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Relația: CONDUCERE 
COLECTIVA

RĂSPUNDERE PERSONALĂ
încă de la Congresul al IX-lea al 

Partidului Comunist Român s-a sub
liniat necesitatea studierii și găsirii 
celor mai potrivite forme și metode 
organizatorice pentru aplicarea prin
cipiului conducerii și muncii colective 
în activitatea economică, atît în or
ganele centrale economice, cît și în 
întreprinderi. Este o cerință impe
rioasă, impusă de stadiul actual de 
dezvoltare a economiei, de complexi
tatea problemelor pe care le implică 
ridicarea pe o treaptă calitativ su
perioară a întregii activități economi
ce — și ea își găsește o rezolvare 
creatoare prin măsurile preconizate 
în acest sens de proiectul de Directi
ve adoptat de recenta plenară a C.C. 
■1 P.C.R.

Constituirea unor organe colective 
de conducere, atît la nivelul între
prinderilor, cît și al organelor lor 
Ierarhice superioare — așa cum se 
prevede în proiectul de Directive — 
a devenit un imperativ al perfecțio
nării metodelor de conducere în eco
nomie, desprins din însăși practica

Ing. Trandafir COGÎRLĂ 
secretar al Comitetului regional 

Banat al P.C.R.

zarea și programarea rațională a pro
ducției.

Fructificarea competenței și iniția
tivei celor mai buni specialiști din 
uzina amintită a constituit un nese
cat izvor de perfecționare a produc
ției, de creștere a eficientei activită
ții economice, colectivul ei îndepli- 
nindu-și anul acesta sarcinile de plan

MOSCOVA 4. — Corespondenții 
noștri la Moscova S. Podină și N. 
Cristoloveanu transmit: In sala 
Congreselor de la Kremlin a con
tinuat la 4 noiembrie ședința so
lemnă comună a C.C. al P.C.U.S., 
a Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și a Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R., consacrată celei de-a

50-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

în cadrul ședinței solemne, în 
dimineața zilei de sîmbătă, a 
luat cuvîntu! tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist Român.

Au mai rostit cuvîrțtări de salut 
Antonin Novotny, conducătorul

delegației de partid îl de stat a 
R. S, Cehoslovace, Jânos Kâdâr, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Ungare, 
Todor Jivkov, conducătorul dele
gației de partid , și guvernamentale

(Continuare în pag. a V-a)

Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
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construcției noastre socialiste, precum 
și din experiența pe plan mondial. 
Oricîte cunoștințe ar avea și oricît de 
capabil ar fi un conducător de între
prindere, sau, in viitor, de centrală 
industrială — el nu poate rezolva în 
mod just problemele, nu poate lua 
cele mai bune decizii economice decît 
numai dacă se bizuie pe priceperea 
și experiență celor mai competente 
cadre din colectivul cu care lucrează.

Cu deplin temei se spune la noi în 
regiune că „unde gîndesc mai mulțt, 
judecata e mai dreaptă". S-a verificat 
în activitatea a numeroase întreprin
deri că, în condițiile actuale, cînd 
problemele economice ce trebuie so
luționate sint tot mai ample și com
plexe. cînd știința .joacă un ml tot 
mai mare nu numai in înzestrarea 
tehnică, dar și în organizarea și con
ducerea producției, devine cu atît mai 
stringentă folosirea experienței și în
țelepciunii colective. O vreme, ’a Li
zina de vagoane Arad s-au înregistrat 
rezultate nesatisfăcătoare în îndepli
nirea indicatorilor de plan, tn vede
rea elaborării undr măsuri tehnice și 
organizatorice bine gîndite și eficien-- 
te; Cane să ducă la înlăturarea nea
junsurilor, organizația «e partid și 
conducerea uzinei au alcătuit colecti
ve largi de ingineri, economiști, teh
nicieni, care au studiat ce trebuie în
treprins mai ales pentru îmbunătă
țirea ritmicității producției, promova
rea unor tehnologii moderne, organi

(Continuare în pag. a IlI-a)

Lucrări de construcție la furnalul II 
de 1 700 mc. pe șantierul Combinatu

lui Siderurgic-Galați
Foto : M. Andreescu

Comemorarea lui
Grigore Preoteasa

Cu prilejul împlinirii unui dece
niu de la încetarea din viață a lui 
Grigore Preoteasa, sîmbătă dimi
neața, la mormîntul său de la Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, a avut loc solem
nitatea depunerii de coroane de 
flori 'din .partea. Cpinițgțului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Comitetului' orășenesc) București al 
P.C.R. și Comitetului foștilor deți
nuți antifasciști.

