sînt 
primele in această catego
rie și că, în consecință, felul 
cum vor fi rezolvate va do- 
bindi, prin forța lucrurilor, 
caracter de exemplaritate.

— O grijă deosebită — 
remarca tovarășul CON
STANTIN STĂTESCU, pre
ședintele Colegiului 
al Tribunalului ! 
— va trebui 
bată actul de 
chiar de la primele 
plicări ale .acestei' legi. în 
primul rînd, e necesar să se 
urmărească a conferi legii 
întreaga pondere cuvenita, 
ea instrument de apărare a 
drepturilor legale ale cetă
țenilor împotriva unor abu
zuri. Totodată, insă, la fel 
de necesar va fi să se evite 
știrbirea autorității și pres
tigiului unor organe admi
nistrative prin ușurința cu

eare ar fi puse sub semnul 
îndoielii anumite acte în
temeiate, legale, emise de 
acestea.

In numele

Constituției!

Civil 
Suprem 

să stră- 
judecata 

a-

Conf. dr. NISTOR PRIS- 
CA, titularul catedrei de 
drept constitui ional de 
la Facultatea ce drept 
din București. a subli
niat importanta acestei legi 
ca o garanție eficace a u- 
nora dintre cele mai im
portante drepturi cetățe
nești înscrise în legea 
fundamentală a statului 
nostru socialist :

— Adoptînd. la 26 iulie 
1967, legea cu privire la ju
decarea de către tribunale 
a cererilor celor vătămați 
în drepturile lor prin acte 
administrative ilegale. Ma
rea Adunare Națională a 
dezvoltat principiile cuprin
se în Constituție, creînd un 
mijloc juridic eficient prin 
care cetățenii să-și poată 
exercita, atunci cînd este 
cazul, unul dintre drepturile 
fundamentale nou create

de Constituția României 
socialiste, și anume dreptul 
prevăzut de art. 35. potri
vit căruia cel vătămat în
tr-un drept al sau prin- 
tr-un act ilegal al unui or
gan de stat poate cere or
ganelor competente, in con
dițiile prevăzute de lege, 
anularea actului și repara
rea pagubei.

Legea nr. 1 contribuie la 
întărirea legalității socialis
te prin aceea că previne fie 
emiterea unor acte adminis
trative ilegale, fie refuzul de 
a emite acte legale, deoa
rece prevede posibilitatea 
introducerii în cauză, de că
tre tribunal, la cererea or
ganului administrativ res
pectiv. a funcționarului care 
poartă răspunderea pentru 
actul ilegal. Ca atare, în ca
zul cînd tribunalul anulează 
un act administrativ ilegal 
și obligă organul adminis
trativ la plata de despăgu
biri. acesta se va îndrepta 
cu așa-numita „acțiune de 
regres" împotriva funcțio
narului răspunzător de în
tocmirea actului ilegal.

S-ar putea ivi însă și ca-
Victor BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

Cinci decenii... O perioada isto
rică în care puterea creatoare a 
poporului sovietic, devenit stăpîn 
pe destinele sale o dată cu victo
ria Marelui Octombrie, s-a materia
lizat în prefaceri înnoitoare de o 
amploare considerabilă. Greu, dar

Telegramă

Excelenței Sale
Domnul HOUARI BOUMEDIENNE

Președintele Consiliului Revoluției
Democratice fi Populare 

ALGER
al Republicii Algeriene

XlII-a aniversări a zilei 
Algeriene Democratice și

Cu ocazia celei de-a 
naționale a Republicii 
Populare, în numele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, al poporului român și al 
meu personal, adresez Excelenței Voastre calde fe
licitări, împreună cu cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală. Urez, de asemenea, 
prosperitate și progres poporului algerian prieten.

îmi exprim și cu această ocazie speranța că se 
va dezvolta continuu colaborarea multilaterală ro- 
mâno-algerianâ, în folosul ambelor popoare și al 
păcii generale.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

plin de mari victorii a fost drumul 
străbătut de la vechea Rusie, cu 
economia ei înapoiată — la Uniu
nea Sovietică de astăzi, țară con
structoare a comunismului, cu o in
dustrie de prim rang, cu un poten
țial economic în continuă dezvol
tare. începutul acestui drum, eta
pele sale, realizările care însumea
ză talentul și energia a zeci de 
milioane de oameni, călăuziți de 
partid, sînt evocate amplu în aces
te zile din preajma aniversării se
micentenarului.

Amintiți-vă 1 — par a spune fo
tografii publicate în ziare, afișe și 
stampe, reproduceri din primii ani 
ai puterii sovietice. Era pe vremea 
cină cele 14 armate coalizate ale 
reacțiunii internaționale încercau 
să sugrume tînărul stat socialist. 
Străzile Moscovei erau cufundate 
în întuneric ; lipsea combustibilul, 
aprovizionarea se făcea cu greu. 
In acele zile grele ale anului 1920 
s-a elaborat planul electrificării — 
GOELRO. Un an mai tîrziu, cînd în 
Extremul Orient se mai purtau încă 
lupte cu dușmanii, Lenin anunța 
că au fost realizate 20 milioane de 
ruble-aur pentru refacerea indus
triei grele... Sau, iată fotografia 
celui dintîi cuptor înalt ridicat la 
Magnitogorsk, a cărui primă șarjă 
de oțel a fost salutată cu un entu
ziasm general...

Am în față o carte proaspăt apă
rută în librăriile de aci — „Țara 
sovietelor în 50 de ani'. Ea înfă-

(Continuare în pag. a V-a)
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Raționalizarea activității administrative

RECLAMATII
1

SESIZĂRI CONDUCERE
OPERATIVĂ" SI

9
V V

această rubrică s-a pu- 
acum citva timp, scri- 
cetățeanului Ion C. 

din comuna Bunești, ra-

• La 
blicat, 
soarea 
Surdu, 
ionul Rm. Vilcea ; el arăta că la 
o sesizare trimisă D.R.E.F.-Ar- 
geș șl miliției raionului Rm. 
Vîlcea, cu privire la unele ne
reguli săvîrșite în cantonul sil
vic Bunești, a primit două răs
punsuri contradictorii. Cel de la 
D.R.E.F.-Argeș „mă informează 
că faptele relatate de mine sint 
întemeiate ; in răspunsul mili
ției raionului se arată că cele 
sesizate nu se confirmă". In le
gătură cu această din urmă afir
mație, Direcția Generală a Mi
liției ne aduce la cunoștință ur
mătoarele : Semnatarului celor 
două reclamați! i s-a răspuns de 
către militia raionului că cele 
semnalate de el sint întemeiate 
și au fost luate măsuri : 
„D.R.E.F.-Argeș a dispus impu
tarea sumei de 970 de lei în 
sarcina brigadierului Abagiu 
Virgil și a pădurarului Zamfir 
Constantin și retrogradarea din 
funcție pe timp de 3 luni a a- 
celuiași brigadier". Reclaman
tului i-a fost trimisă „o copie 
de pe ordonanța de refuzare a 
pornirii procesului penal, fără a 
1 se da insă explicația că cele 
constatate nu constituie infrac
țiune, ci nereguli cu caracter 
administrativ, ceea ce l-a deter
minat să tragă concluzia că as
pectele sesizate de el nu s-au 
confirmat".

Rezultă că răspunsul dat de 
raionul de miliție Rm. Vîlcea nu 
era cîtuși de puțin contradictoriu 
cu cel al D.R.E.F. Faptul că in
fracțiunea respectivă nu a fost 
de natură să determine pornirea 
unui proces penal nu a însem
nat infirmarea relatării. Toc
mai acest lucru nu l-a înțeles 
(sau n-a vrut să-l înțeleagă ?) 
reclamantul, comunicînd redac
ției concluzia sa eronată.

„TUTELA MĂRUNTĂ

• Intr-o sesizare primită la 
redacție se arăta că la Școala 
generală 
Lupeni, 
aducă, din cind în cînd, fiecare, 
cîte două sticle goale, de un 
anumit STAS, pentru a fi va
lorificate în vederea strîngerii 
de diferite fonduri. Practica a- 
ceasta i-a nemulțumit pe unii 
părinți, care, negăsind înțelege
re la conducerea școlii, s-au a- 
dresat redacției. Ne-am interesat 
despre această situație la Sfatul 
popular al orașului Petroșeni, 
de care tine localitatea respecti
vă. Ni s-a răspuns că, în- 
tr-adevăr, așa este, dar că ac
țiunea de colectare a sticlelor și 
borcanelor de către școli este 
dictată de circulara nr. 
90816/1967 a Ministerului Invăță- 
mintului. Dacă, într-adevăr, așa 
este, ne întrebăm ce scop o fi 
urmărit această circulară ? Să 
creeze pe lingă școli centre de 
colectare a sticlelor și borcane
lor ? Nu se supără I.R.V.A., 
care are sarcini exprese în a- 
ceastă privință ?

de 8 ani nr. 3 din 
copiii sint obligati să

• Lazăr V. Ana din comuna 
Dumbrava Roșie, satul Izvoare, 
raionul Piatra Neamț, a sesizat 
tribunalul că de 9 ani soțul său 
a plecat de acasă lăsind-o cu 
trei copil și fără nici un aju
tor. în ultimul timp — afirmă 
ea — nici alocația de stat pen
tru copil (pe care el o încasea
ză de la stat) nu i-o mai trimi
te, nemaivorbind de pensia de 
întreținere. Fugarul a avut ulti
mul domiciliu in localitatea Tul- 
gheș, 
unde 
Unde 
zăr I. 
soție 
trei copil de întreținut ? Te 
caută tribunalul să te cheme 
la ordine.

raionul Gheorghieni, de 
a dispărut fără urmă, 
te ascunzi, cetățene I.a- 
Victor ? Al uitat că ai o 

suferindă, neajutorată si

Mihai CIUBOTARII
judecător, Tribunalul popular 
al raionului Piatra Neamț

în continuarea unei preocupări 
sistematice, referitoare la perfecțio
narea muncii administrative, ne 
propunem să abordăm astăzi un nou 
domeniu și anume : activitatea unei 
direcții generale dintr-un minister. 
Dar, înainte de a intra în analiza u- 
nor aspecte concrete (luate în spe
cial Cin activitatea Direcției genera
le a bumbacului din Ministerul In
dustriei Ușoare) este nevoie de pre
cizarea unor noțiuni.

în cadrul ministerului, direcțiile 
generale (după cum sună regulamen
tul M.I.U.) „îndrumează, coordo
nează și controlează întreaga activi
tate a întreprinderilor din ramurile 
și subramurile pe care le conduc". 
Mai precis, ele acționează potrivit 
regulamentelor elaborate de minis
terele de care aparțin, cît și a nor
mativelor stabilite de Comitetul de 
Stat al Planificării, Ministerul Fi
nanțelor și Direcția Centrală de 
Statistică.

întrebarea e : care e eficienta a- 
cestor organisme administrative ? 
Sînt ele — în cadrul reglementărilor 
existente — niște nuclee stimula
toare ale randamentului economic, 
ale progresului tehnic, ale spiritului 
întreprinzător, pentru a răspunde 
cu suplețe, operativ, cerințelor pie
ței ?

Pentru a înțelege mai bine cele 
ce urmează, să presupunem, pentru 
o clipă, că sîntem în situația direc
torului întreprinderii „Industria 
Bumbacului A", tov. Ion Tufă. Ne 
trebuie urgent niște scripeți, care 
costă în jur de 1 000 lei bucata. O 
fabrică din vecinătate, „Steaua Ro
șie", le oferă imediat. E nevoie 
doar de o mică „formalitate", o apro
bare de la forul tutelar. Pare stra
niu, dar asta e realitatea : directo
rul unei întreprinderi de nivel re
publican, care rulează anual zeci și 
sute de milioane, n-are competența 
de a perfecta o achiziție care depă
șește suma de 300 de lei. Obiectul 
în cauză (o bormașină, o pompă, un 
dulap etc) e considerat ca o „inves
tiție". Pentru aprobarea ei este 
voie de avizul direcției generale.

Dar și competenta acesteia e 
mitată de prescripții rigide. Așa 
achiziționarea scripeților (cerută 
septembrie 1966) e amînată 
„la anul". în aprilie 1967, _______
nea e repusă pe tapet". întreprinde
rea face o nouă intervenție (scrisă, 
bineînțeles) și, în fine, după alte șase 
luni, e deschisă și finanțarea.

De ce această nouă întîrziere ? 
Fiindcă „odiseea" formalităților abia 
e declanșată prin actul aprobării. 
Scripeții cu priciria sînt „prinși" 
într-un capitol mai general și, îm
preună cu celelalte investiții, se îna
intează la minister, iar de aici, tri
mestrial, la Banca de Investiții. 
Banca înștiințează sucursala, iar 
direcția generală, la rîndul el, în
treprinderea, comunicîndu-i „o listă 
de titluri" detaliată. întreprinderea 
se prezintă la sucursală, sucursala 
confruntă actele și deschide finan
țarea. în fine, după un an de la 
prima intervenție, scripeții pot fi 
achiziționați. Și calea asta este încă 
relativ simplă fiindcă pe măsură ce 
importanța investiției crește, se în
mulțesc și „avizele", ca ciupercile.

în practică, iată deci cum se con
cretizează rolul îndrumător al di
recției generale : prin aplicarea unor 
metode de tutelă măruntă, prin in
termediul „avizelor", care restrîng 
inițiativa, mobilitatea întreprinderii, 
chiar în treburile de zi cu zi. în 
acest sens, directorul „Industriei 
Bumbacului A." ne-a dat un 
exemplu edificator, referindu-se la 
sistemul actual care reglementează 
raporturile întreprinderii cu fur
nizorii din străinătate. „Orice sesi
zare nu ia calea directă, ci necesită 
un lung ocol de adrese la direcția 
generală, iar de aici la „Mașinim- 
port". Or, sînt cazuri ce nu pot su
feri amînări. E oare admisibil ca o 
serie de defecțiuni semnalate de noi

ne-

li- 
că 
în 

pentru 
„chestiu-

la mașina de mercerizat încă din lu
na august, să nu fi ajuns nici pînă 
astăzi la cunoștința furnizorului 
(„Textima" — R.D.G.) ? Pe cînd o 
sesizare de a noastră, adresată direct 
tot acolo, prin telegramă, a putut fi 
rezolvată în termen de 15 zile".

Comparația între cele două situa
ții pomenite mai sus este net în de
favoarea „tutelei mărunte". Prof. dr. 
doc. V. V. PROTOPOPESCU ne 
semnalează consecințele și mai 
grave ale acestei maniere rigi
de de a îndruma întreprinderile. 
Ele se bazează mai mult pe a- 
utoritate și constrîngere decît pe 
colaborare fructuoasă. în virtutea 
acestui stil de muncă, direcțiile ge
nerale purced adesea — fără a 
consulta conducerea întreprinderi
lor — să introducă noi sortimente, 
să schimbe bazele de aprovizionare, 
etc., ceea ce creează perturbați! în ac
tivitatea lor tehnică și economică. 
Fiind de fapt, în situația actuală, 
niște verigi intermediare, care trans
mit dispozițiile ministerului, ele ma
nifestă tendința de a-și aroga mul
te din atributele firești ale între
prinderii, restrîngîndu-i astfel, în 
mod artificial, operativitatea și ini
țiativa, calități absolut necesare 
oricărui organism economic.

Unul dintre principiile adminis
trației raționale preconizează ca vo
lumul informației să fie riguros se
lectat la trecerea de la un nivel 
la altul. Aceasta tocmai pentru a 
degreva organele de îndrumare de 
rezolvarea unor chestiuni de amă
nunt și pentru a stăvili avalanșa de 
informații inutile, a căror vehiculare 
din treaptă în treaptă cere un mare 
volum de muncă. Gîndiți-vă ce ar 
însemna dacă toate mișcările pe care 
le facem (mersul, respirația) ar tre
bui să „treacă prin creier’. Am mai 
putea avea răgazul de a cumpăni 
acțiunile hotărîtoare ? Mai mult 
decît atît: concentrîndu-ne atenția 
asupra fiecărui pas, am risca să nu 
putem nici măoar merge.

Tov. VASILE GIURGIU, șeful 
serviciului de desfacere de la Di
recția generală a bumbacului din 
M.I.U., spune că nu vede rațiunea 
pentru care se întocmește decadal 
o situație a livrărilor către rețeaua 
comercială. Aceste date nu pot fi 
nici riguros controlate (fiindcă multe 
produse se află „pe drum’), și nici 
nu pot fi corelate cu situațiile în
tocmite de Ministerul Comerțului 
Interior, deoarece acestea se întoc
mesc din 15 în 15 zile. Nu știu la ce 
folosesc aceste situații pentru că, pe 
baza lor, nu ni s-a indicat niciodată 
să luăm vreo măsură concretă.

Referindu-se la acest aspect al 
activității direcțiilor generale, 
strîngere și transmitere a informa
țiilor, tov. CORNEL HOTĂRAN, 
din cadrul Direcției Plan Financiar și 
Prețuri a M.I.U., ne semnalează că ea 
se face mecanic, în dauna analizelor 
economice. Cadre cu calificare teh
nică devenind funcționari se rezumă 
la întocmirea unor situații ou carac
ter statistic. Or, surprinderea numai 
a aspectului cantitativ nu e suficien
tă. Analiza prețului de cost ar trebui 
astfel adîncită încît să se permită 
compararea cheltuielilor, pe cate
gorii, între diferite întreprinderi și 
nu pe baza unor „cifre medii".

Din acest punct de vedere, al adîn- 
cirii analitice, nivelul îndrumării 
întreprinderilor din partea direcțiilor 
generale lasă de dorit. Ședințele pe
riodice trimestriale, de analiză a dă
rilor de seamă, care se efectuează 
pentru flecare întreprindere în par
te, au mai mult 
formativ, 
critic 
nele din 
timp înainte, 
permite intervenții operative pentru 
eliminarea lipsurilor. Se discută a- 
desea chestiuni prea de amănunt, 
care privesc administrarea internă

a întreprinderilor, neglijîndu-se a- 
cele activități, de mai mare anver
gură, ce se petrec într-o ramură sau 
subnamură. Așa că îin situația aceasta 
se descurcă acela eare știe să pre
zinte activitatea mai meșteșugit.

După părerea tov. prof. V. V. 
PROTOPOPESCU, marea majori
tate a datelor culese (80 la sută) 
nu sînt prelucrate în mod analitic. 
Aceasta în ciuda numeroaselor dări 
de seamă, verificări și controale — 
de multe ori paralele — ce se efec
tuează la întreprinderi. Controlul 
gestionar, de pildă, e efectuat atît de 
direcția generală de resort, cît și de 
alte organe de stat ca Ministerul 
Finanțelor, Banca Națională, C.S.P., 
D.C.S. Fiecare control costă bani, 
stînjenește activitatea întreprinderii. 
Deseori, 
efectuat 
din principiile arătate, acest 
al genților plimbărețe' ar 
curmat. Activitatea de control 
capete o structură mai 
mai riguroasă. în același 
spori și prestigiul.

Care sînt sursele ce 
acest sistem complicat 
de operativitate ? Mai 
sigur, lipsa de raționalitate în orga
nizare, de simț practic, care impune 
maximum de economicitate, iar în 
al doilea rînd neaderenta la reali
tate, la condițiile specifice, de o 
mare diversitate și mobilitate ce ca
racterizează viața socială modernă. 
Așa se face că un asemenea orga
nism oomplicat, cum e o direcție ge-

concluziile celor care au 
controlul nu concordă. Gr, 

„cadril 
trebui 

să 
simplă și 

timp, îi va

generează 
și lipsit 

întîi, de-

nerală, nu e și suficient de mobili, re
ceptiv pentru a răspunde prompt 
multitudinii de solicitări venite din 
partea întreprinderilor sau a consu
matorilor. Cum ar fi, de pildă, insu
ficienta gamă de produse și sorti
mente furnizată de industria ușoară. 
Răspunsul producătorilor, la această 
observație, suină îndeobște așa : „Noi 
le-am produce, dar nu ni le cere 
comerțul. Prezentăm foarte multe 
modele, dar la contractare nu sînt 
achiziționate decît eîteva, pe motiv 
că celelalte nu vor fi cerute de cum
părători".

— Bine, dar care sînt contra- 
argumentele dv. ? Cum demonstrați 
că aceste produse vor fi solicitate ?

Și iată că în acest loc, interlocu
torii — fie că e vorba de întreprin
deri, fie că e vorba de direcții ge
nerale — nu mai găsesc nici un răs
puns plauzibil. Oricît ar părea de 
curios, dar reprezentanții acestor 
unități și organisme nu cunosc 
„pulsul pieței”, care sînt gusturile 
și preferințele cumpărătorilor. Ei 
așteaptă să le primească formulate 
de-a gata din partea comerțului. Și 
astfel intră în funcție acel sistem 
greoi și complicat, cu 5—6 verigi in
termediare (magazin, întreprindere 
cu ridicata, direcția de resort din 
M.C.I., M.C.I., M.I.U., direcția ge
nerală de resort a M.I.U.), prin in
termediul cărora „producătorul" 
află ceea ce dorește „consumatorul". 
Or, se știe, verigile intermediare 
tîrzie, deformează transmiterea 
formațiilor.

Deficiențele — ne-au semnalat 
terlocutorii noștri — trebuie scoase 
la iveală pentru ca noile centrale in
dustriale preconizate a lua ființă să 
nu preia din modalitățile de lucru, 
de gîndire și de conducere, anoma
liile și practicile birocratice care 
caracterizează în momentul de față 
organismele care îndrumă și coordo
nează activitatea întreprinderilor. 
Să dispară acea concepție, anacro
nică și prăfuită pe care o mal au unii 
producători că lor le „revine sarcina 
să îndeplinească planul" iar ce se 
întîmplă mai departe e „treaba co
merțului", Conducătorul întreprinde- 

„întreprinzătorul", trebuie să 
inițiativă, să vină în întîm- 

pinarea cererilor pieței, să descifreze 
tendințele de perspectivă, să lupte 
— în competiție cu alții — pentru 
afirmarea produselor realizate. Să 
dea dovadă, cu alte cuvinte, de spi
rit întreprinzător. Și pentru aceasta 
e nevoie ca balastul birocratic, alcă
tuit din intervenții chițibușare, tute
lă măruntă, paralelisme etc. să fie 
aruncat cu hotărîre și definitiv peste 
bord.