Au participat tovarășii Emil Bpd- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, Ma

nea Mănescu, Dumitru Popa, Virgil 
Trofin, membri ai C.C. al P.C.R., 
șefi de secție la C.C. ai P.C.R., ca
dre de conducere din Ministerul A- 
facerilor Externe, activiști ai 
P.C.R., foști deținuți antifas<-.iști, 
membri ai familiei lui Grigore 
Preoteasa, oameni a: muncii din 
întreprinderi și instituții bucu- 
reștene.

După depunerea coroanelor, par- 
ticipanții la solemnitate au păs
trat un moment de reculegere în 
memoria lui Grigore Preoteasa.

(Agerpres)

de prof. dr. 
Emil C. CRĂCIUN 

membru corespondent 
al Academiei

Vorbim adesea despre parti
ciparea la viată, la realitățile 
vremii, despre fireasca legătură 
a omului cu mediul social; rare
ori ne referim însă la acel in
strument foarte sensibil — sau, 
dimpotrivă, opac — prin care 
conștiința nhastră Stabilește 
(sau refuză partial) această le
gătură cu lumea înconjurătoare 
— atenția.

Omul modern. în orice are de 
făcut, se află sub imperiul a- 
tentiei mărite sau. mai bine- 
zis. nu-i modern decît in mă
sura în care poate fi atent. Ex
plicația e simplă. El are de 
..contactat" situații. noțiuni, 
persoane. Cu cit are de parcurs 
orbite mai active, cu atît con
tactarea se accelerează.

In linii mari, totul pare a fi 
un fenomen al dinamicii si ci
neticii sociale : chiar termenul 
..contactare" evocă o centrală e- 
lectronică unde se fac si des
fac mereu alte contacte, uneori 
pe program de pririiă vedere. 
Ar fi însă prea simplist să se 
aplice aci principii si formule 
cin cibernetică. De fapt, creie
rul omenesc tine loc de centra
lă electronică. în care abundă 
programe. încă rnai variate de
cît ceea ce poate oferi imagi
nația noastră ; chiar de aci 
decurg marile dificultăți : pro
grame noi se succed dincolo de 
limitele așteptărilor noastre, so
licitările întrec prevederile.

In termeni cît mai direct le
gați de experiența personală a 
fiecăruia dintre noi. atenție în
seamnă un fel d= pedală spe
cifică a intelectului. Acesta tre
ce la un potential nou. al unei 
receptivități intensificate, care 
prinde si prelucrează în ritm 
accelerat date mai numeroase 
ca de obicei. — avînc.' un re
zultat instantaneu. — fie un 
gest sau o mișcare, fie o atitu
dine. in general un răspuns de 
un fel ori altul. Se pare că to
tul se poate compara cu acce
lerarea unui fenomen fizic sau 
chimic atunci cînd intervine o 
temperatură net superioară ori 
alt exces de energie. Privind 
mai de aproape însă, fenome
nul are infinita complexitate s 
proceselor biologice.