Vasile NICOROVICI

TRAGEREA LA SORTI 
DIN 31 OCTOMBRIE 1967

LISTA

2 215 0002 112 TOTAL

La Poiana Brașov

DE CÎȘTIGURI

depunerile pe obligațiunile 
C. E. C. cu cîștiguri

32 281
11 814
44 235
03 397
05 850
26 833
26 362
07 501
39 202
12 111
25 983
52 124

Valoarea 
cîștigurilor

pa
rți

al
ă

to
ta

lă

100 000 100 000
75 000 75 000
50 000 50 000
25 000 25 000
10 000 10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000 35 000

2 000
2 000
2 000 360 000
1 000
1 000 120 000

800
800
800 1 440 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2; 
respectiv 1/8 din cîștigurile de 
sus. In valoarea cîștigurilor este 
prinsă și valoarea nominală a 
gațlunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin 
sele raionale (orășenești) de eco
nomii.

!, 1/4 
mal 
cu- 

obli-

ca-

de

Sînt 
aspecte 

ele

un caracter in- 
revăzute în mod 
foarte diferite, u- 

petrecute cu mult 
fapt care nu mai

Activez de 11 ani în me
diul rural și aș dori să mă 
refer, în cele ce urmează, 
la două chestiuni a căror 
rezolvare va contribui la 
crearea unor condiții in
comparabil mai bune de 
acordare a asistenței me- 
dico-sanitare la sate. 
Este vorba, în primul rînd, 
despre eliberarea medi
cului de circumscripție 
rurală de sarcinile admi- 
nistrativ-gospodărești. în 
momentul de față, medi
cul, care în toți anii de 
studiu s-a pregătit pentru 
a îngriji sănătatea oame
nilor,' e pus, de îndată ce 
se piezintă la post, în fața 
unui șir de probleme ad- 
ministrativ-contabile. I se 
dă în primire întreg in
ventarul circumscripției 
medicale și imobilul, de 
care trebuie să răspundă 
direct, și i se reține din 
salariu garanția de ges
tionar principal. El întoc
mește bonuri de intrări și 
ieșiri, recepționează ma
teriale, face aprovizio
nări cu lemne, reparații 
la dispensar, dă mate
riale la reformă și scoate 
din inventar ceea ce se 
distruge în timpul servi
ciului sau se sparge din 
neglijența personalului în 
subordine, întocmind tot
odată 
acest 
supus tutrîri 
lor ce se ce

actele necesare în 
sens. Medicul este 

‘tor controale- 
_ cer pe linie ad

ministrativ - gospodăreas
că și de felul în care iese 
la aceste controale depin
de uneori aprecierea ac
tivității sale.

Dar toate acestea sint 
treburi care pot fi foarte 
bine îndeplinite de o per
soană cu pregătire ele
mentară. De ce s-a socotit 
că la circumscripția sa
nitară, unde sint 8—10 sa- 
lariați, tocmai medicului 
trebuie să 1 se încredin
țeze rolul de administra-

nătățirea asistenței cura- 
tiv-profilactice, degreva
rea policlinicilor raionale 
și orășenești de bolnavii 
trimiși de medicul circum
scripției „pentru a cîștiga 
timp' în rezolvarea pro
blemelor administrative, 

în al doilea rînd, e vor
ba de căile îmbogățirii

ACTIVITATEA
MED!CIL OR

DE LA SA TE
tor 7 El face această mun
că, dar în detrimentul în
datoririlor profesionale 
pentru care a fost pregă
tit, pentru care primește 
salariu, pentru care e so
licitat ziua și noaptea. 
Oricum 
ceastă problemă, degre
varea 
cini inutile ar duce Ia 
concentrarea eforturilor 
lui în direcția îndeplinirii 
sarcinilor profesionale, 
ceea ce ot avea drept 
consecință directă îmbu-

s-ar rezolva a-

mediculul de sar-

cunoștințelor profesionale 
ale medicului. Medicina 
generală necesită cunoș
tințe multiple, orizont larg, 

- discernămînt, capacitate 
de a face fața oricărei si
tuații. Trebuie spus însă 
că medicii de circum
scripție sătească întîmpi- 
nă o serie de dificultăți în 
îmbogățirea cunoștințelor 
profesionale, clinice. Ei nu 
merg în spitale, în clinici, 
nu pot veni în contact pe
riodic cu cadrele medi
cale cele mai competen-

te. Cauza ? Actuala legis
lație nu prevede pentru 
medicii de medicină ge
nerală cursuri de perfec
ționare sau împrospătare 
a cunoștințelor. Sînt che
mați medicii din celelalte 
specialități, chiar de mai 
multe ori într-un an, dar 
cei de medicină generală 
nu. Pentru crearea unor 
condiții propice îmbogă
țirii cunoștințelor profe
sionale ale medicului de 
circumscripție rurală, so- 
cot ca absolut necesară 
scoaterea lui de sub tu
tela raionului, care nu-1 
poate ajuta în pregătirea 
pTOfesională, și trecerea 
lui în legătură directă cu 
un spital. El va participa 
la ședințele științifice, va 
lucra periodic în spital. 
La rîndul lor, specialiștii 
din spital ar urma să se 
consulte cu medicul de 
circumscripție asupra ca
zurilor din teritoriul res
pectiv. S-ar putea orga
niza referate periodice a- 
supra cazurilor mai deo
sebite, ivite pe teren, ți
nute de medicul de medi
cină generală, 
nea, ar trebui 
cursuri anuale 
lizare, de 1—2 
vel de clinică,
mele de obstetrică-gine- 
cologie, pediatrie, stoma
tologie, urgențe medico- 
chirurgicale. Aș propune, 
de asemenea, să fie in
stituită practica stomato
logică la nivel de circum
scripție (extracții, trata
mente curente, plombe).

De aseme- 
organizate 
de specia- 
luni, la ni- 
în proble-

Statul nostru dispune de 
cadre medico-sanitare su
ficiente și dornice de 
muncă, bine pregătite. In
dicele medic/locuitor este, 
la noi, foarte bun. Dar 
mulți medici dețin posturi 
administrative, chiar a- 
colo unde nu e necesar 
sau unde această muncă 
ar putea fi făcută de un 
om cu altă pregătire. Sînt 
și cadre medii care în
deplinesc funcții adminis
trative. Recentele hotărîrl 
ale partidului și guver
nului au reglementat a- 
ceastă situație în dome
niul inginerilor agronomi 
și al altor categorii de a- 
cest fel (profesori etc.). 
Nu s-ar putea reglementa 
situația și în domeniul 
sanitar ?

în concluzie, țin să sub
liniez că In domeniul sa
nitar s-au realizat multe 
în ultimii 20 de ani, că 
situația aproape nici 
nu se poate compara cu 
cea care era în trecut 
în România. Nu e cazul 
să înșir realizările, de
oarece le cunoaștem cu 
toții, 
mult 
bună 
tâții,
rea în general a stilului 
de muncă. Și aceasta în
tr-un timp cît mai scurt.

Cred Insă că este 
loc pentru o mal 
organizare a activl- 
pentru Imbunătăți-

dr. Emilian GEORGESCU 
circumscripția sanitară 
rurală Archita, 
regiunea Brașov

• Este normal și necesar ca 
dimineața, înainte de a pleca 
Ia servici, să bei un pahar cu 
lapte, proaspăt fiert. Și nu ne 
putem explica de ce această ne
cesitate nu prea e înțeleasă de 
cei în sarcina cărora cade apro
vizionarea cu lapte a populației 
din Tg. Jiu. Mai cu seamă in 
cartierele mari, laptele se aduce 
și se pune în vînzare de obicei 
după ce pleacă omul la slujbă ; 
Ia cele mai multe centre de des
facere acest produs se vinde 
seara sau a doua zi — și nu 
dimineața, în zori, cum e firesc 
și cum se cere. Motive, de bună 
seamă, se pot găsi. Dar, pentru 
că veni vorba de buna deser
vire a cetățenilor, ce scuză poa
te sta in picioare în această pri
vință ?

Ing. Constantin CĂLUGĂRU
str. 8 mai nr. 10, Tg. Jiu

Funcționarul public răspunde...
(Urmare din pag. I)

să 
de

• Nu-i doresc nimănui 
aibă de-a face cu salariatul 
la ghișeul abonamente al auto
bazei D.R.T.A. Rm. Vîlcea. Iți 
piere pofta de a mal călca pra
gul autobazei. Dacă vrei un a- 
bonament cu bani gheată, îți 
spune, răstit, că nu eliberează 
decît „cu virament". Și vice
versa. Dacă insiști, salariatul 
respectiv se înfurie : „Ce, bă, 
aici ești Ia „Alimentara" ; pui 
marfa pe cintar și gata ?“ Prin 
comportarea sa. arțăgosul func
ționar îi nemulțumește pe mun
citorii navetiști de la I.S.C.M., 
combinatul chimic, uzina de 
sodă etc., care-i solicită servi
ciul. Nu există ac și pentru co
jocul lui ?

Alexandru REZEA 
bloc 30 Decembrie, 
sc. 1, et. II, Rm. Vîlcea

zurî cînd, de teama de a nu 
greși și deci de a nu fi puși 
în situația de a acoperi pa
gubele create, unii funcțio
nari să nu întocmească a- 
numite acte la care sînt o- 
bligați prin natura func
ției, în conformitate cu dis- 
pozițiunile legale.

ARIA DE CUPRIN

DERE A DEMNI
TĂȚII CETĂȚE

NEȘTI
Mulți dintre interlocuto

rii noștri au relevat legătu
ra indisolubilă ce există în
tre această lege și princi
piul expus în Constituție, 
potrivit căruia unul dintre 
telurile esențiale ale între
gii activități a statului so
cialist este asigurarea liber
tății și demnității omului, 
afirmarea multilaterală a 
personalității umane.

— Este limpede, în lu
mina acestei legi — arăta 
tovarășul VASILE GRĂ- 
DIȘTEANU, adjunct al pro
curorului general al Repu
blicii Socialiste România — 
că orice act care, prin ca
racterul său ilegal, izbește 
în interesul individual al 
unui cetățean, încalcă însăși 
demnitatea sa umană și ce
tățenească. Consider că,

prin transpunerea strictă 
în practică a acestei legi, 
se vor înlătura unele abu
zuri ce se mai fac în legă
tură mai ales cu emiterea 
greșită, cu refuzul de a eli
bera sau cu tergiversarea 
eliberării a diferite acte, 
certificate, încuviințări, au
torizații, diplome, în legătu
ră cu atribuiri de terenuri 
agricole în locul celor co
masate, precum și cu alte 
împrejurări asemănătoare 
care, pe lîngă prejudiciul 
material pe caire-1 aduc ce
tățeanului, implică din par
tea lui tracasări inutile, 
nervi, risipă de energie ce 
s-ar putea consuma mai cu 
folos în alte activități.

— Controlul judecătoresc 
al actelor administrative — 
ne spune tovarășul GHEOR- 
GHE PAȘA, președintele 
Tribunalului Capitalei — 
reprezintă o garanție de na
tură a asigura fiecărui 
cetățean deplina exerci
tare a drepturilor și înlă
turarea încălcării lor. Con
form legii la care ne refe
rim. cererea celui vătămat 
se dezbate în ședință publi
că, părțile înfățișind toate 
temeiurile de fapt și de 
drept, ca și probele pe care 
se sprijină. Participarea la 
judecată a procurorului este 
o chezășie în plus că toate 
mijloacele de probă și toa
te temeiurile de fapt și de 
drept vor fi supuse judecă
ții. Țin să relev, de aseme
nea, democratismul profund 
al acestei legi, vizibil de la 
întreaga ei alcătuire pînă Ia 
un amănunt atît de semni
ficativ cum este acela că ju

decata se face la tribunalul 
popular în raza căruia do
miciliază cel vătămat sau —■ 
pentru actul administrativ 
emis de un minister sau o 
instituție centrală — la tri
bunalul regional ori Tribu
nalul Capitalei.

— Se pot oare formula u- 
nele concluzii, tovarășe pre
ședinte, din primele procese 
intentate în temeiul acestei 
legi la tribunalele bucu- 
reștene ?

— Ar fi, pentru moment, 
prematur. Unele indicii însă 
ne permit să relevăm anu
mite probleme și să le pu
nem în atenția acelora care 
intenționează să-și reclame 
drepturile pe baza legii nr. 
1. Există acțiuni oare nu 
vor putea fi judecate deoa
rece se referă la acte emise 
înainte de apariția legii. Or, 
legea nu este retroactivă 
(ar fi neconstituțională 
dac-ar fi așa !). Apoi, anu
mite acțiuni sînt intentate 
în legătură cu cazuri 
care se înscriu în com
petența altor reglemen
tări legislative și ies, deci, 
din sfera aplicării acestei 
legi : probleme de acordare 
de spațiu locativ, de relații 
între salariați și conducerea 
întreprinderii etc. Totodată, 
se cuvine menționat faptul 
că. potrivit articolului 14, 
dispozițiile acestei legi nu 
sînt aplicabile unor acte ad
ministrative cum sînt cele 
legate de apărarea țării, de 
securitatea statului, de ordi
nea publică, de planificare, 
actelor administrative de 
jurisdicție și de controlul 
legalității etc. Dacă e să fa

cem o primă constatare 
„statistică", trebuie arătat 
că o bună parte dintre pro
cesele intentate pînă acum 
la Tribunalul Capitalei, pe 
baza acestei legi, se referă 
la tergiversări sau incorec
titudini în eliberarea de di
plome șl certificate de în- 
vățămînt sau calificare, fe
nomene prin oare sînt le
zate interese materiale 
sau morale ale unor cetă
țeni, Aceasta ar trebui să 
constituie un semnal de a- 
larmă pentru forurile res
pective.

0 PlRGHIE A 

CREȘTERII SPIRI
TULUI DE RĂS

PUNDERE
Neîndoielnic este faptul, 

evidențiat de toți interlocu
torii noștri, că aplicarea 
legii nr. 1 va avea drept 
consecință majoră sporirea 
spiritului de răspundere al 
funcționarului public.

— Este vorba de o dublă 
răspundere — arată tovară
șul TUDOR NICULESCU, 
președintele Sfatului popu
lar al raionului Nicolae 
Bălcescu. Pe de-o par
te, față de organul ad
ministrativ în numele că
ruia alcătuiește șl emite 
acte incriminabile, iar pe de 
altă parte șl față de cetă
țeanul pe care, eventual, l-a

prejudiciat prin neglijență 
sau superficialitate în exer
citarea îndatoririlor profe
sionale. La noi, ca instituție 
care lucrăm nemijlocit cu 
publicul pe cele mai feluri
te probleme de viață coti
diană, s-a pus cu deosebită 
acuitate necesitatea unui e- 
fort sporit, unei griji și u- 
nei atenții la nivelul exi
gențelor. Una dintre măsu
rile pe care le-am luat este 
următoarea : toate cererile, 
memoriile, petițiile cetățeni
lor trec prin mîinile șefu
lui secretariatului — un to
varăș competent, cu pregă
tire juridică — care face 
nu numai mențiunile ste- 
reotipe de pînă acum : „se 
rezolvă de către funcțio
narul X ori Y“, ci arată și 
felul cum se rezolvă, adă
ugind, totodată, și însem
narea „de alarmă" : „Le
gea nr. 1". E o măsură pe 
oare am socotit-o necesară 
în prima perioadă pînă 
cînd lucrurile acestea vor 
intra, cum se spune, „în 
singe". Totodată, s-a făcut 
o inventariere a domenii
lor și lucrărilor supuse a- 
plicabilltății legii nr. 1 : 
probleme de stare civilă, 
de înfieri, tutele, curatele, 
donații, de prevederi soci
ale. de învățămînt etc.

— Contactul cu publicul 
— este părerea tovarășului 
dr. DUMITRU DONA, se
cretarul comitetului de 
partid al Ministerului Să
nătății și Prevederilor So
ciale — reprezintă una 
dintre laturile fundamen
tale ale activității func
ționarului administrativ.

Socotesc legea nr. 1 bine
venită mai ales pe acest 
plan. Comuniștii, organi
zațiile de bază din minis
ter s-au străduit să popu
larizeze larg această lege 
în rîndurile tuturor sala- 
rlaților, punînd accentul 
tocmai pe felul cum sînt 
rezolvate problemele ridi
cate de cetățeni, pe solici
tudinea ce se cere mani
festată într-un domeniu de 
un interes atît de funda
mental cum este sănătatea 
omului.

★
„în temeiul legii nr. 1 

din 1967...“. Această formu
lă juridică ce a început să 
se facă auzită în sălile tri
bunalelor noastre este în
cărcată de profunde sem
nificații, marcînd un feno
men de deosebită însemnă
tate pentru viața societă
ții noastre : în etapa de 
impetuoasă dezvoltare pe 
care o parcurgem, norme
le de drept țin tot mal 
mult pasul cu realitățile, 
în vederea apărării, con
solidării și dezvoltării va
lorilor fundamentale ale 
societății socialiste, printre 
eare interesul și demnita
tea cetățeanului se află la 
loc de cinste. Totodată, in
stituirea unui control ju
diciar mai cuprinzător a- 
supra legalității actelor ad
ministrative este de natură 
să contribuie la îmbunătă
țirea multilaterală a acti
vității organelor de stat, la 
realizarea deplină în prac
tica cotidiană a drepturi
lor și intereselor legitime 
ale cetățenilor.

STOFE FINE 
SI FURNITURI 
întotdeauna, modelul, linia sînt mai 

reușite cînd costumul este tăcut dintr-o 
stofă corespunzătoare. Fabrica „LIBER
TATEA* din Sibiu, înzestrată cu mașini 
și utilaje moderne, produce stofe fine 
pentru costume bărbătești și pentru par- 
desie și taioare pentru femei, în desene 
și culori variate. Fabrica din Sibiu mai 
produce și furniturile necesare unor con- 
fecfii : vată, vafelină și vatir.

Mărfuri livrate 
la domiciliu

întreprinderea comerțului cu ridi
cata pentru produse metalo-chimice 
și materiale de construcții din Su
ceava transportă frigidere, mașini de 
spălat rufe, televizoare și aparate de 
radio la domiciliul cumpărătorilor. 
Astfel, aceștia sînt scutiți de grija de 
a-și procura singuri mijloacele adec
vate de transport, obiectele cumpăra
te fiindu-le livrate direct acasă.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amortizare 
a asigurărilor mixte de viată din 31 
octombrie 1967 au ieșit următoarele 
opt combinații de litere :
1) N. O. F. 5) J. S. T.
2) L. X. R. 6) G. C. Y.
3) S. K. M. 7) C. W. J.
4) Y. G. Z. 8) X. I. X.

Toți asigurații care au polițele în 
vigoare și au înscrise în ele. în or
dinea ieșirii la tragere, una sau mal 
multe din aceste combinații se vor 
prezenta la inspectoratele ADAS 
pentru a-si primi sumele cuvenite.
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LA COMPLEXUL MINIER
„LEȘUL URSULUI**

DOCUMENTELE
„Leșul Ursului* s-a angrenat pu

ternic, in ultimul timp, pe drumul 
activității economice susținute, de
venind din ce în ce mai cunoscut — 
prin rezultatele sale — pe planul 
legiunii Suceava și în rîndul între
prinderilor miniere ale țării. O do
vadă din multe altele. Pe trimestrul 
III, planul la producția-marfă a fost 
îndeplinit în proporție de 100,15 la 
sută, la baritâ bulgări sarcinile 
stabilite s-au depășit cu 31,11 la 
sută, iar economiile la dotațla de 
stat, de la începutul anului, se ri
dică la 12,5 milioane lei.

Un succes meritoriu, întrucît pînă 
nu de mult acest complex minier, 
încadrat în întreprinderea Suceava- 
Ostra, nu a reușit să se circumscrie 
pe orbita rentabilității înalte, ca
racteristică majorității unităților 
noastre industriale. Succesul este 
de bun augur, el iiind relevat în 
adunarea activului de partid de la 
complexul minier „Leșul Ursului*, 
consacrată dezbaterii proiectului 
de directive și documentelor plena
rei C.C. al P.C.R. din 5—6 octom
brie a.c., a hotărîrilor respective.

Adunarea de dezbatere a dat o 
înaltă apreciere proiectului de di
rective, celorlalte documente, ana
lizei științifice pe care ele o cu
prind, cit și caracterului creator, 
de puternică forță mobilizatoare, al 
măsurilor preconizate.

funcționeze de la conducerea între- _ 
prinderii pînă la ultimul muncitor*.

în legătură cu aceste propuneri 
s-a insistat in mod deosebit asupra _
necesității reducerii cheltuielilor Bl
neeconomicoase, a pierderilor cau
zate de slaba organizare a produc- m 
ției și a muncii. Concomitent, s-a ® 
arătat însă că de vină sînt și unele 
cauze din afară. Bunăoară, fixarea m 
prețurilor, care după părerea con- ™ 
ducerii întreprinderii se face defec
tuos. „Leșul Ursului' livrează com
binatelor chimice și metalurgice 
concentrat de minereu cupros sau _ 
piritos. Pe lîngă minereul de bază H 
concentratul mai are și alte mi
nerale pe care beneficiarii dacă B| 
le valorifică obțin beneficii, fără — 
să scoată din buzunar nici un 
leu. Mai mult decît atît. Unii

PLENAREI
C.C. AL P.C.R.

din 5-6 octombrie

Recentele documente de 
partid — atît cele privind 
sistematizarea satelor cît și 
cele referitoare la dezvol
tarea construcfiei de locuinfo 
— reflectă crearea unor noi 
condifii ce vor imprima un 
ritm și mai viu realizărilor din 
mediul rural. Astfel, acfiunea 
de sistematizare a satelor, a- 
cordarea de credite salaria- 
|ilor, asigurarea unei aprovi
zionări sporite cu materiale 
de construcție, care se adaugă 
creșterii continue a veniturilor 
tn unitățile agricole vor con
tribui la construirea unui nu
măr din ce în ce mai mare 
de locuințe și dotări social- 
culturale, determinînd o ade
vărată înnoire a satelor noa
stre.

Ritmul intens de construc
ție, în condițiile unei transfor
mări radicale a viefii țărăni-

IN PERSPECTIVA 
SISTEMATIZĂRII

in dezbatere
Nu au lipsit părerile competente 

și propunerile valoroase. De pil
dă, în privința creării centralelor
industriale. în acest sens, tov. Re
mus Crăciun, inginer-șef al între
prinderii miniere Suceava, a ară
tat că pentru complexul minier „Le
șul Ursului" crearea unei aseme
nea centrale industriale este o pro
blemă vitală. Neajunsurile care 
s-au manifestat pînă acum în acti
vitatea acestui complex s-au dato
rat, în bună măsură, tocmai fap
tului că forurile de resort 
din Ministerul Minelor nu 
au cunoscut îndeaproape 
particularitățile de exploa
tare a minereului în a- 
ceastă zonă. Și, ca urmare, 
au prevăzut măsuri inca
pabile uneori să înlăture 
deficiențele.

Reluînd această proble
mă, inginerul-șef și-a expri
mat părerea ca centrala 
Industrială care se va for
ma să țină seama amănun
țit, la lixarea indicatorilor 
de plan, de necesitățile 
stringente ale economiei 
naționale, dar în același 
timp și de posibilitățile 
reale ale întreprinderii.

beneficiari nici nu se îngrijesc 
să pună în valoare aceste minerale 
deși, în multe cazuri, ele au o con
centrație superioară celor obținute 
în minele specializate. „Dacă acest 
minereu în care s-a băgat muncă, 
cheltuieli cu transportul și prelu
crarea ar fi plătit, atunci sîntem 
siguri că i s-ar da importanța cu
venită — a fost de părere directorul

unitățile C.F.R. și de transporturi 
auto în privința ritmicității trans
portului materiei prime și produse
lor. Or, această neritmicitate pro
voacă adeseori pagube minerilor, 
blocîndu-le spațiile de lucru și în- 
greunînd, deci, organizarea efecti-

mult* și, în ultimă instanță, utila
jelor perfecționate. „Faptul că și 
unii și alții obțin cîștiguri apro
piate — a intervenit ing. Irimia 
Catargiu — nu constituie un im
bold, nu cointeresează pe cei mai 
slab pregătiți în perfecționarea cu-

CONDIȚIA 
PROGRESULUI

In încheierea dezbaterilor de la Complexul 
minier „Leșul Ursului" particlpanțil la adu
nare au trimis o telegramă către Comitetul Cen
tral ar Partidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. In ea se spune:

„Adeziunea deplină a colectivului nostru la po
litica economică-științifică a partidului și-a găsit 
expresia în atenția și interesul cu care minerii 
și cadrele tehnice participă la adunările de dez
batere a proiectului de directive, împletind acti
vitatea politică cu mobilizarea forțelor pentru 
realizarea tuturor indicatorilor de plan*. Se sub
liniază, în continuare, efectele acțiunii de redu
cere a pierderilor planificate, a cheltuielilor ne
productive, roadele organizării științifice a pro
ducției și a muncii în toate sectoarele de activi
tate ale complexului. Telegrama se încheie cu 
angajamentul de a folosi întregul potențial de 
inițiativă, pricepere și spirit gospodăresc al mi
nerilor, pentru a aplica în fapt măsurile indicate 
de partid.

Propunerea a declanșat 
numeroase discuții. Impor
tant este că particlpanțil la ■■■■ 
dezbatere nu au cerut nici
decum să se stabilească 
complexului niște sarcini minore, 
facile, ușor de realizat. Dimpotri
vă 1 Dar, ei au insistat asupra ne
cesității ca atît centrala industria
lă, forurile de resort din Ministerul 
Minelor cit mai ales conducerea 
întreprinderii miniere Suceava să 
facă tot ceea ce e posibil, să apli
ce orice măsură care le stă în pu
tință pentru a îndeplini necondițio
nat aceste sarcini de plan. „Se am
plifică mult rolul și răspunderea 
ce vor reveni conducerii unității 
noastre, a spus tov. ing. Mlhal Ga- 
vriliu, directorul întreprinderii mi
niere Suceava. Atribuțiile sporite, 
ce ni se acordă implică imediat 
părăsirea poziției de expectativă 
în lichidarea deficiențelor. Practic, 
nu le mai putem tolera, iar răs
punderea materială trebuie să

întreprinderii. Tocmai aceste consi
derente mă determină să propun ca 
sistemul de prețuri să oblige pe be
neficiar să plătească întreprinderi
lor de extracție pe lingă minereul 
de bază și celelalte metale pe 
care le conține concentratul. A- 
ceastă măsură ar determina com
binatele metalurgice și chimice să 
valorifice la justa valoare și cele
lalte minereuri, care intră în com
ponența concentratului pe care îl 
livrăm".

Viu discutată a fost și problema 
relațiilor complexului minier „Le
șul Ursului* cu întreprinderile de 
transport. S-a precizat, pe bază de 
date concrete, că reglementările 
actuale în acest domeniu nu sînt 
de natură să asigure respectarea 
disciplinei contractuale de către

vă a procesului de producție și a 
muncii. Pe buna dreptate, s-a ce
rut ca același principiu de răspun
dere materială să fie aplicat na 
numai în cadrul întreprinderii 
miniere Suceava, dar și atunci 
cind cei care trebuie să de
servească activitatea de transport 
nu-și îndeplinesc îndatoririle.

„Leșul Ursului" este o întreprin
dere minieră relativ tînără. Din a- 
ceastă cauză, nu toți muncitorii de 
aici au dobîndit acea experiență 
care să-i situeze în rîndul minerilor 
stăpîni pe meserie. E bine că 
ei au fost încadrați în formații 
de lucru bine organizate. Dar, une
ori cîștigul mediu lunar destul de 
mare nu se datorează contribuției 
lor efective la creșterea producti
vității muncii, la reducerea pierde
rilor, ci minerilor care „trag mai

noștințelor lor, în respectarea dis
ciplinei muncii. Iată de ce proiec
tul de directive și hotărîrile adop
tate de recenta plenară sînt bine
venite. Este strict necesar să se a- 
sigure o diferențiere la salariile 
tarifare ale muncitorilor în funcție 
de calificarea lor, de contribuția 
efectivă la îmbunătățirea activită
ții productive și financiare a com
plexului".

Alți participanți la dezbateri, 
printre care ing. Arcadie Lungu, 
Gheorghe Moroșan, au relevat ne
cesitatea ca drumul bun pe care 
s-a angajat „Leșul Ursului' să fie 
cît mai repede consolidat, prin in
tervenția conducerii întreprinderii 
miniere Suceava și a forurilor de 
resort ale Ministerului Minelor.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii*

Proiectul de directive, celelalte documente și 
hotărîri ale plenarei C.C. al P.C.R. din 5—8 oc
tombrie a.c. au fost primite și dezbătute cu viu 
interes de oamenii muncii. în telegrame adresate 
Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, colectivele de muncitori, ingineri, 
tehnicieni și economiști din numeroase fabrici 
și uzine își exprimă deplina adeziune și hotărî- 
rea de a îndeplini riguros măsurile preconizate, 
menite să asigure condiții și mai propice pentru 
înfăptuirea obiectivelor complexe ale desăvârși
rii construcției socialiste în țara noastră.

Intre unitățile care au trimis astfel de telegra
me se numără întreprinderea de construcții side
rurgice Hunedoara, Combinatul de celuloză șl 
hîrtie Suceava, Uzinele textile Botoșani, Combi
natul de industrializare a lemnului Suceava, fa
brica de Încălțăminte „Ardeleana"-Alba lulia, 
întreprinderile miniere Hunedoara, Teliuc, Barza 
șl Ghelar.

mii, pune desigur problema 
aspectului arhitectural al lo
cuinței din satele noastre și, 
implicit, a arhitecturii popu
lare. Intervenția directă și 
masivă a specialistului a de
venit o obligație profesio
nală, el trebuind să-și aducă 
o contribuție atît în găsirea 
soluțiilor funcționale adecva
ta locuinței țărănești contem
porane, cît și în asigurarea 
expresiei arhitecturale proprii 
fiecărui sat.

Dacă este clar că interven
ția arhitectului în concreti
zarea formelor noi ale lo
cuinței țărănești este absolut 
necesară, întrebarea care se 
pune este cît și cum ? Secole 
de-a rîndul, țăranul a fost 
beneficiarul, proiectantul și 
constructorul propriei sale lo
cuințe, iar rezultatele au fost 
admirabile prin proporții, prin 
sobrietatea decorației, prin 
înfățișarea diferită a locuințe
lor — toate acestea prove
nind dintr-o experiență conti
nuă, desfășurată de fiecare 
generație. Această perfecțio
nare mergea firesc pe linia 
unui specific local, mijloacele 
de comunicație de masă — 
radio, televiziune etc. — lip
sind, iar mijloacele de trans
port, ca și necesitățile de 
schimb, fiind reduse, într-un 
cuvînt informarea limitîndu-se 
la o arie destul de restrînsă.

Situația este fundamental 
schimbată astăzi, cînd atît 
aria cît și domeniile de in
formare s-au lărgit conside
rabil și cînd cerințele au cres
cut și s-au diferențiat mult. 
Se trece la un alt mod de 
viață, mai evoluat, care face 
ca tradiționala casă formată 
din tindă și două încăperi — 
dintre care una, „camere 
mare" era de locuință ocazio
nală — dispuse de fiecare 
parte a tindei, nu mai poate 
corespunde cerințelor. în con- 
secinjă, în funcție de com
ponența numerică, structura 
pe generații a familiei, de 
profesiunea adulților etc., se 
cer variate soluții funcționale, 
în găsirea cărora aportul spe
cialistului este absolut nece
sar. Poate că acțiunea de pro
iectare de locuințe în mediul 
rural, începută anii trecuți în 
cadrul unor institute centrale
— I.S.C.A.S. și apoi I.P.C.T.
— ca și al D.S.A.P.C.-urilor, 
ar trebui axată pe latura func
țională a locuinței, meșterul 
popular putînd astfel inter
veni în realizarea plasticii, atît 
ca proporții cît și ca deco
rație.

Totodată, arhitectului ti 
revine sarcina unei acțiuni de 
difuzare în masă a unor 
exemple de arhitectură popu
lară, ca și de mobilier țără
nesc, pentru a eleva și în 
rîndul locuitorilor de la sate 
conștiința valorii artistice a 
creației lor. Pentru promo
varea arhitecturii populare — 
intrarea ei pe un făgaș nou, 
inovator — cred că nu ar fi 
lipsită de consecințe favorabi
le în procesul de înnoire a 
satelor noastre instituirea u- 
nor concursuri anuale, dotate 
cu premii, pentru cele mai 
bune realizări de locuințe 
îmbinînd cerințele noi cu tra
diția. Ele ar trebui să vi
zeze, deopotrivă, pe meșter 
și pe proprietar, respectiv pe

cei doi proiecfanți rurali, ceea 
ca ar prezenta un dublu a- 
vantaj : de stimulare a crea
ției populare și de pătrunde
re în masă a conștiinței valorii 
acestor creații. De asemenea, 
includerea unor consultări 
obligatorii printre sarcinile ce 
vor reveni unităților de arhi
tectură — oricît de restrînse 
ar fi — ce vor funcționa la 
nivelul județelor, cred că ar 
aduce o contribuție importan
tă. In acest mod, prin simbio
za, aș zice, dintre arhitect și 
artist popular s-ar găsi mai 
ușor specificul local și s-ar 
înlătura pericolul ca, în unele 
părți, arhitectura nouă țără
nească să nu poată atinge 
valoarea celei spontane, așa 
cum s-a întîmplat cu obiec
tele de artizanat.

Dar aportul arhitectului nu 
se poate mărgini, așa cum a- 
rătam la început, la arhitec
tura locuinței și dotărilor. El 
trebuie să intervină și în gă
sirea modului de individuali
zare a satelor noastre. Docu
mentul de partid privind sis
tematizarea localităților rurale 
subliniază importanța acestui 
fapt prin înscrierea, între pro
blemele principale ale siste
matizării fiecărui sat, a „asi
gurării unei expresii arhitectu
rale proprii pe calea valorifi
cării cadrului natural, tradiției 
constructive și artistice locale, 
a eventualelor monumente is
torice, a potențialului turistic 
etc.” Această individualizare 
a satelor noastre, pe care 
schițele de sistematizare o 
vor urmări și pune în valoare, 
va avea, în afara efectului 
plastic, artistic, și unul eco
nomic. Fără înscrierea aces
teia în documentul de partid 
ca principiu de bază, am fi 
riscat să diminuăm importan
tul nostru potențial turistic în 
curs de valorificare, din care 
înscrierea firească în peisaj a 
satelor face parte integrantă.

Legat de individualizarea 
satelor, aș sublinia nu numai 
problema înscrierii în peisaj 
a așezării, ci și aceea a păs
trării unei anume libertăți în 
compoziția planului, caracte
ristic satelor noastre fiind — 
cu excepția celor realizate în 
zone mari de cîmpie ca Bără
gan, Banat, Dobrogea — o 
iipsă de rigiditate. Or, func
țional, nimic nu pledează 
pentru trecerea la o rezolvare 
mai rigidă. Mai mult, modifi
carea funcțională a vechilor 
ulițe, ca urmare a transformă
rii socialiste a agriculturii, 
deschide larg posibilitatea u- 
nor rezolvări variate. Vechile 
ulițe din sat, în general slab 
diferențiate între ele sau chiar 
deloc, vor căpăta nu numai o 
înfățișare nouă — pavaje, lu
mină electrică etc. — dar și 
roluri diferențiate, alte condi
ții trebuind, de pildă, să în
deplinească cea care asigură 
legătura cu cenfrul de pro
ducție agricolă și altele, cele 
care vor asigura doar accesul 
spre locuințe. Identitatea uli
țelor dintr-un sat provenea 
atît din similitudinea de 
funcțiune, cît și din lipsa u- 
nor preocupări urbanistice. 
Astăzi situația s-a schimbat 
fundamental, la diferențierea 
funcțiunilor adăugîndu-se a- 
tentele preocupări de ordin 
urbanistic.

arh. Mioara MATEI-FIEROIU

Mecanismul răspunderilor
(Urmare din pag. I)

urmare a atitudinii de tolerare reci
procă a lipsurilor de tot felul, de 
la cele mai mici pînă la cele ce 
afectează în mod grav economia, 
cum ar fi prelungirea punerii în 
funcțiune a unor obiective. Pentru 
înlăturarea acestor neajunsuri, pro
iectul de Directive stabilește premise 
certe în contextul cărora creditul 
si dobinda vor acționa ca puternice 
instrumente pentru realizarea de 
către toți factorii a obligațiilor ce 
le revin pentru executarea la timp 
a lucrărilor de investiții. în cazul 
nerespectării termenelor planificate 
de intrare în funcțiune se vor perce
pe dobînzi majorate, care se vor re
flecta în fondul de premiere și de 
salarii al părții vinovate.

Deoarece la anumite obiective pro
ductive importante unul din princi
palele neajunsuri ce provoacă în- 
tîrzieri în darea lor în funcțiune îl 
constituie nerespectarea obligațiilor 
contractuale de livrare a utilajelor 
tehnologice, apreciez că nu ar fi lip
sită de utilitate o prevedere supli
mentară. în acest sens propun ca, 
alături de ceilalți indicatori a căror 
îndeplinire condiționează stimularea 
materială a întreprinderilor produ
cătoare de utilaje șl instalații com
plexe, să se inscrie și livrarea la 
termen, conform contractelor, a uti
lajelor tehnologice destinate lucră
rilor de investiții — așa după cum 
pentru constructori condiția de pre
miere o constituie darea în funcțiune 
la termen a obiectivelor.

în același context, ar trebui ca, 
paralel cu îmbunătățirea stimulării 
materiale a proiectanților, să fie în
tărită și răspunderea acestora pentru 
predarea la timp și ridicarea calității 
documentațiilor tcbnico-economice 
ale investițiilor. Aceasta implică, 
după părerea mea, necesitatea unei 
ferme reanimări a prevederilor în 
vigoare privind recuperarea premii
lor plătite în cazul cînd, ulterior, 
se constată lipsuri calitative in pro
iecte, prevederi care în practică au 
doar sporadice aplicări simbolice. 
Totodată, s-ar asigura legarea mai 
strinsă a sistemului de premiere a

proiectanților de realizarea indica
torilor tehnici-economici proiectați la 
noile obiective.

Desigur, pentru dinamizarea reali
zării și punerii în funcțiune a in
vestițiilor în curs, nu trebuie aș
teptat pînă ce noile măsuri se vor 
aplica și își vor arăta efectul. Situația 
actuală nu ne permite acest lucru. 
Mai sînt două luni pînă la finele 
anului și numărăm 23 de obiective 
industriale importante a căror pu
nere în funcțiune este întîrziată. Nu 
mai puțin de 186 obiective industriale 
au termen de intrare în funcțiune 
pînă la 31 decembrie 1967, iar res
pectarea acestui termen încă nu e 
pe deplin asigurată în toate cazurile. 
Este necesar ca factorii răspunzători 
de realizarea importantelor obiective 
din industria chimică, ușoară, ali
mentară și metalurgică și din alte 
ramuri — unde mai sint neajunsuri 
— să militeze pentru rezolvarea 
grabnică, in spiritul unei înalte exi
gențe față de ei înșiși și de parte
nerii contractuali, a tuturor proble
melor ce condiționează darea în ex
ploatare, pînă la sfîrșitul acestui an, 
a capacităților planificate.

Cu totul nefiresc este faptul că, 
an de an, resurse financiare impor
tante sînt imobilizate în lucrări mici 
de investiții neterminate. Deși este 
limpede pentru oricine că majorita
tea acestor lucrări de investiții tre
buie terminate în mod normal în 
cel mult un an calendaristic, 
execuția multora din obiectivele 
din această categorie este astfel eșa
lonată prin planul defalcat de minis
tere încît depășește anul începerii. 
Este oare normal ca extinderea cen
tralei de frig de la antrepozitul din 
Tg.-Mureș din cadrul Ministerului 
Industriei Alimentare, în valoare de 
4 milioane lei, începută în aprilie 
1965, să fie planificată a dura peste 
30 de luni ? Dintr-o comparație re
iese că această investiție urmează a 
fi realizată într-un timp mai 
mare decît lucrări de construcții și 
montaj, cu o valoare de aproximativ 
jumătate de miliard. Ne întrebăm, 
pe drept cuvint : unde este în acest

caz, ca și în altele similare, simțul 
de răspundere al titularului de inves
tiții pentru scurtarea duratei de exe
cuție și reducerea imobilizării resur
selor financiare și materiale ?

în viitor, organelor bancare le re
vine sarcina de a manifesta mai mul
tă exigență la admiterea la finanțare 
a unor astfel de lucrări. Este în in
teresul economiei ca, exercitând con
trolul asupra concentrării fondurilor 
pentru terminarea în timp scurt a 
lucrărilor începute, băncile să nu ad
mită ca acestea să fie fărîmițate 
pe o multitudine de lucrări noi, să 
nu permită imobilizarea peste mă
sură a resurselor prin tărăgănarea 
execuției la lucrările in curs. Măsu
rile prevăzute în proiectul de Direc
tive, referitoare la creditarea inves
tițiilor din categoriile enunțate, vor 
constitui desigur un puternic instru
ment prin care băncile vor impune 
respectul pentru gospodărirea fon
durilor de investiții. Ele vor avea nu 
numai dreptul, ci și datoria expresă 
de a nu acorda credite decît în cazul 
în care, alături de îndeplinirea celor
lalte condiții, se conving că titularii 
asigură condițiile de executare în 
timp scurt a lucrărilor.

Serioase probleme ridică realizarea 
cît mai grabnică, la noile obiective 
și capacități intrate în funcțiune, a 
indicatorilor tehnico-economici pre
văzut! în proiecte. Numai aceasta 
poate da măsura reală a întregii ac
tivități în domeniul investițiilor, a 
roadelor ce se obțin de pe urma 
eforturilor materiale și financiare 
făcute de stat. Atenția plină de grijă 
acordată acestei probleme de către 
conducerea partidului nostru a per
mis să se obțină în ultimul timp o 
îmbunătățire sensibilă a situației. în 
urma măsurilor luate o serie de ca
pacități la care erau semnalate în
târzieri, față de termenele preconi
zate, lucrează azi la nivelul pricipali- 
lor parametri proiectați (turnătoria 
de lingotiere de la uzina „Victoria" 
Călan, secția de acid sulfuric a Uzi
nei de la Năvodari, întreprinderea 
„Intex" Păulești etc.). Anumite si
tuații necorespunzătoare se mențin 
totuși și rezolvarea lor trebuie să 
rămînă în centrul preocupărilor fac

torilor de răspundere, în principal 
a ministerelor titulare de investiții.