Se poate deosebi o atenție de 
durată. atentia prelungită, oa
recum devenită obicei. — în 
contrast cu atenția surpriză de 
moment, de soc. Diferă desigur 
ca viteză a reacției psiho-mo- 
torii. dar diferă si orin speci
ficul acțiunii lor. Trima e o 
combustiune lentă, cu randa
ment economicos, ne cînd ulti
ma este explozivă, cu toată ri
sipa inerentă unei reacții urea 
puternice. La c-'rept vorbind, a- 
tentia de durată înseamnă un 
proces intelectual însușit.. asi-

Uzinele „Electroputere"-Craiova. Au început lucrările de montaj al ultimelor două locomotive electrice din pla
nul pe acest an Foto : A. Cartojan

n chingile avizelor
de principiu
Însemnări din cooperația meșteșugărească

(Continuare în pag a IV-a)

...„Iar în ce privește a- 
provizionarea. își încheie 
povestirea unul dintre meș
terii croitoriei „Muncă și 
artă", știu și eu ce să vă 
spun ? Primăvara, vara ni 
se repartizează stofe de 
palton, iarna — tergal pen
tru haine subțiri. Cînd a- 
vem stofă groasă, e subțire 
ața, iar cînd avem ață 
groasă, e stofa subțire. 
Cînd ața și stofa sînt asor
tate, nu-s nasturi la cu
loare. Mă bate gîndul că 
le va fi venind greu celor 
care ne aprovizionează să 
lucreze așa de prost !... 
Trebuie să fii iscusit, dibaci 
ca să încurci tot timpul 
ițele. Să te mai miri că 
croitoria, pînă nu de mult 
o meserie atît de bănoasă, 
a devenit o activitate ne
rentabilă ? Mai mare ru
șinea ! Statul ne-a pus la 
dispoziție ateliere de lucru 
bune, cu utilaje corespun
zătoare. Iar noi ? Planifi
căm pierderile „per cos
tum" I Pentru flecare cos
tum de haine, cooperativ»

plătește, din propriul buzu
nar, cile 16 lei !“

Relatarea s-a încheiat. 
Subliniez în carnetul de no
tițe ciudata concluzie : 
croitorie = activitate ne
rentabilă. $i una dintre 
cauze : unitățile sint foar
te prost aprovizionate cu 
materii prime. Dar cele 
consemnate pînă aici sini 
doar o părticică din inves
tigațiile făcute. Alte decla
rații ale șefilor de unităti, 
ale unor președinți și vice
președinți de cooperative 
meșteșugărești, sintetizate 
și puse cap la cap. demon
strează câ acest sector de 
activitate se află într-o si
tuație. din multe puncte 
de vedere, delicată. De ce1

Redăm concentrat păre
rile. constatările, observa
țiile reprezentanților coope
rației meșteșugărești. Ei 
ne-au spus : e un lucru 
bine stabilit că, din mo
tive care nu ne aparțin in
tru totul, pe undeva noi 
am pierdut pasul cu cerin
țele propriei noastr» clien

tele. Acum sîntem în clipa 
saltului calitativ, vrem să 
anihilăm discrepanta dintre 
cerere și ofertă. Pentru a- 
ceasta va trebui să ne pe - 
fectionăm neîntîrziat acti
vitatea. Cum, pe ce căi ? 
a) Mai mult ca oricînd se 
simte nevoia diversificării 
producției și serviciilor 
prestate populației ; b) ac
tualele spatii de deservire 
sînt mult prea restrînse 
pentru a face față co
menzilor clientelei noastre 
—■ deci, este imperios nece
sar să ne extindem, să ne 
construim sau să amena
jăm localuri noi ; c) por
nind de la ideea că desfă
șurăm o activitate de de
servire curentă, trebuie să 
fim prompt și bine aprovi
zionați cu materii prime, 
cu scule".

Nu e nevoie să fii mare 
specialist pentru a înțelege 
că aceste cerințe ale coope
rației meșteșugărești sînt 
pe deplin întemeiate. Vrea 
cooperativa să diversifice 
producția și serviciile “ In