întîrzierea în realizarea indicato
rilor proiectați la unele obiective se 
explică, în principal, prin neajunsu
rile existente în funcționarea mași
nilor și instalațiilor, determinate de 
grava lipsă de răspundere cu care 
se efectuează probele tehnologice, 
adeseori în scopul recuperării întâr
zierilor din perioada de execuție șl 
de montaj. Din păcate, în practică se 
constată și cazuri în care, deși lucră
rile nu sînt complet terminate, iar 
probele nu s-au încheiat, se rapor
tează în mod formal că investiția 
este dată în funcțiune. Acest mod 
de a proceda are implicații profunde. 
O serie de probleme legate de buna 
funcționare a utilajului, care în pe
rioada de execuție sau de probe pot 
fi lesne rezolvate, nu-și mai găsesc 
soluționarea după ce, raportate ca 
intrate în funcțiune, mașinile și in
stalațiile lucrează sub sarcină. Mai 
mult decît atît, cu cît se prelungește 
funcționarea utilajului insuficient 
pus la punct, defecțiunile se ampli
fică, înlăturarea lor devine mai di
ficilă. în astfel de cazuri, raporta
rea formală a dării în funcțiune ab
solvă de răspundere pe furnizorii de 
utilaj și pe montori, situația compli- 
cîndu-se și mai mult atunci cînd uti
lajul este livrat și montat de furni
zori externi. Pentru înlăturarea unor 
asemenea practici ar fi eficient ca în 
cadrul comisiilor de recepție să fie 
atrase în mod obligator cadre de 
specialiști imparțiali, care să nu ad
mită concesii in favoarea uneia sau 
alteia din părți.

O altă problemă care se ridică în 
acest domeniu și care ar trebui să-și 
găsească rezolvarea în cadrul măsu
rilor de perfecționare a conducerii 
si planificării economiei naționale, 
este aceea a deselor necorelări ce 
stăruie între indicatorii prevăzuti în 
planurile noilor întreprinderi, pe de 
o parte, și indicatorii tehnici-econo
mici prevăzuti în proiectele pe baza 
cărora s-a aprobat construirea între
prinderilor respective. Sînt frecvente 
cazurile, în unele ramuri, cînd noilor 
unități economice li se stabilesc prin

planurile anuale sarcini de producție 
și financiare mai mici decît cele 
rezultând din proiecte. Cu alte 
cuvinte, în aceste cazuri se „oficiali
zează" desconsiderarea angajamente
lor asumate în momentul solicitării 
fondurilor de investiții. Parametrii 
proiectați devin astfel elemente for
male ; ei sînt folosiți doar pentru a 
obține aprobarea investiției și apoi 
sînt dați uitării. Ce poate fi mai sem
nificativ în această privință decît 
faptul constatat de organele de con
trol ale Băncii de Investiții, că multe 
colective de conducere din întreprin
deri nu cunoșteau la data controlului 
nivelul parametrilor proiectați pen
tru întreprinderile pe care le conduc, 
în lumina acestor considerente, so
cotesc că ar fi necesar să se prevadă 
In mod expres obligativitatea stabi
lirii sarcinilor de plan la nivelul in
dicatorilor proiectați. Cît privește 
modificarea lor, aceasta să nu se 
facă decît în cazuri 
mentate.

Am ridicat aceste 
pentru a sublinia că 
lizării investițiilor a devenit atât de 
complex, încît orice lipsă de preve
dere sau de organizare poate avea 
implicații economice defavorabile. 
Astăzi nu există domeniu de activi
tate avînd legătură cu investițiile 
unde să nu existe posibilități care, 
puse în acțiune, să contribuie direct 
sau indirect Ia ridicarea eficienței 
economice a fondurilor alocate de 
stat. Ceea ce intervine nou, potrivit 
măsurilor preconizate de proiectul de 
Directive, este că centralele indus
triale vor purta întreaga răspundere 
atît pentru darea în funcțiune la 
termenele planificate a obiectivelor 
de investiții, finanțate din fondurile 
centrale ale statului, cît și pentru 
atingerea parametrilor tehnici-eco
nomici proiectați. După părerea mea, 
aceasta ar trebui să se reflecte în 
mod direct în retribuirea șl stimu
larea personalului centralelor, ceea 
ce va determina și pe această cale 
gospodărirea judicioasă a resurselor 
destinate investițiilor. In esență, tre
buie să ajungem ca fiecare nouă în
treprindere sau capacitate de produc
ție să-și atingă scopul pentru care a 
fost construită, să contribuie cît mai 
mult la creșterea avuției naționale, 
astfel încît importantul efort econo
mic pe care îl face poporul nostru 
pentru înflorirea multilaterală a pa
triei să fructifice din plin.
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PROPUNER
După părerea mea, In ramura construcțiilor de autovehicule e 
necesar să se înființeze două centrale industriale care să cuprir 
întreprinderile cu profil apropiat. In prima centrală, cil sediul 
Brașov, să fie cuprinse întreprinderile specializate în fabricația 
camioane și tractoare, urmînd ca cea de-a doua să fie compusă i 
uzinele constructoare de autoturisme și autobuze și bineînțeles 
celelalte unități care au un volum important de colaborări cu ac 
te întreprinderi. Sediul acestei centrale ar putea fi stabilit, fie 
București, fie la Pitești. De asemenea socotesc că, la nivelul r 
rilor întreprinderi, cît mai ales la cel al viitoarelor centrale 
dustriale, este necesar să se înființeze compartimente care să 
ocupe nemijlocit de problemele ciberneticii industriale.

Ing. Gheorghe PIȚULESCU 
director tehnic la uzina „Autobu 
din Capitală

Consider că în Directive este necesar să se prevadă scurtarea 
rioadei de stabilire, proiectare, omologare și de trecere la fa 
cația de serie a utilajelor agricole, deoarece fără o gamă mai 
riată, îndeosebi de mașini pentru lucrări în zootehnie, viticult 
legumicultură și pentru terenuri în pantă, tractoarele nu pot fi 
dicios folosite. Fac această propunere avind în vedere că pe 
tractorul U—650, de pildă, fabricat încă din 1962 nu este nici a 
un plug adecvat, iar pentru combina C.T.—2 R de recoltat por 
nu există și remorcile potrivite, ceea ce face ca exploatarea < 
binei să nu fie destul de eficientă.

Ing. Constantin PRICOf 
vicepreședinte al Consi 
agricol raional lași

O problemă de mare însemnătate, în special în momentul dr, 
este realizarea unei mai directe, mai rapide, mai eficiente i 
ficări a rezultatelor obținute d-e cercetare. In ciuda existe) 
numeroase căi prin care s-a încercat acest lucru pînă acu 
s-au dovedit a fi în mare măsură inoperante. Socotesc că i 
ment hotărîtor pentru obținerea unui progres substanțial în a 
direcție în geologie ar fi o asemenea organizare a activității 
țifice care să dea posibilitate unităților de cercetare de a-s 
volta singure cel puțin o parte dintre rezultate, de a orga 
insele anumite etape intermediare între cercetare și prodr 
tăzi insuficient exploatate. Sînt convins că distanța de ’ 
tare pură și fundamentală pină la aplicarea în practică 
vedi astfel mult mai redusă decît sintem obișnuiți s-o 
răm.

Conf. dr. Dan RADUl 
directorul Institutului
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ELEVUL „IDEAL" tv

Ce înseamnă în fapt elev Ideal 7 
Există ca o realitate sau reprezintă 
doar o abstractizare 7 Sub ce ima
gine ar putea fi el reprezentat 7

— Pentru mine, noțiunea de elev 
ideal se suprapune celei de elev bun 
— este părerea prof. Ileana Teodo- 
rescu, directoarea liceului „Dimitrie 
Cantemir" din București. Cînd 
«pun bun, mă refer în special la cîte- 
va particularități care desemnează 
o personalitate în formare : pasiune 
pentru nou, sete de Informare, prefe
rințe și anumite înclinații pentru un 
domeniu sau altul. Deci, un elev care 
nu se mulțumește să facă din munca 
sa doar un simplu proces de acu
mulare mecanică, ci o transformă și 
într-un proces de însușire conștientă, 
ou perspectiva unei finalizări.

Numai că nu toți profesorii se gîn- 
desc la asemenea coordonate. Si, ca 
urmare, cultivă un anumit buche- 
rism, care împinge spre o memori
zare automată, spre înăbușirea obiș
nuinței de a gîndi. Pentru mulțl pe
dagogi, elevii buni sînt doar aceia 
care sînt disciplinați în clasă, își fac 
curent temele, nu pun întrebări care 
eă-1 „încurce" pe profesor, într-un 
cuvînt nu creează „probleme". O a- 
semenea opinie, ce e drept, nu este 
declarată întotdeauna fățiș. Dar am 
sesizat-o și cu prilejul pregătirii an
chetei de față, cînd solicitînd unor 
profesori să ne recomande pe cei 
mai buni elevi, deschizînd catalogul 
ne-au înșirat o listă mai mare sau 
mai mică de elevi care au 9 și 10 la 
toate materiile. Gestul se explică, fi
resc, prin faptul că cei în cauză n-au 
reușit să rețină dintre elevii lor nici 
o individualitate mai deosebită, cu 
trăsături de valoare, pe care să do
rească să le dezvolte.

ancheta 
pedagogică

care împing elevii spre studiu me
canic, spre însușirea doar a buchiei 
cărții. La primele sale contacte cu 
școala, personalitatea copilului este 
încă firavă, necristalizată, suscepti
bilă de influențare, de dezvoltare. 
Este adevărat că unele trăsături se 
formează sub influenta familiei, a 
mediului înconjurător, dar principala 
activitate de formare, de educare, 
o desfășoară copilul în școală, în 
procesul de învățămînt. De aceea, 
în primul rînd școala, dispu- 
nînd de cadre competente, este cea 
în măsură să contribuie fundamen
tal la dezvoltarea completă și multi
laterală a copilului, la imprimarea 
unui stil corect și eficace de muncă.

— Talentul pedagogic, ne spunea 
prof. Jeana Christu, directoarea Li
ceului nr. 10 din București, nu se 
rezumă numai la felul cum profe
sorul știe să lucreze cu un colectiv 
de elevi. De bună seamă, învățămîn- 
tul îndeplinește o serie de sarcini 
generale, dar munca cu clasa nu poa
te fi niciodată ruptă de munca cu 
elevul. Deseori, am avut prilejul să 
constat că o privire nuanțată, dife
rențiată asupra copiilor, înțelegerea 
particularităților și posibilităților de 
dezvoltare a fiecăruia duce la impor
tante satisfacții pedagogice.

— O mai îndelungată experiență 
la catedră, a adăugat în această or

dine de idei prof, emerită Ecăterina 
Faur, dirigintă la liceul „V. Alec- 
sandri" din Galați, mă îndreptățește 
să afirm că în munca de pregătire 
și educare una dintre condițiile esen
țiale este să ne cunoaștem elevii. 
Este un principiu îndeobște cunoscut, 
dar pe care unii educatori aglome
rați de sarcini șl preocupări îl uită 
adesea. Elevii prezintă o mare diver
sitate. Ca să le putem fi cu ade
vărat de folos, este neapărat 
necesară o cunoaștere obiectivă 
a clasei în ansamblu și a fiecă
rui elev în parte, a temperamentu
lui, a aptitudinilor, a gradului său de 
pregătire, adică a tot ceea ce formea
ză mica lui personalitate, pe care 
noi urmează să o modelăm, să o pre- 
5ătim pentru viață, pentru societate.
n funcție de această cunoaștere vom 

defini atitudinea noastră, a profeso
rului, față de clasă și față de fiecare 
elev în parte. Indiferent cu ce fel 
de copil are de-a face, profesorul are 
datoria să manifeste o atitudine ge
neral umană, părintească, chibzu
ință șl imparțialitate. Flecare elev și 
toți la un loc sînt dornici să simtă 
căldura și înțelegerea profesorului, 
încrederea și sprijinul său compe
tent. Ceea ce trebuie însă să difere 
de Ia un elev la altul este, aș spune, 
atitudinea noastră pedagogică, meto
dele și procedeele educative utili
zate.

Exprimîndu-șl aceste opinii, inter
locutorii noștri au făcut observația 
Întemeiată că discuția despre elevul 
„ideal" nu trebuie ruptă de contex
tul perfecționării procesului de în
vățămînt. S-au purtat și se poartă 
discuții cu privire la supraîncărca- 
care ca fenomen care favorizează

buchiseala, toceala. In cadrul unor 
consfătuiri, tinere cadre didactice au 
semnalat greutățile pe care le întîm- 
pină la catedră datorită insuficientei 
pregătiri metodice și practice de 
predare pe care o primesc în anii 
de facultate. Arareori profesorii be
neficiază de o asistentă științifică, 
metodică competentă din partea u- 
nor reprezentanți ai forurilor de în
vățămînt, ocupați în mare măsură, 
atunci cînd merg pe teren, cu rezol
varea unor probleme administrative. 
Referitor la aceste probleme, s-au 
formulat șl unele propuneri.

Prof. Dumitru Salade consideră că 
„este necesară o revedere a conținu
tului procesului de învățămînt în lu
mina cerințelor contemporane ale 
formării omului modern. Metodele 
științifice actuale permit o mai ra
pidă și reală cunoaștere a psiholo
giei elevului ; de aici și posibilitatea 
educatorului de a interveni eficient 
în dezvoltarea personalității acestuia. 
Cu condiția ca aceste metode știin
țifice să fie integrate organic în pre
gătirea teoretică a profesorului. în 
practica sa curentă".

Se impune cu necesitate o perma
nentă grijă pentru evitarea aglome
rării programului de activitate a ele
vilor. Determinarea cu discernămînt 
a volumului de cunoștințe, a diver
selor domenii de studiu, a metode
lor de predare, verificare și notare 
a pregătirii elevilor, le va crea aces
tora un climat favorabil pentru dez
voltarea gîndirii proprii, pentru în
sușirea deprinderilor de Investigare 
și studiu moderne, pentru formarea 
unui larg orizont de cultură.

Florica DINULESCU 
Gheorghe DAVID

ÎS,00 — Telecronica economică : In dezbaterea opiniei 
publice : Conducerea centralizată a economiei și arta 
conducerii întreprinderilor. 18,30 — Pentru copil : 
Micii meșteri mari. 19,00 — 30 de minute cu șl pentru 
tineret — Emisiune magazin. 19,30 — Telejurnalul de 
seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. 20,00 — Desena 
animate. 20,10 — Interpretul preferat. Muzică populară 
la cererea telespectatorilor. 20,40 — „Misiune de În
credere". Participant! români la Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie. — Film documentar realizat 
de Studioul de Televiziune București. 21,00 — Avanpre
miera. 21,15 — Film artistic tn premieră i „Ascensor 
pentru eșafod". 22,35 — Invitatul nostru : CIntărețul 
de muzică ușoară Robert Cogoi (Belgia). 22,50 — Tele
jurnalul de noapte.

teatre
• Opera română : Oedlp — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Secretul lui Marco Polo 
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
Apus de soare — 19.30, (sala Studio) : Inttlnire eu 
tngerul — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : D-ale carnavalului — 20, 
(sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) : Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lenin — 
16,30, Luna dezmoșteniților — 19,30, (sala Studio) : 
Jaguarul roșu — 20.
S Teatrul Giulești (tn sala Teatrului ovreiesc de atat) : 

ietul meu Marat — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ca-n filme — 19,30. 
O Teatrul „Țăndărică" : Doctorul Aumădoare — 17. 
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Scandal la Boema — 19,30. (sala Victoria) : Colibri 
Music-Hall — 19,30.

Tendința spre studiu mecanic, bu- 
cheresc este alimentată uneori și de 
catalogarea cu prea multă ușurință 
a elevilor unei clase în „silitori" și 
„leneși". Se spune, bunăoară despre 
elevul X că este inteligent dar leneș 
(mai precis are posibilități, dar nu 
muncește) ; despre elevul Y se afirmă 
că, fără să fie foarte înzestrat din 
punct de vedere intelectual, munceș
te cu tenacitate și obține rezultate 
mulțumitoare. Evident, trebuie com
bătută tendința acelor elevi care se 
bazează numai pe ceea ce inteligența 
le permite să prindă „din zbor" în 
clasă. Merită încurajată atitudinea 
celor din a doua categorie, dar nu
mai pentru sîrguința pe care o ma
nifestă, nu și pentru maniera de a 
învăța. Ei nu pot să devină „vede
tele" clasei, în adevăratul înțeles al 
cuvîntului fiindcă nu dispun de... a- 
coperirea necesară în calități perso
nale de valoare intelectuală. Indife
rent însă de aprecierea profesorilor, 
pe aceștia clasa îi numește, fără cru
țare, „tocilari", marcîndu-le atitudi
nea pasivă în fața acestui proces com
plex pe care-1 reprezintă învățătura, 
pregătirea pentru viață. Nu este maJ 
>uțin adevărat însă că în rîndurile 
îlevilor, „tocilarii" sînt considerați 
•nai prejos decît sînt în realitate : 
opil cu putere de muncă, dar insu- 
icient de dotați, cel puțin pentru 
noment. E de datoria profesorilor 
ă-i apere de ironiile ce li se adre- 
ează, căci ei sînt de preferat acelor 
levi care nu învață deloc. Hăr- 
icia lor ar putea fi luată ca e- 
emplu de multi colegi care-și folo- 
esc inteligenta doar pentru a trăi 
nai ușor în școală.

— Fiecare elev, arăta prof. Du- 
litru Salade, director adjunct al In- 
titutulul de științe pedagogice, pre- 
'.ntă un tablou psihic aparte și suc- 
esul muncii instructive e legat de 
unoașterea, înțelegerea acestui con- 
nut. Preocupați, în mod deosebit 
e munca didactică, profesorii văd 
lai rar sarcinile și posibilitatea rea- 
zării obiectului muncii lor prin 
cisma formării personalității elevu- 
il. De remarcat că avem a face în 
pt cu două laturi ale personalității, 
e de o parte, trăsături care confirmă 
rsonalitatea caracteristică a unei 
tregi generații și, pe de altă parte, 
Isături care subsumate personali- 
ții generale desemnează fiecare in-
'idualitate in parte. Amîndouă pot 
deopotrivă sesizate, descoperite, 

nalizate. Cea de-a doua latură este 
îă prea puțin relevată în activi
za școlară, scăpîndu-se din vedere 
ințele obiective și diferențiate ale 
ivitățil cu elevii. Există o inter- 
lendență cauzală între activitatea 
>fesorului și cea a elevului. Dacă 
resorul se mărginește să expună 
iar, superficial, șablon lecția, în 
e mai multe din cazuri elevul va 
.ina spre o activitate „pasivă", de 
mulare și reproducere mecanică 
icției. Dimpotrivă, verva profeso- 
ji, bogăția de informații a lecției 

stimula calitățile spirituale ale 
rului. De aici și mereu re- 
tul apel referitor la caracterul 
v pe care trebuie să-1 aibă munca 
ructiv-educativă.
itr-adevăr ! Perfecționarea proce- 
(i instructiv-educativ presupune 
declararea „în afara legilor... pe- 
agice" a oricăror metode de lucru

cinema
• Sfidarea : Sala Palatului (seria de bilete 2134 — 
orele 17,30 și seria 2143 — orele 20,30).
• Operațiunea Crossbow — cinemascop : Patria — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, Festival (completare 
Sub semnul trainicei prietenii romăno-bulgare) —
8.15 ; 10,45 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15.
• Subteranul — cinemascop : Republica (completare 
Fetița cu chibrituri) — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 : 18,45 ; 
21,15.
• Răzbunătorii : Capitol (completare Tămăduire) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
• Un idiot la Paris — cinemascop : Melodia — 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 17 ; 19,15 ; 21,30. Gloria (completare Găteala 
capului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Tomls 
(completare Perfecțiunea e rotundă) — 9 ; 11,15 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
?• Sindbad marinarul ; Luceafărul (completare Per- 
ecțiunea e rotundă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 

20,45, București (completare Albina românească — Apis 
Meliflca Carpatina) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18.45 ; 
21, Modern (completare Arhitectura universului) — 
9,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30, Feroviar — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,45, Excelsior — 10 ; 12,15 ; 
14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15 (la ultimele două cinematografe 
completarea Fetița cu chibrituri).
• Cenușă șl diamant : Central — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45. 
• Tinerețea lui Maxim : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14 ; 
17 ; 19 ; 21.

? Prostănacul — cinemascop : Victoria (completare 
etița cu chibrituri) — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, 

Grivița — 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, Aurora 
(completare O nuntă la Olteni) — 9 ; 11,15 : 13,30 : 15,45 ; 
18 ; 20,30.
• Amprenta : Lumina (completare Ziua recoltei 1967) 
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Sus mîlnile, domnilor polițiști ! i Doina (completare 
Piatra și viața) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Cheile cerului : Union (completare Găteala capului) 
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• In golful urșilor albi — Sub semnul trainicei prietenii 
româno-bulgare — Intîlnlrea : Timpuri Noi — 9—21 în’ 
continuare.
• Cine călărește un tigru : Giulești (completare Dacă 
aș fi știut 7) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Rahova — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : 
Dacia — 8,15—20,45 în continuare, Drumul Sării (com
pletare Expresul de noapte) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Pasărea Phonix — cinemascop : Buzeștl — 14,30 ; 
17 ; 20, Volga — 9—14.30 : 17,30 ; 20,30.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 — cinemascop : 
Crîngașl (completare Apartamentul) — 15 30 ; 17,45 ; 
20,15.
• Testamentul Incașului — cinemascop : Bucegi — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, Flamura — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la ambele completarea 
Nlcolae Kirculescu), Floreasca (completare Tămă
duire) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Povestea țarului Saltan — cinemascop : Unirea 
(completare Se răresc norii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Sora cea mare — cinemascop : Flacăra (comple
tare 1001 de desene) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Bunicul. Kylljan șl eu : Vitan (completare Filoxera) 
— 14,30.
• Dragoste la zero grade : Vitan — 16,30 ; 18,30 ; 20,30. 
• Agonie și extaz — cinemascop : Miorița — 8,45 ; 
11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, Arta — 9—14,30 în continuare ; 
17,30 ; 20,30 (la ambele completarea Permanențe).
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : Popular — 
16 ; 19,30.
• O zi nu tocmai norocoâsă — cinemascop : Moșilor 
(completare Expresul de noapte) — 16 ; 18,15 ; 20,30. 
• Singur pe lume : Cosmos (completare De unde vin 
copiii 7) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Marele restaurant — cinemascop : Viitorul (comple
tare Congresul lingviștilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Surcouf. tigrul celor 7 mări — cinemascop : Co- 
lentina (completare Romanțe) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Comlskrul X — cinemascop : Progresul (completare 
Congresul lingviștilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : Lira — 
15 ; 19.

O EPOPEE MODERNĂ
„Aș dori să văd cartea a- 

ceasta difuzată în milioane 
de exemplare și tradusă în 
toate limbile, deoarece dă o 
expunere veridică, extraor
dinar de viu scrisă, a eve
nimentelor, . atît de impor
tante pentru înțelegerea a 
ceea ce este revoluția pro
letară și dictatura proletaria
tului" — scria Lenin în 1920, 
prefafînd una din edițiile 
americane ale cărții lui 
John Reed, Zece zile care 
au zguduit lumea. Aprecie
re și urare, în același timp, 
dorinfa lui Lenin s-a reali
zat, în cele cinci decenii ca
re s-au scurs de la Marea 
Revolufie Socialistă din Oc
tombrie, din plin : reporta
jul americanului John Reed 
(1887—1920) a cucerit, pur 
și simplu, lumea, nenumăra
tele ediții publicate în multe 
limbi punînd la îndemîna u- 
nui număr imens de cititori 
cea dinfîi operă din litera
tura universală care a înfă
țișat omenirii în mod obiec
tiv marele eveniment.

După aproape cinci dece
nii, cititorul de astăzi al cărții, 
contemporanul împlinirilor so
cialismului biruitor, îi par
curge paginile cu emoție, cu 
sentimentul de satisfacție și 
de bucurie pe care fi-l trans
mite o operă izvorîtă din con
vingere, din autenticitatea trăi
rii și din măiestria cu care a 
fost scrisă.

Așa cum s-a întîmplat cu

multe opere de mare răsunet, 
reportajul literar al lui John 
Reed i-a ispitit pe oamenii 
de teatru să încerce a-l 
transpune pe scenă. O aseme
nea întreprindere necesită cu
raj și un mare efort crea
tor. Trecînd — în cinstea 
sărbătoririi semicentenarului

punct de vedere dramatic, și 
populate de un număr im
presionant de personaje —- 
peste 60 — implicit foarte 
diferite și destul de sumar 
conturate.

Regizorul Mihai Dimiu a 
avut astfel posibilitatea să-și 
desfășoare larg fantezia cre

„ZECE ZILE CARE 
AU ZGUDUIT LUMEA”
Pe scena Naționalului bucureștean

Marii Revolufii Socialiste țjîn 
Octombrie — la punerea în 
scenă a unei dramatizări du
pă cartea lui Reed (semnată 
de H. Miîller și H. Stahl, In 
excelenta traducere al lui 
Al. Philippine), colectivul 
Teatrului National „I. L. Ca- 
ragiale" merită toate feli
citările. Aceasta, cu atît 
mai mult cu cît trebuiau bi
ruite dificultățile inerente 
transpunerii scenice a unui 
reportaj, deci înșiruirii unor 
scene, unitare bineînțeles pe 
plan general tematic, dar 
mai mult sau mai pufin in
dependente între ele din

atoare și a trebuit să facă 
uz de toată măiestria pentru 
a duce la bun sfîrșit o sar
cină atît de dificilă. Și, în 
ansamblu, el a izbutit : spec
tacolul Teatrului Nafional 
este unitar, dinamic, plin de 
forfă. Principalele idei și e- 
venimenfe cuprinse 1n cartea 
lui John Reed apar cu clari
tate în spectacol ; ele se 
fscced logic, pe baza scurte- 
I 1' pasaje din textul repor
tajului, care constituie firul 
de legătură al scenelor, frag
mente citite cu limpezime de 
crainic, dar cu tensiune în 
glas, de Eugenia Dragomi- 
rescu. Trebuie subliniată aici

Scena finală a spectacolului

contribujia deosebită adusă 
la crearea unității «pactacolu- 
lui de excelenta rezolvare 
scenografică datorată lui Mi- 

■hai Tofan.
In interpretarea unor ac

tori de prima mînă, o bună 
parte dintre personaje dez
văluie caractere conturate 
destul de solid din puținele 
elemente puse la îndemînă 
de textul dramatizării. în 
fruntea reușitelor trebuie 
menfionate creațiile lui To
ma Dimitriu (Comisarul Stock
mann) șl Titus Lapteș (Sol
datul kerenskist), al căror 
joc sobru se împletește, mă
surat, cu patetismul și căl
dura interioară potrivite per
sonajelor, Este autentic, și 
de data aceasta, portretul 
lui Lenin, realizat tn final de 
Gh. Popovici-Poenaru. Sînt 
remarcabile contribuțiile ac
torilor Emil Liptac (Comisa
rul răgușit), Mihai Stan (Ser
gentul), Ion Henter (Colone
lul), Mihai Fotino (Prokopo- 
vici), Chirii Economu (Maio
rul), Matei Alexandru (Pre
ședintele comitetului), Gh. 
Cozorici (Dactilograful), Flo
rin Piersic (Al V-lea ofi(er).

Sînt bine realizate, de a- 
semenea, scenele de masă 
(distribuirea piinii, finalul), 
datorită minuțioasei munci 
a regizorului, grijii evidente 
pentru împletirea armonioasă 
a viziunii de ansamblu cu 
relevarea amănuntului sem
nificativ. Linele rezolvări su
perficiale ale dramatizării — 
de pildă insuficienta pregătire 
pentru trecerea soldafilor de
zertori de partea bolșevicilor 
— n-au putut fi biruite, însă, 
integral de regie și de 
interprefi, soldîndu-se cu ati
tudini și, uneori, cu scene în
tregi neconvingătoare (între 
altele, scena menționată). Se 
mai face, de asemenea, une
ori, exces de glas, strecu- 
rîndu-se pe alocuri în sce
nă un patetism artificial.

Dincolo de asemenea slă
biciuni — în parte, desigur, 
remediabile pe parcurs — 
spectacolul Teatrului Natio
nal „I. L. Caragiale” cu Zece 
zile care au zguduit lumea 
consemnează, însă, o străda
nie meritorie.
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D
incolo de sensul comun al fantasticului, exis
tă o dimensiune fantastică implicită unor 
anumite modalități estetice. Nu este vorba de 
fantasticul obținut prin simplă abstracție ra
țională, rezultat dintr-o respectare a conven
ției, ci de acel fantastic a cărui virtuală exis

tență scaldă coloanele realității în apele fascinante ale 
mirajului. Mai ales în proza modernă, nota fantastică 
duce în mod inevitabil la ambiguitatea genurilor, in
tuită just de un Benedetto Croce. Fantasticul la care ne 
referim pigmentează zonele realului, travestlndu-le cu 
masca artei. Germenii unei asemenea modalități estetice, 
ce implică fantasticul, se găsesc ușor într-o realitate dată, 
în momentul în care orice urmă a realității palpabile 
dispare, convenția (prin exagerare) se transformă în cli
șeu. Astfel parabola kafkiană. cu toate satisfacțiile pa 
care le oferă, în cele din urmă obosește, iar la un con
tact estetic mai îndelungat, poate chiar traumatiza gus
tul. Kafka s-a inventat și s-a epuizat complet. îneît orice 
încercare de imitație ar fi un anacronism. Oniricul kaf- 
kian este lucid, abstract și refuză mitul. Tocmai capaci
tatea mitizării dă prozei moderne iluzia unei redescope
riri a domeniului său, prin raportare la epoca realismu
lui. Dar pentru a face proză modernă nu se poate pleca 
decît Ce la realitate (obiectivă sau subiectivă). Pentru ro
mancierul american realitatea inundă și sugrumă orice 
încercare de convenție, și atunci se recurge la consem
narea seacă a faptelor în ordinea dosarului de anchetă. 
Se pune întrebarea dacă în acest caz, nu cumva, ceea ce 
rezultă nu mai este artă 7 Dimpotrivă, faptele nude tind 
să se transforme în ficțiune șl în felul acesta se inven
tează o nouă convenție.

Fantasticul constituie o coordonată estetică virtuală 
care, de la o vreme, începe să se transforme într-o per
manență. Nu avem în vedere domeniul fantasticului pur, 
ci doar acea modalitate structurală ce potențează este
tic o realitate dată. Transfigurarea nu merge însă pînă 
la limită, astfel că aderenta cu realul rămîne totuși fun
damentală. Mai degrabă realul se îngroașă, își amplifică 
si își concentrează semnificațiile, pînă ajunge să fie in
credibil. Rezultatul apare echivalent cu fantasticul, fra
pant prin efectele obținute la unii din prozatorii tineri 
cum ar fi Ștefan Bănulescu, Fănuș Neagu și alții.

Prin „Iarna bărbaților", Ștefan Bănulescu a convocat 
critica la lungi colocvii și diagnosticările au fost destul 
de asemănătoare. S-au făcut asociații cu intenții defini
torii. De fapt o istorie literară a contemporaneității, care 
să stabilească o ierarhie valorică lipsește deocamdată șl 
referirile la o tablă de valori se fac cu mare parcimonie, 
aceasta demonstrînd mai degrabă lipsa c'e percepție e- 
xactă, decît echilibrul estetic necesar.

Proza lui Ștefan Bănulescu este îndeajuns de realizată 
în momentul de față pentru a desprinde din ea liniile u- 
nei anumite modalități structurale. Bănulescu inițiază o 
explorare a realului dintr-un unghi diferit, altul decît 
cel sadovenian cu care s-a făcut mereu comparație. Sa- 
doveanu se confundă cu o lume de legenc'ă, hieratică și 
impenetrabilă. Eroii săi nu evadează niciodată din acest 
tărîm. La Bănulescu legenda nu există decît ca o poten
țare a realului, prin amplificarea contururilor peisajului 
și a gesturilor eroilor. In „Mistreții erau blînzi", ca să 
luăm un exemplu, natura stihială se tălăzuiește între pă- 
mînt și cer, incercînd o strivire a existenței umane. Aici 
se petrece un transfer estetic, prin care toată nuvela sa 
transformă într-o colosală metaforă. Peisajul se transfi
gurează apocaliptic. Se rup apele invadînd uscatul ca la 
începutul unui nou potop. Oamenii nu-și mai înțeleg cu
vintele, dar le pronunță pentru a nu pierde puterea Lo
gosului. Un personaj vorbește prin somn, ceea ce-i dă 
posibilitatea poposirii în miezul fantasticului. Dozarea 
însă este verosimilă, permițîndu-se o percepere a realu-

■Virtuțile
junei
! modalități
j epice

Mihai VASILIU(Foto.: I. Miclea)

’sihologia în ateliere și uzine
nare din pag. I)

>rmă ca aptitudinile sale, iar pe 
ita să contribuie la satisfacerea 
iior locale și naționale de ca
lificate in diverse domenii de 
itate.
acțiune complementară orien- 
profesionale și la fel de nece- 
este cea a selecției profesionale, 
la ora actuală cunoaște oare- 
dezvoltare și la noi în țară.

., examinarea psihologică este 
torie pentru admiterea în func- 
are concură direct la siguranța 
iției feroviare (mecanic de lo- 
ivă, impiegat de mișoare, acar 
în cele de personal aeronavi- 
parțial pentru funcția de con- 
r auto în rețeaua unităților 
evului Transporturilor Auto, 

și Aeriene, pentru unii con- 
4 de vehicule din transportu- 
'blice orășenești.
rul vehiculelor auto crește 
siv de la an la an. paralel 

> și pericolul accidentelor de 
. Totuși, în cadrul acțiuni- 

» întreprind pentru preveni- 
inu se preconizează încă mă- 
.. care o consider de-a drep- 
''ntară, de a se extinde și Ia 

•ii amatori obligativitatea 
i psihologic la eliberarea 
de conducere. O astfel de 
fi justificată de faptul că 
uzelor" ce se atribuie cel 
it accidentelor de circu- 
resDectarea regulilor de 
consumul abuziv de al- 

ascund adeseori și defi

ciențe de ordin psihologic ale omu
lui de la volan. Experiența altor țări 
demonstrează că obligativitatea exa
minării psihologice la obținerea car
netului de conducere contribuie la 
salvarea multor vieți omenești și Ia 
prevenirea unor importante pa
gube materiale — cu mult supe
rioare costului funcționării labora
toarelor de psihologie însărcinate cu 
efectuarea examenelor respective.

Problema este acută și în diverse 
sectoare ale industriei noastre în 
care există numeroase profesiuni- 
cheie cu un înalt grad de responsa
bilitate. Nesesizarea la timp sau in
terpretarea eronată a semnalelor fur
nizate de un tablou de comandă, ac
țiuni greșite în dirijarea unor agre
gate complexe etc. se pot solda cu 
întreruperea producției, cu rebutarea 
unor produse, deci cu mari pagube 
materiale sau chiar cu accidente și 
pierderea de vieți omenești. Este 
ușor de înțeles că solicitarea psihică 
în astfel de posturi-cheie poartă o 
amprentă specială, diferențiindu-se 
net de cea a altor profesiuni. De alt
fel — o confirmă și practica — nu 
orice om este Ia fel de capabil, chiar 
în condițiile unei pregătiri egale, să 
facă fată unor solicitări identice. 
Depistarea din timp a persoanelor 
care prezintă anumite contraindicați! 
psihice (dificultăți de memorare, in
stabilitate emoțională, deficiențe dc 
atenție, linsă de promptitudine în 
reacții etc.) și îndrumarea lor către 
locuri de muncă mai puțin solicitan
te ar putea contribui la prevenirea

unor defecțiuni cu grave repercu
siuni.

Desigur, soluția optimă ar repre
zenta-o înființarea de laboratoare 
psihologice, pentru început cel puțin 
în cadrul instituțiilor și întreprinderi
lor mari. Cred că un prim pas în 
această direcție ar putea consta în 
crearea unor laboratoare psihologice 
zonale, în centrele industriale mai 
importante. Acestea, la solicitarea 
diverselor întreprinderi ar putea 
efectua examinări de personal în 
scopuri de selecție profesională sau 
să acorde asistență în rezolvarea unor 
probleme care se încadrează în psiho
logia muncii.

Au o puternică influență asupra 
procesului de muncă și relațiile din
tre oameni. In studiul „relațiilor 
umane" s-au făcut în țara noastră 
doar prime investigații în cadrul 
Institutului de psihologie. Ele se 
referă la influența ambianței, a cli
matului social, a curentelor de opinie, 
a relațiilor din cadrul colectivelor de 
lucru asupra eficienței în muncă. 
Consider că de la recunoașterea im
portantei acestor factori trebuie să 
facem un pas mai departe, astfel 
incit acțiunea lor să nu se mai exer
cite întîmplător, ci să concure con
vergent la obținerea unei eficacități 
sporite în procesul de muncă. 
Cunoașterea și utilizarea judicioasă 
a resurselor psihice ar putea des
chide un important izvor de „rezerve 
interne" ale întreprinderilor.

O importantă contribuție poate 
aduce și psihologia inginerească 
sau „ergonomia" care urmărește

adaptarea procesului de muncă la 
caracteristicile psihofiziologice gene
rale ale omului. în acest domeniu 
s-au efectuat unele cercetări — în 
Institutul de psihologie al Academiei 
precum și în alte instituții — consta- 
tîndu-se unele solicitări psihice ex
cesive în transporturi, la operatorii 
de la tablourile de comandă din pro
ducția semi-automatizată, la dispe
cerii energetici, la telegrafiști etc., 
luîndu-se măsuri în consecință.

Din astfel de considerente, la pro
iectarea și construirea unor utilaje 
complexe este indicat să se țină sea
ma de rezultatele cercetărilor de psi
hologie inginerească. S-a constatat că, 
pentru perceperea semnalelor furni
zate de un tablou de comandă nu 
sînt indiferente forma cadranelor, 
culoarea lor, fondul pe care sînt pla
sate, tipul diviziunilor utilizate, nici 
posibilitățile capacității umane de su
praveghere, impunind limitarea nu
mărului aparatelor de control, al dis
pozitivelor ce trebuie acționate. Ar fi 
poate indicat ca la intrarea în pro
ducția de serie a unor utilaje să fie 
solicitat și un aviz medico-psihologic.

Pentru a înlesni afirmarea psiho
logiei în domeniul producției indus
triale. una dintre primele acțiuni ar 
consta, după părerea mea, în reorga
nizarea actualului sistem de pregătire 
a cadrelor de psihologi. Astfel Uni
versitatea din București „furnizează" 
anual numai 10—14 psihologi, dispu- 
nînd doar de o pregătire generală, 
ceea ce nu le îngăduie să abordeze 
direct și cu suficientă Competență 
vreunul dintre domeniile principale

ale psihologiei aplicate, cum «înt 
orientarea profesională, selecția pro
fesională, psihologia muncii, cea me
dicală etc. De aceea, acțiunea de pre
gătire a cadrelor de psihologi ar tre
bui să prevadă și un început de 
specializare în principalele ramuri 
ale psihologiei aplicate, fără a se 
prelungi însă durata de școlarizare.

Paralel cu pregătirea cadrelor de 
psihologi se impun și măsuri pentru 
ruperea unui cerc vicios a cărui in
fluență negativă se resimte actual
mente. Planul de pregătire a cadre
lor de psihologi se menține redus 
pentru că instituțiile și întreprinderi
le nu solicită astfel de specialiști, iar 
acestea nu prevăd posturi de psiho
logi, deoarece nu găsesc personal 
pentru a-l încadra. Din această cau
ză, la concursul pentru ocuparea u- 
nor posturi de psihologi principali, 
organizat în 1966 de Ministerul Să
nătății. mare parte din locuri nici 
nu a putut fi ocupată din lipsă de 
candidați. Pe de altă parte, în insti
tuțiile în care s-a organizat totuși 
practica psihologică au apărut difi
cultăți. lipsind aparatura de exami
nare. Multe dintre aparatele nece
sare ar putea fi realizate în țară.

Rezultatele obținute pînă în pre
zent demonstrează că psihologia poa
te și chiar trebuie să „Coboare" din 
paginile tratatelor și din sălile de 
curs în ateliere, fabrici, uzine, ori
unde se desfășoară o activitate ome
nească. Oricare va fi evoluția proce
sului de muncă, oricît se vor per
fecționa utilajele și mașinile, omul 
va continua să dețină o poziție cen
trală în cadrul lui. constituind însă 
mereu o „variabilă" susceptibilă de 
optimizare, acțiune în care participa
rea psihologilor este nu numai po
sibilă, ci de-a dreptul necesară.
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lui în subtext : „Gata, ne mutăm, scăpăm de satul ăsta 
amărît, pregătește-te, ne mutăm. Pune mina să luăm casa, 
prinde-o bine de streșini, ai grijă, streșinile sînt cam pu
trede. să nu se rupă. Ia-ți și andrelele, lucrul, scaunul și 
soba — mergem la grindul de lapte tare. Acolo n-o să 
ne mai Jnece apa în fiecare an. Pune mina să ridicăm 
și să luăm și biserica, sînt sfinții uzi. s-o punem să se 
usuce acolo pe grindul de lapte împietrit", (pag. 10). O 
femeie scoate vorbe fără șir. aproape incoerent, vorbirea 
fiind o modalitate de a simți existența. Vorbele devin 
necesare, altfel oamenii pot cădea iremediabil în regnuri 
obscure, fără posibilitate de revenire. Ele capătă o ma
terialitate vîscoasă, asemenea unor obiecte însuflețite. 
Pe fundalul întunecat în care oamenii acceptă exodul, 
un hohot supranatural al bărbaților răsună grotesc, dar, 
interesant, acesta restituie existentelor identitatea u- 
mană. Această identitate dovedită implică un fond de 
măreție. In altă parte ne găsim într-un peisaj diluvian 
cu ierburi gigantice prin care oamenii înoată spre o țin
tă nelămurită. Concretul se individualizează, crește, se 
amplifică, devenind esențial. Aici gesturile par fantasti
ce, fiind puse în ambiantă cu proporțiile concretului. De 
fapt, incoerența stăruie continuu, ca un atribut obscur al 
tărîmului de vis. Insă efectul întîrziat și invers al unor 
întîmplări oferă ocazia strecurării fantasticului. Acesta, 
pornind de la realul nud, nu șterge granița unei anumite 
verosimilități, totul fiind mai ales o problemă de poten
țare. Printr-o_filmare cu încetinitorul, sacrificînd' timpul 
cronologic, Bănulescu desface și amestecă încă o dată 
hotarele dintre real și fantastic : „S-a luat timpul de la 
început să-și petreacă zilele netrăite. E cald ca-n iulie, 
înfloresc salcîmii ca-n aprilie și se coc strugurii de toam
nă. O gloabă de moș începuse zilele trecute să se țină 
după fete tinere și le făcea în dar basmale galbene. Au 
roit albinele în septembrie si și-au făcut stupi în crăpă
turile despicate de secetă de la stîlpii porților. Ferice de 
ăi tineri". Hiperbolizarea realului constituie o modalitate 
frecvență în proza modernă, și scriitorii noștri, preocupați 
să cuprindă realitatea socială, faptele oamenilor, în ce au 
acestea mai esențial, recurg adesea la acest procedeu, c'e 
altfel frecvent și la unii dintre clasici.