tenția ei este pe cît de 
bună, pe atît de necesară. 
Cetățenii au reală nevoie 
de cît mai multe produse, 
de tot felul de servicii. Se 
consideră necesară extin
derea spațiilor de deservi
re 1 Nici o noutate. Cetă
țenii ar dori să fie serviți 
cît mai prompt — să nu 
mai facă rînd. de pildă, la 
atelierele de curățat si 
vopsit chimic, să nu mai 
aștepte cu săptămînile și 
lunile programarea și re- 
programarea Ia alte diver
se centre de deservire. Cît 
privește dorința cooperației 
de a-și aproviziona bine a- 
telierele cu materii prime 
și scule, ce se poate adău
ga ? Doar e limpede : fără 
aceste elemente, activitatea 
atelierelor ar fi moartă. 
Deci — repetăm : cerințele 
respective sînt îndreptăți
te. Atunci, de ce nu trece 
cooperația meșteșugărească 
la fapte ? Cu alte cuvinte, 
de ce nu-și pune în prac
tică bunele intenții ? Pen
tru simplul motiv că dru
mul care trebuie parcurs 
pentru realizarea acestor 
deziderate e presărat cu o 
sumedenie de obstacole...

Un atelier de confecții 
al cooperativei „Muncă și 
artă". Un delegat al unei 
instituții oarecare se adre
sează șefului de unitate : 
..As avea pentru atelierul 
dumneavoastră o comandă. 
Vreau să confecționez niște

Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a 11-a)

STIMAȚI TOVARĂȘI,
Exprimînd satisfacția delegației 

de partid și guvernamentale ro
mâne de a participa la ședința 
solemnă comuna a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, a Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și a Sovietului 
Suprem al Republicii Socialiste So
vietice Federative Ruse, am deo
sebita plăcere de a adresa — eu 
prilejul celei de-a 50-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie — membrilor Comite
tului Central al partidului și ai 
guvernului sovietic, deputaților, tu
turor comuniștilor, întregului po
por sovietic, cele mai calde feli
citări și un salut frățesc de soli
daritate internationalists din par
tea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a Consi
liului de Stat și Consiliului de 
Miniștri, a întregului popor ro
mân. (Aplauze prelungite).

Revoluția din Octombrie — stră
lucită încununare a luptei revo
luționare pline de abnegație, a 
proletariatului, a maselor munci
toare din Rusia, sub conducerea 
Încercată a Partidului Comunist 
făurit de Lenin — a inaugurat 
o eră nouă în istoria universală, 
era ridicării ■> unor uriașe forțe 
revoluționare de pe toate conti
nentele la lupta pentru lichidarea 
exploatării omului de către om, 
pentru adinei prefaceri înnoitoare 
în organizarea societății, pentru 
afirmarea socialismului pe scară 
mondială (Aplauze).

Ca rezultat al Revoluției din 
Octombrie, a fost făurit primul 
stat ăl muncitorilor și țâțânilor, 
s-a construit noua orînduire so
cială pe a șasea parte a globului 
pămintesc. Sînt cunoscute efortu
rile eroice și sacrificiile făcute de 
popoarele Uniunii Sovietice pentru 
a birui dificultățile generate de 
nivelul economic scăzut, moștenit 
de la Rusia țaristă, de anii înde
lungați de război împotriva inter
venției imperialiste și a agresiunii 
hitleriste. Este meritul istoric al 
popoarelor Uniunii Sovietice, al 
partidului lor comunist, că, în îm
prejurări atît de grele, au apărat 
și consolidat cuceririle revoluției, 
au construit societatea socialistă, 
găsind soluții problemelor com
plexe ridicate de înfăptuirea unei 
opere de o asemenea amploare și 
îmbogățind cu multiple și valo
roase învățăminte tezaurul teoriei 
și practicii revoluționare (Aplauze).

Punînd în centrul politicii sale 
economice industrializarea socia
listă. Uniunea Sovietică și-a dez
voltat în ritm intens forțele de 
producție, a făurit o industrie pu
ternică, a reorganizat agricultura 
și celelalte ramuri ale economiei 
pe baza relațiilor de producție so
cialiste, creîncl condițiile avîntului 
continuu al întregii societăți sovie
tice. Astăzi, după 50 de ani de la 
Revoluția Socialistă din Octombrie, 
Uniunea Sovietică a devenit un stat 
înfloritor, o putere economică, po
litică și militară de prim rang, ale 
cărei înfăptuiri sînt larg recunos
cute și apreciate de opinia publică 
mondială. O expresie grăitoare în 
acest sens o constituie remarcabi
lele succese ale Uniunii Sovietice 
în explorarea Cosmosului, în folo
sirea energiei nucleare și în alte 
domenii de importanță hotărîtoare 
pentru dezvoltarea științei și teh
nicii. pentru civilizația umană.

Poporul român se bucură din 
adincul inimii de marile înfăptuiri 
ale oamenilor sovietici în construi
rea edificiului -comunismului. — 
care constituie un factor de însem
nătate deosebită al întăririi siste
mului mondial socialist, al luptei 
pentru cauza nobilă a apărării 
păcii și prieteniei între popoare, al 
creșterii influenței ideilor socialis
mului în lume. (Aplauze prelun
gite).

Este deosebit de plăcut pentru 
noi să relevăm și cu acest prilej 
sărbătoresc puternicele sentimente 
prietenești de solidaritate interna
ționaliști dintre comuniștii români 
și sovietici, dintre cele două țări 
și popoare ale noastre. Aceste, sen
timente și-au găsit o amplă mani
festare atît în anii Revoluției. în 
cadrul unor mari acțiuni și bătălii 
sociale din țara noastră, în lupta 
cu arma în mînă a unui mare nu
măr de muncitori și ostași români 
pentru apărarea tinerei Puteri So
vietice împotriva contrarevoluțio
narilor și a intervenției imperia
liste. cît și în activitatea desfășu
rată în perioada dintre cele două 
războaie mondiale de comuniști, 
de masele muncitoare și forțele 
cele mai avansate ale poporului ro
mân, pentru promovarea priete
niei, colaborării și alianței cu U- 
niunea Sovietică (Aplauze) Priete
nia româno-sovietică — cimentată 
prin sîngeie vărsat împreună de 
ostașii români ți sovietici în luptele

pentru eliberarea teritoriului Ro
mâniei de cotropitorii hitleriști și 
dincolo de hotarele ei, pînă la vic
toria finală în războiul antifascist — 
s-a ridicat pe o treaptă superioară, 
avînd drept bază trainică idealurile 
și țelurile comune în lupta pentru 
construirea socialismului și a co
munismului. Avem ferma convin
gere că și in viitor relațiile de 
prietenie și colaborare tovărășească

naționale — și, în primul rînd, răz
boiul agresiv dus de S.U.A. în 
Vietnam — arată că imperialismul 
forțele reacționare fac totul pentru 
a împiedica mersul înainte al so
cietății, atentează la cuceririle po
poarelor, recurg la comploturi, lo
vituri de stat, intervenții armate. 
Interesele vitale ale păcii reclamă 
intensificarea acțiunilor care să 
determine Încetarea bomba rdamen-

dintre România și Uniunea Sovie
tică, dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al Uni
unii Sovietice, vor cunoaște o dez
voltare continuă, în interesul po
poarelor noastre, al întăririi siste
mului mondial socialist, îh intere
sul păcii în întreaga lume. (Aplau
ze prelungite).

STIMAȚI TOVARĂȘI,
La semicentenarul Revoluției din 

Octombrie, socialismul constituie 
o impunătoare realitate a lumii 
contemporane, a devenit, ca ur
mare a victoriei revoluțiilor socia
liste într-un șir de țări din Europa, 
Asia și America Latină, un sistem 
mondial. Succesele obținute de ță
rile socialiste în dezvoltarea pro
ducției materiale, în înflorirea cul
turii, în îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale oamenilor muncii, re
liefează cu putere superioritatea 
noii orînduiri sociale, marile posi
bilități pe care socialismul le oferă 
popoarelor pentru o dezvoltare 
multilaterală și realizarea năzuin
țelor lor de progres și bunăstare. 
(Aplauze).