Ca si Ștefan Bănulescu. Fănuș Neagu își limpezește 
modalitatea epică, incercînd o spiritualizare a elementu
lui concret prin introducerea elementelor proprii fantas
ticului. La Fănuș Neagu însă, amplificarea realului cu
prinde o anume gestație, astfel că la început aceasta poa
te părea o simplă descrintie Pitorească. Prozatorul in
tuiește sîmburele de mister al realului. îl ocolește pu
țin. apoi, dilatîndu-1, răstoarnă descripția într-o viziune 
fantastică. în care cu greu mai noți închipui punctul de 
plecare. Momentul în sine caDătă. în cuprinsul prozei 
respective, valoarea unei maxime simbolizări. Metafora 
se dilată pînă a deveni aproape inc'eDendentă (vezi ima
ginea dansului de fecioare în lanul de grîu din volumul 
„Vară buimacă"). Fănuș Neagu are capacitatea mitizării 
printr-o spargere a contururilor concretului către o lume 
de eres și legendă. Un meșter fîntînar își transfigurează 
îndeletnicirea, asemenea unui mag. știutor de lucruri ne
văzute. Fîntîna sa devine un ochi obscur al Eresului, 
prin care privește viata și moartea : „E-hei. fîntînile 
mele și ale lui Lîlă ! Lingă ele se leagă dragostele, căci 
eu și cu Lîlă am găsit inima pămînttilui, dună care um
blă toti flăcăii în nonțile de neastîmnăr. cînd le mijește 
mustața, si femeile tinere fac farmece s-o afle. Cățeii 
rămîntului. pociți de blestem, stau de veghe lingă ea. 
O sută de ani fac cu rînc'ul. doi cîte doi. stau de veghe 
si latră ca să nu se anropie nimeni". (Din volumul ..Can
tonul părăsit"). Tn volumul recent. „Vară buimacă" pro
zatorul își extinde procedeele de amplificare a concretu
lui. adesea dînd imnresia de plutire într-o irealitate di
fuză. simbolică.

Amplificarea concretului, la care ne referim, luînd ca. 
exemplu pe Ștefan Bănulescu. și Fănuș Neagu. nu se 
subsumează modalității de reificare, întîlnită în roma
nele unui Robbe-Grillet sau ale oricărui alt reprezentant 
al așa-numitu1ui „nou val". Acolo, materia inertă se a- 
cumulează inform, incercînd să înlăture omul, pe cînd 
la tinerii noștri prozatori, transcenderea realului implică 
o potențare simbolică ce duce la nătrunderea mai adîn- 
că a relațiilor si chipurilor specifice locurilor și epocii.

Marin MINCU
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COMUNICAT 
cu privire la vizita

delegației l'.C.IL in Finlanda
(Urmare din pag. I)

In cursul convorbirilor, reprezen
tanții celor două partide au abor
dat un cerc larg de probleme ale 
situației internaționale actuale și 
au relevat Identitatea părerilor și 
aprecierilor cu privire la trăsături
le esențiale ale dezvoltării lumii în 
epoca contemporană, epocă des
chisă de Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, al cărei semi
centenar este marcat de întreaga 
omenire progresistă. Ei au subli
niat marea importanță pe care o 
are creșterea forțelor socialismu
lui, a mișcărilor antiimperialiste, 
de eliberare națională și socială, 
a luptei pentru apărarea păcii.

Totodată, ambele partide au sub
liniat în mod deosebit pericolul 
ce-1 reprezintă pentru pacea mon
dială tendințele agresive în curs 
de accentuare ale cercurilor impe
rialiste, în primul rînd ale impe
rialismului american, care se ames
tecă în treburile interne ale altor 
țări și popoare, recurge la complo
turi și atentate, încurajează for
țele reacționare de pretutindeni. 
Relevînd necesitatea intensificării 
eforturilor pentru apărarea păcii 
și dezvoltarea colaborării între toa
te popoarele, cele două delegații au 
subliniat importanța excepțională 
pe care o are unirea tuturor for
țelor antiimperialiste și și-au ex
primat convingerea că, acționînd 
strîns unite, acestea vor putea să 
zădărnicească atacurile îndreptate 
împotriva independenței popoarelor 
și să împiedice izbucnirea unui nou 
război mondial.

P.C.R. și P.C.F. își reafirmă so
lidaritatea deplină cu cauza po
porului vietnamez, condamnă cu 
hotărîre războiul agresiv purtat de 
S.U.A. împotriva poporului vietna
mez și cer încetarea bombardamen
te srasupra R. D. Vietnam, curma
rea agresiunii, respectarea drep
tului poporului vietnamez de a 
hotărî singur asupra destinelor pa
triei sale.

Cele două partide își exprimă, și 
cu acest prilej, solidaritatea deplină 
cu lupta popoarelor din Asia, Afri
ca și America Latină, pentru liber
tatea și independența lor națională, 
împotriva imperialismului. Ambele 
partide și-au reafirmat solidarita
tea lor cu Partidul Comunist din 
Grecia, precum și cu toate forțele 
progresiste și democratice din a- 
ceastă țară.

Făcînd un schimb de păreri cu 
privire la evenimentele din Orien
tul Apropiat, cele două delegații 
au subliniat că și problemele liti
gioase din această zonă a lumii 
trebuie rezolvate pe calea tratati- 
zelor, în mod pașnic, prin a recu
noaște și a asigura independența 
fiecărui stat din această regiune, 
prin a împiedica amestecul din 
exterior și prin a garanta dreptul 
popoarelor de a hotărî singure tre
burile lor. Ele s-au pronunțat pen
tru retragerea trupelor Izraelului 
de pe teritoriile ocupate, pentru

încetarea oricăror acțiuni care ar 
agrava mai mult situația existentă, 

în timpul discuțiilor, reprezen
tanții celor două partide au acordat 
o atenție deosebită problemelor 
securității europene. P.C.R. și P.C.F. 
se pronunță pentru crearea unui 
climat de securitate europeană, ba
zat pe principiile coexistenței paș
nice a țărilor cu sisteme sociale 
diferite, ale respectării indepen
denței, suveranității și dreptului 
fiecărui popor de a hotărî asupra 
destinelor sale, pe recunoașterea 
inviolabilității frontierelor postbe
lice, a existenței celor două state 
germane: Republica Democrată 
Germană și Republica Federală a 
Germaniei. S-a subliniat că cele 
două partide vor sprijini toate 
inițiativele și tendințele care urmă
resc destinderea încordării, dezvol
tarea colaborării între state — pre
mise importante ale asigurării 
securității și păcii în Europa. De 
importanță deosebită ar fi lichi
darea bazelor militare de pe terito
riile altor state, desființarea blocu
rilor militare, crearea unor zone 
denuclearizate în Europa.

Delegațiile au acordat, de ase
menea, o atenție deosebită proble
melor mișcării comuniste interna
ționale. Ele au subliniat că în ac
tuala situație se impune în mod 
imperios întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale — pe baza internaționalis
mului mișcării muncitorești, a inde
pendenței, egalității, neamestecului 
în treburile interne și respectului 
reciproc, precum și unirea tuturor 
forțelor în lupta împotriva politicii 
agresive a imperialismului, pentru 
pace și progres social. în acest scop, 
P.C.R. și P.C.F. consideră utilă lăr
girea contactelor și schimburilor 
de păreri bi și multilaterale între 
partidele frățești.

Reprezentanții Partidului Comu
nist Român și ai Partidului Comu
nist Finlandez și-au exprimat 
hotărîrea de a acționa pentru dez
voltarea pe mai departe a relațiilor 
multilaterale dintre România și 
Finlanda cu convingerea că lăr
girea colaborării economice, a co
merțului și a schimburilor cultu
rale, bazate pe avantajul reciproc, 
ca și lărgirea contactelor dintre 
diferitele organizații sociale cores
pund intereselor ambelor popoare.

Delegațiile celor două partide 
și-aau exprimat. satisfacția pentru 
relațiile tovărășești de stimă și res
pect reciproc care s-au statornicit 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Finlandez — 
relații care și-au găsit expresia în 
vizita efectuată anul trecut în Ro
mânia de delegația P.C. Finlan
dez și în actuala vizită a dele
gației P.C. Român în Finlanda. 
P.C.R. și P.C.F. s-au pronunțat 
pentru dezvoltarea continuă a a- 
cestor relații în spiritul internațio
nalismului mișcării muncitorești, în 
interesul celor două partide, al 
cauzei socialismului, unității și so
lidarității comuniștilor de pretu
tindeni.

Masa oferită de tovarășul 
Emil Bodnaraș

HELSINKI 31 (Agerpres). — Cu 
prilejul încheierii vizitei delegației 
P.C.R. în Finlanda, tovarășul 
Emil Bodnaraș, conducătorul de
legației, a oferit luni seara, în sa
loanele Ambasadei Republicii So
cialiste România la Helsinki, o 
masă tovărășească în cinstea con
ducerii Partidului Comunist din 
Finlanda. Au participat tovarășii: 
Viile Pessi, secretar general al C.C. 
al P.C. din Finlanda, Aarne Saari
nen, președintele C.C. al Partidului 
Comunist din Finlanda, L. Suon- 
piaa și M. Koivunen miniștri în gu
vernul finlandez din partea Uniu
nii Democrate a poporului finlan

dez, A. L. Hyvonen, M. Kainulai- 
nen, O. Laine, M. Malmberg, O. Sjo- 
man, E. Tuominen, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P,C. din 
Finlanda. Au luat parte, de aseme
nea, membri ai C.C. al P.C. din Fin
landa și șefi de secție la C.C. De 
asemenea, au participat Dumitru 
Coliu, Ilie Rădulescu și Nicu Bu
jor, membri ai delegației P.C.R., 
precum și N. I. Vancea, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
în Finlanda.

Tovarășii Emil Bodnaraș și Viile 
Pessi au rostit toasturi. Masa , s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie.

Sosirea unei delegații 
a Asociației de prietenie 

sovieto-române
Marți dimineața a sosit în Ca

pitală o delegație a Asociației de 
prietenie sovieto-române, condusă 
de Ivan Grigorovici Kovali, mem
bru supleant al C.C. al P.C.U.S., 
secretar al C.C. al P.C. din R.S.S. 
Tadjică, care, la invitația Consi
liului General A.R.L.U.S., va lua 
parte la manifestările din țara noas
tră prilejuite de sărbătorirea semi
centenarului Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Din delegație 
fac parte H. Muzafara, secretar al 
Comitetului de partid din orașul 
Samarkand, Eroul muncii socialis
te M. I. Frolova, lucrătoare în col
hozul „Maxim Gorki" din regiunea 
Moscova, A. I. Barmenkov, vice
președinte al Asociației „Znanie" 
din R.S.F.S. Rusă, P. U. Manjosov, 
secretar al Comitetului de comso- 
mol al depoului de locomotive din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
regiunea Voronej, și Eroul muncii 
socialiste V. V. Ivanov, tehnician 
principal la Uzinele de laminate 
din Leningrad.

La sosire, în Gara de Nord, 
membrii delegației au fost salutați 
de acad. Iorgu Iordan, vicepre

ședinte al Consiliului General 
A.R.L.U.S., Ion Savu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secretar 
al Comitetului orășenesc București 
al P.C.R., Ion Moraru, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, membru în Bi
roul Consiliului General A.R.L.U.S, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, membru 
al Consiliului General A.R.L.U.S., 
de membri ai Consiliului General 
și activiști ai A.R.L.U.S. Au fost 
de față I. S. Ilin, ministru con
silier al ambasadei Uniunii Sovie
tice la București, și alți membri 
ai ambasadei.

★
în aceeași zi, membrii delegației 

Asociației de prietenie sovieto-ro
mâne au făcut o vizită la Consi
liul General A.R.L.U.S., unde au a- 

vut convorbiri prietenești cu membri 
ai Biroului Consiliului General 
A.R.L.U.S.

După-amiază, oaspeții sovietici au 
vizitat Muzeul Satului.

(Agerpres)

0 delegație a Comitetului 
organizatoric al veteranilor 

din războiul antifascist
a plecat la Moscova

Marți după-amiază a plecat spre 
Moscova o delegație a Comitetului 
organizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist condusă de general 
de armată Iacob Teclu, președintele 
Comitetului, care la invitația Comi
tetului sovietic al veteranilor de 
război va lua parte la manifestă
rile consacrate semicentenarului 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

La plecare, delegația a fost con
dusă de membri ai conducerii Co
mitetului veteranilor din războiul

antifascist, de ambasadorul Uniunii 
Sovietice ia București A. V. Basov 
și de col. G. S. Voronin, atașatul 
militar aero și naval al Uniunii So
vietice în Republica Socialistă Ro
mânia.

★
Cu același prilej, la invitația or

ganizației similare din Uniunea So
vietică a plecat la Moscova tova
rășul Constantin Mateescu, pre
ședintele Centrocoop.

(Agerpres)

SPECTACOL OMAGIAL
ÎNCHINAT LUI VLADIMIR IIICI LENIN
Teatrul „C. I. Nottara" a prezentat 

marți, cu prilejul semicentenarului 
Revoluției din Octombrie, un spec
tacol omagial închinat lui Vladimir 
Hid Lenin. Scenariul, scris de Al. 
Ciprian, care semnează și regia, are 
la bază fragmente din poeme ale 
lui Maiakovski, din piesele „Fami-

vremea
Ieri, în țară : vremea s-a men

ținut umedă și s-a răcit. Cerul a 
tost mai mult noros și au con
tinuat să cadă ploi locale în Ol
tenia șl Transilvania. Izolat în 
Muntenia șl Moldova s-a semna
lat burniță. In munți și local în 
Moldova ceață. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura aerului la ora 
14 era cuprinsă între 8 grade la 
Oravița și 20 de grade la Tg. 
Secuiesc. In București : vremea 
a fost în general umedă și s-a 
răcit. Cerul s-a menținut mai mult 
acoperit. Vîntul a suflat potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 
16 grade.

Timpul probabil pentru 2, 3 și 
4 noiembrie. In țară : vreme în 
general umedă șl relativ rece. Ce
rul va fi mal mult noros. Vor 
cădea ploi temporare. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 6 șl 
16 grade, iar minimele între minus 
1 șl plus 9 grade, local mal co- 
borîte. Pe alocuri ceață. In Bucu
rești : vreme relativ umedă și 
rece. Cerul va fi mai mult noros. 
Temporar ploaie. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară. Ceață slabă.

lia" de 1. Popov, „Pe malurile Ne- 
vei“ de I. Treniov, „In numele re
voluției" de M. Șatrov, „Omul cu 
arma", „Orologiul Kremlinului" șt 
„A treia, Patetica" de N. Pogodin. 
Rolul lui Lenin este interpretat de 
actorul Vasile Nițulescu, iar cel al 
poetului Maiakovski de Mircea An- 
ghelescu. Scenografia aparține Li- 
diei Radian. Spectacolul va fi pre
zentat zilnic, în sala Magheru, între 
1 șt 5 noiembrie inclusiv.

★
La cinematografele „Modern" din 

Suceava și „Luceafărul" din Boto
șani s-au deschis expoziții intitulate 
„Filmul sovietic între anii 1917— 
1967". Ele redau aspecte ale dezvol
tării cinematografiei sovietice în cei 
SO de ani care au trecut de la Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie.

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
PE VELODROMUL OLIMPIC DIN 

ROMA, ciclistul belgian Fercinand 
Bracke a stabilit un nou record mon
dial al orei: 48,093 km, întrecînd cu 
746 m recordul mondial oficial de
ținut de Roger Riviere și cu 600 m 
cel (neomologat) realizat recent de 
către Jacques Anquetil. Bracke, în 
vîrstă de 28 ani, este primul ciclist 
care a parcurs peste 48 km în 
timpul de 60 de minute.

ATLETUL SOVIETIC IURI AȘ- 
MARIN, în vîrstă de 19 ani, a sta
bilit un nou record mondial de ju
niori în proba de aruncarea cioca
nului : 68,68 m.

viața internațională
Manifestări prilejuite de semicentenarul Marelui Octombrie

MOSCOVA 31. — Cores
pondentul Agerpres, N. 
Cristoloveanu, transmite : O 
ședință solemnă, consacrată 
celei de-a 50-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, a fost orga
nizată marți la Moscova de 
Prezidiul Uniunii asociații
lor sovietice de prietenie și 
relații culturale cu țările 
străine, precum și de con
ducerile centrale ale asocia
țiilor de prietenie ale Uni
unii Sovietice cu R. P. Bul
garia, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. D. Coreeană, Repu
blica Cuba, R. D. Germană, 
R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă, Republica Socialistă 
România, R. P. Ungară și 
R. D. Vietnam.

Deschizînd ședința, N. V. 
Popova, președintele Prezi
diului Uniunii asociațiilor 
sovietice de prietenie și re
lații culturale cu țările străi
ne, a salutat cordial delega
țiile asociațiilor de prietenie

cu Uniunea Sovietică, între 
care și delegația A.R.L.U.S., 
sosită la Moscova cu prile
jul semicentenarului Revolu
ției din Octombrie. Raportul 
„Prietenia și colaborarea 
dintre țările socialiste — 
întruchipare a ideilor lui 
octombrie" a fost prezentat 
de acad. P. N. Fedoseev, 
membru al Prezidiului Uni
unii asociațiilor de prietenie 
și relații culturale cu țările 
străine, directorul Institutu
lui de marxism-leninism de 
pe lîngă C.C. al P.C.U.S. 
Conducătorii delegațiilor a- 
sociațiilor de prietenie cu 
Uniunea Sovietică din țările 
socialiste participante la a- 
ceastă manifestare au rostit 
cuvinte de salut.

în numele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., prof. univ. 
Mihail Roșianu, președinte
le Consiliului, a transmis 
conducerii Uniunii Asocia
țiilor sovietice de prietenie 
și Asociației de prietenie so

vieto-române și activiștilor 
lor, tuturor oamenilor so
vietici cele mai călduroase 
felicitări cu prilejul aniver
sării semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. în numele delega
ției A.R.L.U.S., el a adresat, 
de asemenea, un salut cor
dial tuturor delegațiilor a- 
sociațiilor de prietenie cu 
Uniunea Sovietică prezente 
la această întîlnire. Vorbi
torul a arătat că delegația 
Asociației de prietenie ro- 
mâno-sovietică împărtășeș
te sentimentele de bucurie 
și îndreptățită mîndrie ale 
oamenilor sovietici și le 
urează împreună cu între
gul nostru popor să ridice 
necontenit patria Marelui 
Octombrie pe culmile stră
lucitoare ale comunismului. 
La ședința solemnă au par
ticipat și Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea 
Sovietică, și membri ai am
basadei române.

LENINGRAD 31 (Ager
pres). — A luat sfîrșit adu
narea sindicală internațio
nală de la Leningrad con
sacrată celei de-a 50-a ani
versări a Revoluției din Oc
tombrie. La această mani
festare organizată de Fede
rația Sindicală Mondială șl 
de Consiliul Central al Sin
dicatelor din U.R.S.S. au 
participat peste 300 de ‘re
prezentanți ai unor centrale 
sindicale din 80 de țări. 
Din România a participat 
Constantin Drăgan, pre
ședintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor. In încheiere, 
participanții la adunare au 
adoptat textul unui mesaj 
adresat sindicatelor și oa
menilor muncii din U.R3.S.

DINAMICA INDUSTRIALIZĂRII
(Urmare din pag. I) 

țișează un tablou elocvent 
al transformărilor care au 
făcut din Țara sovietelor 
o putere industrială de 
prim rang a lumii.

Cît de mult a crescut 
forța economică a Uniunii 
Sovietice o ilustrează fap
tul că in perioada 1913 
— 1966 volumul producției 
Industriale a sporit de 66 
de ori, că în cinci decenii 
au fost înălțate din temelii 
sau reconstruite peste 
40 000 de întreprinderi 
industriale importante. 
Numai în anii septena- 
lului au intrat în func
țiune asemenea obiec
tive ca marea hidrocen
trală de la Bratsk, uzinele 
metalurgice din Siberia 
apuseană și din Krasno- 
iarsk ; au fost instalate 
conducte de gaze cu o 
lungime totală de 30 000 
km etc.

Revoluția din Octombrie 
a deschis industriei side
rurgice perspective de 
dezvoltare vertiginoase. 
Pornind de la modesta 
cifră de 4,3 milioane tone 
de oțel în 1913, siderurgia 
sovietică realizează în 
prezent o producție anuală 
de 100 milioane de tone.

O veste sosită acum, în 
preajma jubileului, de 
pe meleagurile Ucrainei, 
anunță că la Combinatul 
siderurgic de la Kri- 
voi-Rog, furnalul numărul 
8 a dat primele șarje. Ca
pacitatea acestuia este 
de 2 700 metri cubi, 
cu 400 metri cubi mai 
mare decît a celor mai 
puternice furnale exis
tente pînă acum în Uni
unea Sovietică. Agregatul 
va consuma zilnic circa 
14 000 tone de aglomerat, 
cocs și diferite adaosuri.

Remarcabile au fost 
succesele dobîndite și în 
domeniul industriei ener
getice. U.R.S.S. produce 
acum într-o zi șl jumătate 
mai multă energie elec
trică decît dădeau toate 
centralele Rusiei in întreg 
anul 1913.

S-a anunțat că la 7 no
iembrie va da energie

electrică un agregat cu 
o putere de 800.000 de 
kilowați instalat la termo
centrala Slavianskaia, 
cel mai puternic agregat 
energetic realizat pînă în 
prezent în Uniunea So
vietică. El va produce tot 
atîta curent cît dădeau 
toate centralele Rusiei în 
primul an al puterii so
vietice.

în domeniul hidroener
geticii, recordul îl dețin 
astăzi turbinele hidrocen
tralei de la Krasnoiarsk, 
pe fluviul Enisei. Primele 
două vor fi puse în func
țiune în aceste zile. Pu
terea fiecăreia este de 
508.000 kilowați, aproape 
tot atîta cît puterea tu
turor turbinelor Dnepro- 
ghesului. Față de agre
gatele hidrocentralei de 
la Bratsk, cele de la Kras
noiarsk au o putere de 
două ori mai mare, în 
timp ce în greutate le în
trec cu numai 40 la sută.

Ultima realizare a ener- 
geticienilor sovietici în 
construcția de linii de 
înaltă tensiune o consti
tuie linia de tensiune de 
750.000 de volți, care lea
gă termocentrala Kona
kovo de Moscova. Zilele 
acestea linia a fost dată 
în exploatare de probă. 
Savanții, inginerii și teh
nicienii nu consideră a- 
ceastă realizare drept o 
limită ; ei lucrează acum 
la proiectarea unor linii 
cu tensiuni de un milion 
și un milion și jumătate 
volți, destinate să asigure 
într-un viitor apropiat 
transportul unor mari can
tități de energie electrică 
pe distanțe de mii de ki
lometri.

Extracția de petrol și 
gaze a cunoscut, de ase
menea, o creștere rapidă, 
atingînd anul acesta un 
volum al producției de 
peste 286 milioane tone 
la petrol și 158,3 miliarde 
metri cubi la gaze. De 
curînd, ziarele au făcut 
cunoscută încheierea lu
crărilor unei conducte de 
gaze, unice în felul ei. 
Este vorba de magistra
la Asia Centrală-Centru, 
lungă de aproape trei mii

de kilometri. La 5 octom
brie, gazele scoase de 
sub nisipurile Uzbekista- 
nului și Turkmeniei au 
ajuns în rețeaua de con
ducte a Moscovei, iar zi
lele trecute — și în re
țeaua Leningradului. A- 
vînd un diametru de 
1020 mm, magistrala poa
te transporta anual zece 
miliarde și jumătate de 
metri cubi de gaze. Mon
tarea acestei artere a ne
cesitat lucrări de terasa- 
ment cu un volum de 42 
milioane metri cubi. Au 
fost executați 2 000 km 
de suduri de înaltă cali
tate. Ca un termen de 
comparație, în ce privește 
progresul înregistrat în 
construcția de conducte 
de gaze, este suficient a 
arăta că prima conductă, 
Saratov-Moscova, lungă 
de 800 km, cu un diametru 
de 300 mm și un randa
ment de 500 milioane me
tri cubi anual, a iost In
stalată într-un răstimp 
egal cu cel în care a 
fost realizată magistrala 
Asia Centrală-Centru, al 
cărei randament e de 20 
de ori mai mare.

Una dintre ramurile de 
bază ale industriei so
vietice este construcția de 
mașini. Dezvoltarea ei în 
decursul unei jumătăți de 
secol este ilustrată de 
cifra 588 : de atitea ori 
a crescut volumul ei glo
bal în comparație cu 
anul 1913. Succese mari 
au înregistrat industria 
chimică, industria mate
rialelor de construcție.

transporturile, industria 
ușoară.

Cîteva cuvinte despre 
construcțiile de locuințe. 
După cum relatează zia
rele din Moscova, in 
anii puterii sovietice au 
lost construite, relăcute 
și date in folosință, in 
orașele și satele țării, 
locuințe cu o suprafață 
de 2 134 000 000 metri 
pătrațl. Urmărite cu 
un deosebit interes de 
moscoviți, lucrările de 
construcție de pe bule
vardul Kalinin au intrat, 
în aceste zile, în faza fi
nisajului. Mii de zugravi, 
tîmplari, pietrari, electri
cieni, grădinari lucrează 
de zor pentru ca în aceste 
zile totul să fie terminat 
Proporțiile șantierului sînt 
impresionante. S-au înăl
țat aici, simultan, patru 
edificii administrative cu 
26 de etaje, cinci blocuri- 
turn de locuințe cu cîte 
24 de etaje, 13 magazine, 
8 unități de alimentație 
publică, un cinematograf 
cu două săli, zece uni
tăți de deservire.

Pe tațada cinematogra
fului „Octombrie’ de pe 
același bulevard atrage 
atenția trecătorilor un mo
zaic cu o supraiață de 
2 000 metri pătrați. Din 
fragmente multicolore ar
tiștii au întruchipat figu
rile muncitorului, matro
zului, soldatului, au con
turat legendarul crucișă
tor „Aurora’ și au recon
stituit momentul istoric al 
asaltului Palatului de 

Iarnă.

Instituirea Ordinului 
Revoluției din Octombrie

MOSCOVA 31 (Agerpres). — în cinstea celei de-a 50-a 
aniversări a puterii sovietice, Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a instituit Ordinul Revoluției din Octombrie. 
Această distincție este acordată pentru activitatea revo
luționară, perseverentă, pentru contribuții importante la 
construirea socialismului și comunismului, pentru activi
tatea intensă îndreptată spre dezvoltarea și întărirea re
lațiilor de prietenie multilaterale între popoarele U.R.S.S. 
și altor state, spre întărirea păcii între popoare. Ordinul 
Revoluției din Octombrie poate fi decernat și cetățenilor 
străini.

PENTRU RESTABILIREA LIBERTĂȚILOR
DEMOCRATICE ÎN INDONEZIA

MITINGUL DE PROTEST AL TINERILOR CLUJENI

încheierea protocolului 
privind schimburile de 
mărfuri între România 

si Ghana»

în urma tratativelor care au avut 
loc la București, la Ministerul Co
merțului Exterior a fost semnat 
marți Protocolul privind schimburi
le de mărfuri pe anul 1968 între 
România și Ghana.

Potrivit acestuia, țara noastră va 
exporta în Ghana diverse instalații 
și echipamente industriale, ma- 
șini-unelte, anvelope, produse 
chimice, țesături-textile etc. și va 
importa cacao, cafea, lemn exotic 
și alte produse. Protocolul a fost 
semnat de Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, și de Ayeh 
Francisco Ribeiro, ministrul comer
țului al Ghanei.

(Agerpres)

Cronica
TELEGRAMA

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a adresat ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
Abdelaziz Bouteflika, o telegramă 
de felicitare cu ocazia celei de-a 
XIII-a aniversări a zilei naționale 
a Republicii Algeriene Democratice 
și Populare.

SOSIREA
MINISTRULUI ECONOMIEI 
ȘI COMERȚULUI EXTERIOR 

AL R.A.U.

Marți la amiază a sosit în 
Capitală ministrul economiei și co
merțului exterior al R.A.U., Hassan 
Abbas Zaki, pentru a participa la 
lucrările celei de-a III-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale. 
Oaspetele este însoțit de Hussein 
Khaled Hamdi, subsecretar de stat 
la acest minister, precum și de 
consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, Ilie

• | ■ zilei
Voicu, adjunct al ministrului, func
ționari superiori din acest minister.

Au fost de față Mohamed Fahmy 
Hamad, ambasadorul R.A.U. la 
București, și membri ai ambasadei

★
Marți s-a înapoiat în Capitală 

delegația Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, condusă de Costică Alecu, vi
cepreședinte al I.R.R.C.S., care, la 
invitația Asociației de prietenie 
China — România, a făcut o vizită 
de prietenie în Republica Populară 
Chineză.

★
Marți a plecat la Pekin o dele

gație a Centrocoop, condusă de Fi
lip Geltz, vicepreședinte, care, la 
invitația Uniunii cooperativelor de 
aprovizionare și desfacere din în
treaga Chină, va face o vizită de 
schimb de experiență în această 
țară.

★
Marți la amiază a sosit în Capi

tală o delegație a Uniunii Tineretu
lui Cehoslovac, condusă de Toth 
Ondrej, secretar al Comitetului re
gional Banska Bistrica al uniunii, 
care, la invitația C.C. al U.T.C., va 
face o vizită în țara noastră

(Agerpres)

ECHIPA DE FOTBAL DINAMO 
BACĂU a întâlnit la Chișinău for
mația locală Moldova. Meciul s-a 
încheiat la egalitate : 0—0.

IN CADRUL UNEI GALE PUGI- 
LISTICE DESFĂȘURATE LA PA
RIS, tunisianul Felix Brami (catego
ria cocoș) l-a învins la puncte, după 
10 reprize, pe fostul campion euro
pean al categoriei, italianul Tom- 
maso Galii.

DUPĂ PRIMA JUMĂTATE A 
TURNEULUI INTERZONAL DE 
ȘAH DE LA SOUSSA (Tunisia), în 
clasament conduce Bent Larsen cu 
7,5 puncte (din 11 posibile), urmat 
de Fischer (S.U.A.) — 7 (2), Hort 
(Cehoslovacia) și Gligorici (Iugosla
via) — 7, Portisch (Ungaria) — 6,5, 
Matanovici (Iugoslavia) — 6 (2) etc. 
In runda a U-a Gligorici a cîștigat 
la Sharap, Mecking la Korcinoi, Iv- 
kov la Quellar, Matanovici la Miag- 
marsuren și Fischer la Reshewsky. 
S-au încheiat remiză partidele Boua- 
ziz—Stein; Larsen—Gheller și Hort— 
Gipslis.

ASTĂZI ÎNCEPE LA ANVERS 
tradiționalul festival internațional de 
baschet, la care în acest an participă 
selecționata Europei, formația spa
niolă Real Madrid (cîștigătoarea ul
timei ediții a „Cupei campionilor eu
ropeni"), selecționata Anversului și 
echipa belgiană R. C. Malines. Din 
selecționata Europei, care cuprinde 
printre alții pe Zidek, Tomașek 
(Cehoslovacia), Trontzos (Grecia), 
Mass-ii (Italia), Gilles (Franța), 
Trams (Polonia), Daneu (Iugoslavia), 
face parte și românul Alin Savu.

Marți după-amiază, la Casa de 
cultură a studenților „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din Cluj s-a adu
nat, într-un impresionant miting, 
un mare număr de tineri din in
stitutele de învățămînt superior, 
școlile, instituțiile și întreprinde
rile orașului, pentru a protesta îm
potriva persecuțiilor la care sînt 
supuse forțele progresiste și de
mocratice din Indonezia.

Mitingul a fost deschis de Aurel 
Stoica, președintele Consiliului U- 
niunii asociațiilor studenților din 
centrul universitar Cluj. A luat 
apoi cuvîntul Gheorghe Ârdeleanu, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc al U.T.C., care, în numele 
uteciștilor din Cluj, și-a exprimat 
solidaritatea cu lupta patrioților 
indonezieni pentru libertate, de
mocrație, pace și progres social. 
„Știrile privind teroarea antide
mocratică dezlănțuită în Indone
zia stîrnesc o profundă îngrijorare 
și o indignare legitimă, a spus 
vorbitorul. Lideri ai organizațiilor 
de tineret și de studenți, sindicale și 
de femei, membri de rînd ai aces
tor organizații sau simpli sim- 
patizanți sînt aruncați în închi
sori sau lagăre de concentrare. 
Unindu-ne protestul cu cei al tu
turor celor ce luptă pentru drep
tate, omenie și progres, înfierăm 
cu indignare valul de represiuni 
antidemocratice și antipopulare și 
cerem cu hotărîre salvarea vieții 
patrioților indonezieni, respectarea

libertăților democratice din Indo
nezia".

Olimpia Radu, studentă la Fa
cultatea de filologie a Universității 
„Babeș-Bolyai", și Florin Potra, 
elev la Liceul „Nicolae Bălcescu" 
au dat glas protestului tineretului 
clujean împotriva represiunilor la 
care sînt supuse forțele progresiste 
din Indonezia.

Participanții la miting au adre
sat președintelui interimar al Re
publicii Indonezia, generalul Su
harto, o moțiune de protest prin 
care se cere restabilirea libertăților 
democratice în Indonezia, înce
tarea grabnică a terorii și repre
saliilor împotriva celor mai buni 
fii ai poporului indonezian.

★
în telegramele adresate gene

ralului Suharto, președintele inte
rimar al Republicii Indonezia, 
Uniunea sindicatelor din întreprin
derile industriei miniere și energiei 
electrice, Uniunea sindicatelor din 
unitățile sanitare, Consiliul regio
nal Oltenia al U.G.S.R. și Consi
liul local Timișoara al U.G.S.R. 
condamnă acțiunile teroriste, in
umane la care sînt supuși mili- 
tanții progresiști, democrații și ac
tiviștii sindicali indonezieni și cer 
cu hotărîre încetarea prigoanei 
antipopulare, restabilirea și respec
tarea drepturilor democratice și li
bertăților sindicale în Indonezia.

(Agerpres)

MOSCOVA

Adoptarea 

unui decret 
de amnistie
MOSCOVA 31 (Agerpres). — A- 

genția TASS anunță că la 31 octom
brie Prezidiul Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a adoptat un decret de am
nistie cu ocazia celei de-a 50-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie. Prezidiul Sovietului 
Suprem consideră că este posibil să 
fie amnistiați acei cetățeni care au 
comis pentru prima dată o infrac
țiune, iar aceasta nu reprezintă un 
mare pericol social — se arată în 
decret. Amnistia se aplică tuturor ce
lor condamnați la detențiune pe ter
mene pînă la doi ani, precum și u- 
nor categorii de persoane condamna
te pe termene pînă la cinci ani. Vor 
fi amnistiate persoanele care au con
damnări pînă la cinci ani și care au 
fost decorate cu ordine și medalii 
pentru participarea la luptele pentru 
apărarea patriei, invalizii de război, 
femeile care au copii în vîrstă pînă 
la 17 ani, femeile însărcinate, bărba
ții care au depășit vîrstă de 60 de ani 
și femeile care au depășit vîrstă de 
55 ani, cei care au comis infracțiuni 
avînd sub 16 ani, persoanele care au 
comis infracțiuni prin imprudență.



Să se pună capăt O problemă de
necondiționat și definitiv 

bombardamentelor americane 

impotriva R.D. Vietnam!

competența exclusivă 
a poporului coreean

Intervenția reprezentantului român 
in Comitetul politic al Adunării Generale

DECLARAȚIA GUVERNULUI 
R. D. VIETNAM

HANOI 31 (Agerpres). — Guvernul Republicii Democrate Viet
nam a dat publicității o declarație în care se arată că, începind 
de la 24 octombrie, avioane americane au efectuat în repetate 
rînduri raiduri asupra capitalei R. D. Vietnam. Hanoi.

în cursul acestor raiduri au fost 
lansate bombe de diferite tipuri, 
și rachete asupra centrului orașului 
și a suburbiilor sale. Aviația S.U.A. 
a lansat asupra multor străzi aglo
merate bombe cu bile, provocînd 
în ultimele zile moartea a peste 
200 civili și distrugerea a peste 150 
de clădiri. în același timp, se arată 
în declarație, S.U.A., nu numai că 
au continuat să sporească efectivele 
militare în Vietnamul de sud, ci au 
determinat și pe aliații lor — 
Australia, Tailanda, Noua Zeelandă 
și Coreea de sud să trimită mai 
multe trupe.

Recent, președintele Johnson a 
pretins din nou că Statele Unite 
sînt „gata să negocieze". Este însă 
evident pentru oricine — se spune 
în declarație — că aceasta nu a 
fost decît o manevră în scopul 
camuflării intensificării și lărgirii 
războiului de agresiune împotriva 
Vietnamului de către guvernul de 
la Washington.

Guvernul Republicii Democrate 
Vietnam denunță energic în fața 
opiniei publice mondiale crimele 
săvîrșite de guvernul S.U.A. prin 
atacarea Hanoiului și cere Statelor 
Unite să pună capăt necondiționat 
și definitiv bombardamentelor și 
altor acte de război împotriva R. D. 
Vietnam, să înceteze războiul de 
agresiune împotriva Vietnamului; 
să fie retrase trupele — ameri
cane și satelite — de pe teritoriul 
Vietnamului de sud, pentru a da 
populației sud-vietnameze posibili
tatea să hotărască singură în pro
blemele sale interne : S.U.A. să res
pecte cu strictețe independența, 
suveranitatea, unitatea și integri
tatea teritorială a Vietnamului, 
așa cum prevăd acordurile de la 
Geneva din 1954.

Guvernul R. D. Vietnam face a-

Succesele electorale 
ale Partidului Muncii 

din Elveția

Duminică, corpul electoral el
vețian a fost chemat să desem
neze compoziția organismului 
legislativ : Adunarea federală. 
Aceasta se compune din două 
camere. în cea dinții — Consi
liul național — 200 de mandate 
sînt repartizate proporțional cu 
numărul populației între cele 25 
de cantoane și semi-cantoane 
care constituie Confederația, 
astfel incit fiecare canton are 
cel puțin un reprezentant. A 
doua cameră — Consiliul sta
telor (după vechea denumire a 
cantoanelor) — este aleasă în 
parte prin scrutin popular, în 
parte de autoritățile cantonale.

CORESPONDENTA din 
GENEVA DE LA 
HORI A LINI AN 

pel la guvernele și popoarele țări
lor socialiste frățești, la guvernele 
și popoarele altor țări, către toate 
organizațiile și toți oamenii care 
sînt în favoarea păcii, libertății și 
justiției, să protesteze viguros și 
să acționeze hotărît pentru a pune 
capăt războiului agresiv al S.U.A. 
împotriva Vietnamului.

*
MOSCOVA Primul ministru so

vietic Alexei Kosîghin. a trimis o 
scrisoare de răspuns lui A. Bebler, 
președintele Federației Mondiale a 
Asociațiilor pentru Națiunile Unite, 
în care arată că ideea organizării 
unei consfătuiri a unei serii de state 
pentru examinarea problemei viet
nameze în situația în care pe pă- 
mîntul Vietnamului cad bombe ame
ricane, fără participarea reprezen
tanților R.D. Vietnam și ai Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud, nu poate deschide o pers
pectivă încurajatoare de încetare a 
conflictului vietnamez. în scrisoare 
se arată, de asemenea, că organizarea 
unei asemenea conferințe în cadrul 
mecanismului acordurilor de la Ge
neva nu este posibilă și datorită fap
tului că S.U.A., comițînd o interven
ție armată în Vietnam, au încălcat 
înseși aceste acorduri. Pentru regle
mentarea situației din Vietnam, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. consideră că este rațională 
și aplicabilă calea indicată în decla
rațiile guvernului R.D. Vietnam și 
în noul program politic al Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud.

Ședința festivă de la Praga
PRAGA 31. — Corespondentul A- 

gerpres, Eugen lonescu, transmite. La 
Hradul din Praga a avut loc la 31 
octombrie o ședință festivă a C.C al 
P.C. din Cehoslovacia, a C.C. al Fron
tului Național, a Prezidiului Adunării 
Naționale și a guvernului cehoslovac 
consacrată celei de-a 50-a aniversări 
a Marii Revoluții socialiste din Octom
brie. Au luat parte A. Novotny, J. 
Lenart și alți conducători de partid 
și de stat. Au fost, de asemenea, pre- 
zenți reprezentanți diplomatici ai ță
rilor socialiste în Cehoslovacia.

Antonin Novotny, prim secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, a prezen
tat un raport în care a subliniat în
semnătatea istorică a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, a relevat

Plenara C. C. al P. C.
din Cehoslovacia

PRAGA 31. — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Tu zilele de 
30 și 31 octombrie, la Praga a 
avut loc Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, care a analizat proble
me legate de locul și rolul partidului 
în actuala etapă de dezvoltare a so

NEW YORK 31. - Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, transmi
te : în Comitetul politic al Adunării 
Generale a O.N.U. se desfășoară în 
continuare dezbaterile asupra așa- 
numitei „probleme coreene". Ca și 
în anii trecuți, se discută mai întîi 
chestiunea invitării unor reprezen
tanți ai celor două state coreene care 
să participe fără drept de vot la exa
minarea acestei probleme.

Mai mulți vorbitori au cerut invi
tarea, fără nici un fel de condiții, 
a celor două state. Luînd cuvîntul 
în ședința de luni după-amiază, am
basadorul Gheorghe Diaconescu. re
prezentant permanent al României 
la O.N.U.. a subliniat că și în cursul 
precedentelor sesiuni România și-a 
exprimat punctul de vedere că prin 
problema coreeană trebuie să se în
țeleagă restabilirea pe baze demo
cratice și pașnice a unității națio
nale a unei țări temporar desmem- 
brate și că, în consecință, această 
problemă ține exclusiv de competen
ța poporului coreean. Din acest- mo
tiv, delegația română, ca și alte de
legații, consideră că prezența proble
mei coreene pe ordinea de zi a Adu
nării Generale este în contradicție 
flagrantă cu principiile fundamentale 
ale Cartei.

Sîntem profund convinși că nu 
este în interesul nici al Națiunilor 
Unite, nici al soluționării adevăratei 
probleme a Coreei, de a se repeta 
discuțiile sterile din anii precedenti 
în această chestiune, a declarat vor
bitorul. Sîntem animați de convinge
rea că această dezbatere va putea 
căpăta o anumită semnificație numai 
cu condiția invitării reprezentanților
R. P. D. Coreene și Coreei de sud. 
Reprezentantul român a arătat apoi 
că pentru a se putea da curs unei 
asemenea invitații este indispensabil 
ca aceasta să fie lipsită de orice 
condiții, șî cu atît mai mult de con
diții care să pună una din părțile 
invitate într-o Doziție dezavantajoasă 
fată de cealaltă parte.

Proiectul de rezoluție propus de
S. U.A. și de alte țări nu pare a tine 
seama de normele elementare ale 
justiției și respectului față de state. 
Acest proiect prevede, în primul său 
paragraf, invitarea unui reprezentant 

munca plină de abnegație dusă de 
poporul sovietic în cei 50 de ani și a 
scos în evidență succesele obținute de 
Uniunea Sovietică în diverse dome
nii de activitate. Vorbitorul s-a îefe- 
rit apoi la ecou) pe care Revoluția 
din Octombrie l-a avut în Cehoslova
cia și la unele etape mai importante 
din istoria contemporană a Cehoslo
vaciei, subliniind succesele obținute 
de poporul cehoslovac în opera de 
construire a socialismului.

Participanții Ia ședință au adresat 
Comitetului Central al P.C.U.S., So
vietului Suprem al U.R.S.S. și Consi
liului de Miniștri al Uniunii Sovietice 
o telegramă de felicitare cu ocazia 
semicentenarului Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

cietății socialiste cehoslovace. Rapor
tul la plenară a fost prezentat de Jiri 
Hendrych, membru al Prezidiului; 
secretai al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. In urma dezbaterilor au fost 
adoptate tezele „Locul și rolul parti
dului în etapa actuală de dezvoltare 
a societății socialiste". 

al Coreei de sud, dar în cel de-al 
doilea paragraf supune invitarea re
prezentantului R. P. D. Coreene unor 
condiții cu totul inacceptabile pentru 
un stat independent și suveran, a 
spus Gheorghe Diaconescu. După 
părerea delegației mele, a continuat 
reprezentantul român, prezenta 
R. P. D. Coreene la dezbaterile în 
problema coreeană, ca urmare a unei 
invitații fără condiții, ar contribui la 
eliminarea caracterului irealist pe 
care aceasta l-a avut pînă în prezent. 
Adoptarea unei hotărîri pozitive în 
această chestiune ar constitui o 
încurajare în vederea contactelor și. 
ulterior, a tratativelor între cele 
două părți ale Coreei pentru ca a- 
cestea să caute ele însele mijloacele 
unei soluții a problemei unificării 
Coreei.