Poporul român, stăpîn deplin pe 
destinele sale, își consacră ener
giile creatoare operei de dezvol
tare în ritm intens a economiei și 
culturii, înfăptuirii sarcinilor sta
bilite de Congresul ai IX-lea al 
partidului pentru a asigura pro
gresul continuu al țării pe calea 
desăvîrșirii construcției socialiste 
și a-și aduce-,Contribuția la întă
rirea forțelor socialismului, a for
țelor progresului și păcii.

O influență tot mai accentuată 
asupra vieții internaționale exer
cită relațiile dintre țările socia
liste, relații de tip nou, care fac 
posibilă dezvoltarea liberă, inde
pendentă și suverană a fiecărei 
țări, egalitatea deplină în drepturi, 
colaborarea reciproc avantajoasă 
și întrajutorarea tovărășească în 
scopul înfloririi fiecărei națiuni 
socialiste și al solidarității inter
naționale a țârilor socialiste.

Creșterea forței și prestigiului 
socialismului pe plan mondial, pră
bușirea sistemului colonial al im
perialismului, avîntu) fără prece
dent al mișcării de eliberare na
țională, al luptei statelor care și-au 
cucerit repent’ independența pen
tru o dezvoltare de sine stătătoare, 
activitatea forțelor democratice ș.i 

■ progresiste din lumea întreagă în- 
rîuresc puternic cursul istoriei. In 
același timp, evenimentele inter-

telor americane asupra R. D. Viet
nam, curmarea agresiunii S.U.A. 
in Vietnam, și asigurarea dreptului 
poporului vietnamez de a hotărî 
singur soarta țării sale (Aplauze). 
De asemenea, este necesară regle
mentarea situației din Orientul A- 
propiat prin retragerea trupelor 
izraeliene de pe teritoriile arabe 
ocupate, rezolvarea problemei re- 
fugiaț.ilor arabi și a celorlalte pro
bleme litigioase, în conformitate 
cu interesele asigurării securității 
statelor din această zonă. O deo
sebită importanță pentru norma
lizarea relațiilor dintre state, pen
tru apărarea păcii, prezintă în
făptuirea securității pe continen
tul nostru și în lume, eliminarea 
primejdiei războiului termonuclear, 
soluționarea celorlalte probleme ale 
vieții internaționale. In aceste con
diții este necesară mai mult ca 
oricînd unitatea țărilor socialiste, 
întărirea coeziunii sistemului mon
dial socialist, solidaritatea interna
tionalists a clasei muncitoare, a 
mișcării comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor care luptă îm
potriva imperialismului, pentru 
pace și progres social. (Aplauze 
prelungite).

DRAGI TOVARĂȘI,

Dînd expresie însuflețirii șl 
bucuriei cu care oamenii muncii 
din România socialistă participă 
la aniversarea glorioasei Revoluții 
din Octombrie, permiteți-mi să vă 
adresez, din toată inima, dumnea
voastră, Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, tuturor oameni
lor sovietici, urarea frățească de a 
obține noi și strălucite succese în 
opera istorică de construire a co
munismului, în lupta pentru trium
ful cauzei socialismului, păcii și 
prieteniei între popoare. (Aplauze 
prelungite).

Trăiască a 50-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie I (Aplauze).

Trăiască gloriosul popor sovietic I 
(Aplauze).

Trăiască Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, inspiratorul și 
organizatorul succeselor popoarelor 
sovietice în construcția comunis
mului I (Aplauze).

Trăiască prietenia frățească din
tre poporul român și popoarele so
vietice ! (Aplauze).

Trăiască unitatea țărilor socia
liste. a partidelor comunista șl 
muncitorești ! (Aplauze).