Tn ședința de luni după-amiază a 
Adunării Generale au avut loc ale
gerile pentru Comisia de drept co
mercial internațional a O.N.U., organ 
juridic care a luat ființă la sesiunea 
de anul trecut. Un număr de 29 țări 
africane, asiatice, est-europene, la- 
tino-americane și vest-europene au 
fost alese ca membre ale comisiei. 
România. Congo (Kinshasa), Iranul 
și Italia au întrunit 109 voturi, nu
mărul cel mai mare realizat în ca
drul alegerilor.

SE EXTINDE 
COLABORAREA 
EST-VEST
• TORONTO. — Prima întîlni- 

re a „mesei rotunde" polono— 
canadiene, a avut loc la Toron
to. In cadrul întîlnirii au fost 
discutate probleme actuale ale 
situației internaționale, inclusiv 
ale securității europene, proble
me legate de războiul din Viet
nam și căile care duc la dezar
mare. Au fost discutate, de ase
menea, probleme ale comerțului 
Est—Vest, ca și cele ale rela
țiilor economice și tehnico-știin- 
țifice polono—canadiene.

• BELGRAD. — In capitala 
R.S F. Iugoslavia și-a început lu
crările prima ședință a Comisiei 
mixte iugoslavo—norvegiene. Au 
f t dezbătute schimburile co
merciale curente și perspectivele 
acestora, precum și posibilitățile 
de cooperare industrială și teti- 
nico-științifică dintre cele două 
țări.

• LONDRA. — Banca en
gleză „Burkeley Bank" va fi
nanța contractul semnat de or
ganizația poloneză de comerț ex
terior „Polimex" în vederea a- 
cbiziționării din Anglia a unor 
instalații pentru combinatul pe
trochimic Sde la Plock. Valoarea 
acestor instalații va fi de 5 250 000 
lire sterline. Creditul va fi ram
bursat în cadru] acordului cu 
privire la schimburile de mărfuri 
dintre Polonia și Anglia.

• BUDAPESTA. — O delega
ție guvernamentală ungară, con
dusă de ministrul comerțului in
terior Istvan Szurdi a părăsit 
luni Budapesta, plecînd în Ame
rica de Sud pentru a vizita Ar
gentina, Brazilia, Chile și Uru
guay, unde va avea convorbiri 
în vederea intensificării contac
telor în domeniul economic și 
cultural.

COMUNICAT COMUN 
TURCO - PAKISTANEZ

ANKARA 31 (Agerpres). — La An
kara a fost dat publicității comunicatul 
comun cu privire la vizita făcută în Tur
cia de președintele Pakistanului, Mo
hammad Ayub Khan. In comunicat se a- 
rată că președintele Turciei, Cevdet Su- 
nay, și președintele Pakistanului, Ayub 
Khan, consideră că „trebuie depuse 
toate eforturile pentru solutionarea paș
nică a conflictului din Orientul Apro
piat*. Cele două părfi au cerut retra
gerea torfelor armate izraelîene de pe 
teritoriile arabe și stabilirea lor pe po
zițiile ocupate înainte de izbucnirea con
flictului. Referindu-se la problema Kaș- 
mirului și a Ciprului cei doi oameni de 
stat au relevat necesitatea unor regle
mentări pașnice.

In ceea ce privește relafiile bilate
rale, comunicatul subliniază că „cele 
două părți constată cu satisfacție dez
voltarea constantă a relațiilor dintre 
Turcia și Pakistan în toate domeniile de 
activitate”. S-a convenit că trebuie 
luate măsuri pentru lărgirea în continua
re a acestor relafii, în special în dome
niile economic și cultural.

• MOSCOVA. Luni în Uniu
nea Sovietică a fost lansat sate
litul artificial al Pămînttilui 
„Cosmos-189“. Totodată satelitul 
artificial al Pămintului „Cos- 
mos-18fi“ și-a încheiat zborul pe 
orbită la o comandă de pe Pă
mînt și a aterizat lin într-o re
giune vestică a U.R.S.S. Toate 
sistemele instalate la bordul lui 
au funcționat perfect atît în cursul 
zborului, cit și în manevrele difi
cile de căutare, apropiere, acos
tare și joncțiune cu satelitul 
„Cosmos-188“. Satelitul artificial 
sovietic „Cosmos-188“ își con
tinuă zborul.
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• APROBAREA LEGII ELECTORALE REGIONALE 
IN ITALIA • DEMISIA A PATRU MINIȘTRI DIN 
GUVERNUL GREC • CONGRESUL ȚĂRANILOR 
DIN ECUADOR

Patru miniștri civili ai 
guvernului grec și-au pre
zentat demisia, se an,ir,u' în 
tr-un comunicat oficial dat publicității 
luni seara la Atena. Aceștia sînt Leo
nidas Rosakis, ministrul justiției, A- 
lexandros Elekkas, ministrul muncii, 
Nicolaus Econotnu, ministrul industriei, 
și Panayotis Tsarouchis, ministrul lu
crărilor publice.

Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria, a primit 
delegația parlamentară

0 cuvîntare a lui Fidel Castro
HAVANA 31. — Corespondentul 

Agerpres, V. Stamate, transmite : Lu
înd cuvîntul în localitatea Concepcion, 
provincia Oriente, cu prilejul creării 
brigăzii „Ernesto Che Guevara", Fidel 
Castro a declarat că această brigadă 
are menirea să dea un nou și decisiv 
impuls agriculturii. Prezentînd un 
tablou al situației grele moștenite în 
agricultură, Fidel Castro a spus că 
guvernele burgheze au lăsat în para
gină mari suprafețe de pămînt arabil, 
au manifestat un dezinteres total față 
de soarta țărănimii. El a anunțat că 
pînă în 1972 va fi irigată o suprafață

„Pacea poate fi realizată 
prin eforturile comune 

ale popoarelor"
APELUL Șl REZOLUȚIILE ADOPTATE 

DE PREZIDIUL CONSILIULUI MONDIAL AL PĂCII
LENINGRAD 31 (Agerpres). — 

Prezidiul Consiliului Mondial al 
Păcii, a cărei sesiune s-a desfășurat 
la Leningrad, a adoptat un apel că
tre popoare. în care se arată că pa
cea poate fi realizată prin eforturile 
comune ale popoarelor. Pacea, se a- 
rată în apel, trebuie să se bazeze pe 
recunoașterea creptului tuturor po
poarelor de a trăi pe pămîntul lor 
în condiții de pace, sub guverne ale
se de ele însele.

Apelul cheamă la acțiuni și efor
turi și mai unite în lupta pentru pa
ce. pentru victoria în lupta pentru 
independenta tuturor popoarelor, 
pentru lichidarea urii și discrimină
rii rasiale, pentru lichidarea arme
lor nucleare, pentru dezarmare si 
coexistentă pașnică. Tn rezoluția a- 
doptată de sesiune în problema Viet
namului se subliniază că, în ciuda 
oprobriului unanim al opiniei publi
ce, guvernul S.U.A. continuă războ
iul agresiv în Vietnamul de sud și 
acțiunile piraterești împotriva R.D. 
Vietnam. Atacurile aeriene și mai a- 
les acelea asupra unor centre urba
ne mari, cum sînt Hanoiul și Haî- 
fongul. efectuate în ultimele zile, 
demonstrează că guvernul S.U.A. nu 
numai că nu năzuiește, așa cum a- 
firmă, să înceteze acțiunile militare, 
ci. dimpotrivă, se gîndeste doar la 
intensificarea și lărgirea războiului. 
Documentul face, totodată, un apel 
la intensificarea acțiunilor de luptă 
pentru pace în Vietnam.

în rezoluția referitoare la situația 
din Orientul Apropiat, adoptată Ia 
sesiune, se arată că pentru cauza 
păcii si securității din această re

SUedeză caie 8 lacut ° vizita ofi
cială în R. P. Bulgaria. Cu acest pri
lej a fost exprimată dorința celor două 
țări de a dezvolta colaborarea pe baza 
avantajului reciproc.

Camera deputaților din 
Italia a aprobat legea 
electorală regională cu 
443 de voturi pentru și 95 
COntra după 15 zile de dezba
teri care au însumat 336 de ore. In- 
tr-un comunicat de presă, dat publici
tății de Direcțiunea P.C.I., se subliniază 
importanța politică deosebită a succe

de peste trei milioane hectare. Cuba 
va dispune de o cantitate de 15 000 
milioane metri cubi de apă pentru a 
acoperi total nevoile agriculturii.

Vorbitorul a făcut cunoscut că în 
viitorii ani se voi construi la sate un 
mare număr de locuințe, o rețea de 
drumuri și soșele, se va rezolva pe 
deplin problema aprovizionării popu
lației cu alimentele de bază. „Trebuie, 
a spus el în încheiere, să pornim un 
război hotărît împotriva subdezvol
tării, mizeriei și sărăciei, împotriva ca
lamităților, pentru supunerea naturii, 
pentru bunăstarea poporului". 

I

giune și din întreaga lume este ne
cesară retragerea imediată a forțe
lor armate ale Izraelului de pe te
ritoriile ocupate. Aceasta este premi
sa și condiția principală pentru o re
glementare politică și pentru stabili
rea unei păci drepte și îndelungate, 
care trebuie să se bazeze pe respec
tarea drepturilor legitime ale po
poarelor din această parte a lumii.

Sesiunea a adoptat, de asemenea, o 
rezoluție în legătură cu problemele 
securității europene, în care se ara
tă că întreaga politică îndreptată 
spre slăbirea încordării în această 
parte a lumii presupune respectarea 
frontierelor actuale între statele eu
ropene. Orice măsură care să permită 
oprirea cursei înarmărilor și să gră
bească dezarmarea generală trebui» 
să fie sprijinită — se arată în rezo
luție. Documentul sprijină, de ase
menea. elaborarea unui sistem dc 
securitate colectivă în Europa, lichi
darea blocurilor militare și a baze
lor militare străine. Se relevă, de a- 
semenea. necesitatea dezvoltării si 
normalizării relațiilor dintre statele 
europene. în toate domeniile vieții, 
inclusiv a normalizării relațiilor din
tre cele două state germane. în în
cheierea rezoluției se arată că Pre
zidiul Consiliului Mondial al Păcii 
își reafirmă poziția de principiu fa
vorabilă convocării unei conferințe 
pentru securitatea și colaborarea e- 
uropeană și declară din nou că este 
gata să colaboreze cu toate forțele 
politice, sociale iubitoare de pace din 
Europa pentru realizarea acestui 
tel.

sului obținut în Camera Deputaților, 
prin aprobarea legii. In lunga bătălie 
dusă pentru a obține aprobarea aces
tei legi — se arată în comunicat — 
„s-au definit relații unitare pozitive cu 
forțele socialiste și democratice, laice 
și catolice. In același timp, a apărut 
necesitatea și chiar posibilitatea unor 
întîlniri și acțiuni comune viitoare 
pentru înfăptuirea altor prevederi fun
damentale ale Constituției".

Primul Congres al țărani
lor din Ecuador ?i a încheiat lu
crările. Au participat reprezentanți ai 
organizațiilor țărănești, sindicale, stu
dențești, precum și reprezentanți ai 
Partidului Comunist din Ecuador. 
Participanții la lucrări au adoptat pro 
gramul luptei pentru înfăptuirea unt1 
reforme agrare efective și pentru ma
jorarea salariilor. Congresul a adoptat 
hotărîrea privind întărirea unității din
tre muncitori și țărani și crearea unui 
front larg în lupta pentru democrație 
și progres social.

Președintele R.A.U., Ga
mal Abdel Nasser, l-a pri
mit pe Hermann Matern, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., conducătorul delegației C.C. 
al P.S.U.G., care se află într-o vizită 
în R.A.U. Au fost discutate probleme 
ale situației internaționale și ale rela
țiilor dintre R. D. Germană și R.A.U.

In zilele de 30 și 31 oc
tombrie o navă de război 
americană a pătruns de 
două ori în apele teritoriale 
ale R. P. Chineze,în Prwinci« 
Fukien. Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al R. P. 
Chineze a fost împuternicit să adreseze 
un avertisment serios în legătură cu a- 
ceastă nouă provocare militară. (China 
Nouă).

Neputința de a diferenția pro
gramele principalelor partide 
politice — radical, socialist și 
conservator-creștin-social — a 
determinat multă vreme abține
rea de la vot a majorității ale
gătorilor.

Alegerile care s-au încheiat 
duminică seara au marcat nu 
numai ruperea echilibrului de 
pînă acum, dar și ieșirea din le
targie a electorilor.

Succesul Partidului Muncii din 
Elveția este, incontestabil, eve
nimentul major al alegerilor. în 
cantonul Geneva, el a obținut 
20,22 la sută din totalul voturi
lor. clasîndu-se pe primul loc. 
în cantonul Neuchătel cîștigînd 
un mandat (19,2 la sută din su
fragiile exprimate, respectiv cu 
8 la sută mai multe decît în 
1963), partidul dispune — pen
tru întîia oară din 1935 — de un 
număr de mandate care-i îngă
duie să constituie un grup în 
Consiliul național. Luptînd cu 
consecvență pentru asigurările 
sociale și împotriva cheltuielilor 
militare, a scumpirii alimentelor 
și serviciilor publice. Partidul 
Muncii a polarizat simpatiile 
maselor electorale.

Comentînd succesul înregistrat 
de Partidul Muncii. ..Journal de 
Genăve" relevă că comuniștii, 
ducînd o politică de opoziție, au 
raliat adeziunea a numeroși ale
gători. într-o epocă în care po
ntica celorlalte partide pierde 
din încrederea oopulatiei

Realizările obținute tn ultimii ani 
tn dezvoltarea industriei petrolului 
Si a oazelor naturale, sector vital al 
economiei algeriene, sînt o mărturie 
a unui potential economic în conti
nuă creștere. Producția de titei. care 
atinge în prezent cifra de 50 mili
oane tone anual, ceea ce înseamnă 
aproape de două ori și jumătate mai 
mult decît în 1962. tinde să devină 
totalmente algeriană în toate stadii
le ei: prospectare, extracție, trans
port. prelucrare si comercializare. De 
hidrocarburi sînt legate numeroase 
obiective industriale construite în 
ultimii ani și care joacă un rol din
tre cele mai însemnate în dezvolta
rea generală a tării. O conductă de 
petrol de 800 km unește exploata
rea petroliferă de la. Haoud-El-Ha- 
mara. situată în Sahara, cu orașul 
Arzew. port la Mediterană. Este cea 
de-a treia conductă existentă în Al
geria în ordinea construcției și pri
ma în ceea ce privește capacitatea, 
în cursul aeestui an, conducta a a- 
tins un nivel de transport de 14 mi
lioane tone titei. An de an. în Sa
hara sînt descoperite și puse în ex
ploatare noi zăcăminte de petrol. Tn 
curînd vor începe lucrările celei de-a 
patra conducte care va lega pustiul 
de portul Skikda. situat în estul ță
rii. Vn întreg păienjeniș de conduc
te va alimenta cu titei atît rafinăria 
de la Alger în funcțiune, cit si altele 
în curs de construcție.

Sahara algeriană înseamnă astăzi 
Sonde de petrol, oaze si apă. care se 
extrage în cantități din ce în ce mai 
sporite, folosindu-se. pe lingă mij
loace tradiționale, și mijloace din
tre cele mai moderne. Ouargla. Tin-

SUPORTURILE 
INDEPENDENTEI

Poporul algerian sărbătorește azi un eveniment memorabil din 
istoria sa. Cu 13 ani in urmă, la 1 noiembrie 1954, a inceput lupta de 
eliberare a Algeriei de sub jugul colonial. A fost o luptă grea, plină de 
sacrificii, care a durat șapte ani și jumătate si in decursul căreia și-au 
dat viața peste 1 500 000 de eroi. Lupta s-a încheiat cu victoria poporu
lui : la 5 iulie 19G2 Algeria și-a proclamat independența.

Invingind numeroase greutăți, poporul algerian se află azi pe calea 
dezvoltării multilaterale a țării și depune eforturi susținute pentru a 
clădi pe temelii noi economia și întreaga viață socială. Independența 
politică este consolidată prin crearea unei industrii proprii, capabilă 
să asigure valorificarea imenselor bogății naturale ale țării, in scopul 
ridicării nivelului de trai al populației.

CORESPONDENTA DIN ALGER DE LA C. BENGA

douf. Tamanrasset. Djanet sînt nu
mele unor orașe apărute în imensi
tatea plată a nisipurilor si al căror 
viitor industrial este încă de pe a- 
cum previzibil. In Sahara algeriană 
omul a pătruns pretutindeni. Cami
oanele o străbat în lung si în lat 
iar dacă noaptea se întâmplă să ob
servi alte stele decît cele obișnuite. 

ele nu sînt altceva decît avioane de 
transport ale căror motoare își a- 
lătură zumzetul la grandioasa sim
fonie a luptei pentru transformarea, 
pustiului.

în fond, se concretizează în fapte 
ceea, ce nu o dată, străbătând dru
murile Algeriei, am auzit spunîn- 
du-se : ..vrem să terminăm pentru 

totdeauna cu paradoxul unei Algerii 
sărace si în același timp bogate în 
resurse naturale“.

Alături de „CAMEL" — fabrica de 
lichefiere a gazului metan de la Ar- 
zeui — devenită cetate a petrochi
miei, se ridică în prezent un oraș 
complex petrochimic șl un impor
tant combinat de amoniac și îngră
șăminte azotoase. f ilatura de la Tle- 
lat. complexele de textile de la Bat- 
na. Draa-Ben-Kedda și Constantine, 
fabricile de încălțăminte de la Setif, 
Tebessă și Sidi-bel-Abbes, intrate re
cent in funcțiune, cele 11 mine de 
fosfat, zinc și fier naționalizate re
lativ de curînd. marele baraj de la 
El-Fergoug se înscriu printre nu
meroasele obiective de prim rang ale 
tinerei industrii algeriene.

Pentru prima dată in istoria sa, 
Algeria își îndreaptă astăzi atenția 
spre un . domeniu considerat a fi 
cheia de boltă a dezvoltării sale și 
anume crearea unei industrii grele 
si a unei industrii constructoare de 
mașini. Primul combinat siderurgic 
algerian se află în construcție la 
Annaba. Primul furnal înalt va în
cepe să producă la 1 ianuarie 1969. 
Pentru început, combinatul va da 
țării anual 460 000 tone de oțel la
minat. cu posibilități ulterioare de 
extindere a producției piuă la 
1 400 000 tone anual. Anul viitor, în 
același complex metalurgic de la 
Annaba. va începe să producă o u- 
zină de țevi sudate cu o capacitate 
de 100 000 tone anual, ceea ce va 
satisface în întregime cerințele res
pective ale economiei naționale. Gu
vernul algerian a hotărît recent con

struirea în regiunea Constantine a I 
unui complex industrial destinat fa- I 
bricării de motoare Diesel, trac- I 
toare si autoturisme. .

De remarcat că localizarea acestui I 
important obiectiv în estul țării nu | 
este întâmplătoare. Ea se înscrie în 
cadrul unei politici bine definite, și I 
anume: dezvoltarea armonioasă a I 
tuturor regiunilor țării, reducerea • 
disparitătilor regionale și realizarea i 
unei dezvoltări industriale echlli- | 
brațe. '

Realizări însemnate s-au obținut • 
și în agricultura tării. Sectorul de I 
stat însumează în prezent peste I 
2 700 000 ha pămînt. Proiectul de re
formă agrară, la baza căruia se a- 1 
flă principiul: ..Pămîntul este al I 
celor ce-l muncesc" își așteaptă a- • 
vlicarea spre sfîrșitul acestui an, i 
cinci va fi rezolvată definitiv pro- ] 
blema vastelor terenuri agricole de- | 
ținute încă de marii proprietari au
tohtoni. Algeria a reușit să obțină în I 
anul de fată, pentru prima dată în I 
istoria ei. o producție de cereale care • 
asigură consumul intern. ■

Sărbătoarea poporului algerian este I 
marcată, de un bilanț rodnic de rea- I 
Uzări. premisă importantă pentru . 
succesele de viitor. ’

Cu prilejul sărbătorii, la Alger, I 
capitala tării, se va desfășura vara- ■ 
da militară si demonstrația oameni- I 
lor muncii Id care vor asista nu- I 
meroase delegații sosite de peste ho- > 
tare, inclusiv o delegație guverna- I 
mentală română. In întreaga tară au | 
loc pelerinaje la mormintele eroilor • 
revoluționari, manifestări culturale.

ÎN COMITETUL 
CELOR 18 STATE

INTERVENȚIA ȘEFULUI 
DELEGAȚIEI BRAZILIEI

GENEVA 31. — Corespondentul 
Agerpres transmite : în ședința de 
marți a Comitetului celor 18 state 
pentru dezarmare a luat cuvîntul 
șeful delegației Braziliei, Azeredo 
da Silveira, care a făcut unele ob
servații asupra proiectului de tra
tat pentru neproliferarea armelor 
nucleare, prezentat de delegațiile 
U.R.S.S. si S.U.A. El a subliniat că 
un astfel de tratat trebuie să stabi
lească un echilibru al responsabi
lităților și obligațiilor mutuale a- 
suniate de toate părțile, indiferent 
dacă este vorba de puteri nucleare 
sau țări nenucleare. Scopul unui 
asemenea trata’ este, în opinia de
legatului brazilian, realizarea unui 
maxim de universalitate în apli
carea lui efectivă. El a prezentat, 
în acest sens, o serie de amenda
mente la proiectul în dezbatere.
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