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
în cadrul emisiunilor consa
crate semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, postul de radio din 
Leningrad a transmis sîmbă

tă după-amiază un mesaj da 
salut adresat locuitorilor ora
șului Leningrad de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R.
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FAPTUL viața de
Punerea în valoare

DIVERS partid a activului obștesc
A dat bir
cu fugiții

Pe bara din față mașina avea 
urme de singe o autobascu
lantă, abandonată pe prelungi
rea Ferentari. Cine-i căzuse vic
timă ? Cu puțin timp în urmă, 
lucrătorul de miliție recepționa : 
„Sînt comanda. Sînt comanda. 
Autobasculanta 31-B-5918 a ac
cidentat mortal, în Piața Feren

tari, o femeie. Mașina a dispă
rut. Identificați șoferul șt ares- 
tați-l“. Era ora 19,30. Caută acul 
în carul cu fin. Și cu toate a- 
cestea, două ore mai tîrziu șofe
rul era arestat. Au găsit intîi 
mașina abandonată, apoi pe făp 
taș — Ion Stana, din str. Luca 
Craioveanu nr. 41. Se ascunsese în 
casa unei rude. Ancheta a con
chis : vând să depășească tram
vaiul în stație (lucru nepermis I) 
șoferul a surprins la coborire 
pe Floarea Badea, omorînd-o pe 
loc. El a coborît din mașină, a 
tras victima pe trotuar și s-a 
făcut nevăzut. Acum va da soco
teală. Pentru accident și pentru 
lașitate.

Străzile se umplu de mulțimea oa
menilor care au lăsat lucrul. De la 
combinatul chimico-metalurgic, din 
mine, fabrici, institute de proiectare 
și șantiere oamenii pornesc spre 
casă, magazine sau cinema. Pentru 
unii însă încep alte activități 
— în afara orelor de serviciu. Sînt 
activiștii obștești de partid. în Ma
ramureș, numărul lor — la nivelul 
comitetului regional, al comitetelor 
raionale și orășenești de partid — 
este de aproape 1 100. La mulți din
tre ei, printre rubricile celui de „al 
doilea 8“ munca de partid ocupă de 
ani și ani un loc important. Iar nu
mărul acestor activiști este în conti
nuă creștere...

Am vorbit cu mulți dintre ei. în 
ciuda deosebirilor de vîrstă sau pro
fesie, ceea ce-i apropie este spiritul 
de răspundere, pasiunea și, de multe 
ori, abnegația în îndeplinirea unor 
însărcinări care cer nu puține efor
turi, timp, perseverentă. Cum e va
lorificat potențialul energiei și capa
cității lor de către organele de 
partid din Maramureș 7

Atrage atenția grija de a-i feri de 
efectele ședlnțomaniei. ca și de ale 
înglodării în rapoarte, informări, si
tuații. Avantajul e dublu — nu li se 
irosește timpul, munca devine mai 
operativă, mai dinamică. Este impor
tant de relevat că atît la Baia Mare, 
cît și în raioanele Sighet și Oaș, 
central de greutate al muncii acti
viștilor îl constituie ajutorul efectiv.

acordat la fața locului organizațiilor 
de partid. Dă rezultate bune prac
tica încetățenită la Baia Mare ca, la 
cîteva săptămîni după efectuarea 
unei analize și adoptarea unei hotă- 
rîri, activiștii obștești care au parti
cipat la elaborarea acestora să con
troleze felul cum se aplică măsurile 
stabilite. Efectele unui asemenea 
stil de muncă, care evită constatarea 
repetată a acelorași neajunsuri, de- 
terminînd înlăturarea lor, sînt ilus
trate de rezultatele sprijinului acor
dat de activiștii obștești ai Comite
tului orășenesc Baia Mare activității 
pe șantierele de construcții, realiză
rii ritmice a lucrărilor de investi
ții ; în timp ce anul trecut se reali
zase în primele 9 luni doar 63 la 
sută din planul anual, în perioada 
corespunzătoare a anului în curs s-a 
ajuns la 75 la sută.

Am citit studii efectuate de dife
rite colective obștești care se re
marcă prin competentă, spirit ana
litic, pătrundere. Uneori însă eficien
ta studiilor este diminuată de lărgi
rea exagerată a ariei de investigație 
în dauna efortului de aprofundare. 
La Baia Mare, un grup de activiști 
obștești a analizat munca comitete
lor sindicale dintr-un șir de între
prinderi. Studiul efectuat cu acest 
prilej semnalează numeroase aspecte 
interesante, dar izolate, parcă în- . 
tîmplătoare. încercarea de a îngloba 
în analiză laturi atît de diferite ca 
organizarea întrecerii, munca cultu-

confirmă înțe- 
preferabll mal

argumentat că 
de activiști ob- 
raionale și oră- 

activitate cu

întâmplare ?
In toamna trecută, Tereza 

Ciocănea din București a co
mandat („cu materialu! clien
tului") o haină de blană la uni
tatea din Lipscani a cooperației 
meșteșugărești. La prima probă 
observă că una din 
miel a fost înlocuită cu o 
tură. Protestează. La a 
probă, constată că pielea 
a fost mutată din față în 
Protestează. Pentru 
se procedează la vopsirea hai
nei, dar iese tărcată. I se resti
tuie clientei contravaloarea. In 
toamna asta ea se adresează, 
cu alt material, la Casa modei 
de blănuri (Victoriei 22). La 
prima probă constată... înlocui
rea unei 
Iată deci 
probă de 
tăților de 
plare sau 
știm. Dar că pe blana de mie) 
se prind... ciulini, este adevărat!

pieile de 
vechi- 

doua 
veche 
spate, 

remediere,

piei, cu o vechitură., 
că, ni s-a dat a doua 
incorectitudine a uni- 
biănuri. Este o întîm- 

un procedeu ? Nu

Semnale
Se fac eforturi materiale sus

ținute pentru conservarea vechi
lor monumente - de arhitectură. 
In contextul acestor preocupări 
pare cu atît mai deformată op
tica autorităților locale care au 
admis transformarea clădirilor 
din complexul mănăstirii Vorona 
(raionul Botoșani) in depozite 
de materiale și produse agricole. 
Mai mult, in cîteva încăperi s-au 
amenajat dormitoare pentru un 
șantier de construcții forestiere 
(cu sobe fără uși, coșuri dete
riorate) și s-au depozitat mate
riale care pot provoca incendii. 
Cu alte cuvinte, lingă monu
mentul Vorona se ridică, reqre- 
tabil. tot... monumentală, negli
jența organelor locale.

I

Rocadă
Ulpiu-Sever Ilieșiu și Constan

tin Bălă (întreprinderea de con- 
strucții-montaj nr. 8 București) 
aveau aceeași funcție : șef birou 
financiar. Unul la șantierul 86- 
Călărași al întreprinderii, altul 
la șantierul 81-Progresul, Bucu
rești. Amîndoi furau din avutul 
obștesc. Primul, ajutat de patru 
complici, trecea pe statele de sa
larii persoane care nu mai lu
crau pe șantier. Banii 
țeau. Al doilea, avînd 
plici, trecea pe statele 
impozite mai mici, iar
o încasau. La un moment dat, 
au făcut rocada : unul a luat lo
cul celuilalt. Fiecare a descoperit 
infracțiunea celuilalt. Si— fiecare 
a continuat să fure, preluînd 
metoda predecesorului. Au de
lapidat astfel 115 374 lei. Acum 
s-au întîlnit la tribunal. Vasăzică, 
cine se aseamănă, se adună.

îi împăr- 
doi com- 
de salarii 
diferența

De treci
podul...

Cetățenii din comuna Dițești 
(Cîmpina) au hotărît — acum 
4 ani — să construiască un 
nou pod peste rîul Provița în 
punctul Hăbenești. Au procu
rat, prin contribuție cetățe
nească, o parte din materia
lul necesar. Dar. în loc să 
continue procurarea întregului 
material, tovarășii de la sfatul 
popular comunal au dat altă 
întrebuințare fondurilor acu
mulate. Vechiul pod, devenit 
impracticabil, a făcut pînă a- 
cum cîteva victime. Sătenii aș
teaptă cu nerăbdare sosirea 
iernii. Poate vor veni geruri 
tari care să facă din rîul Pro
vița... un pod de gheață. Cîte
va luni problema ar fi rezol
vată. Iar la primăvară poate 
se va dezgheța și inițiativa or
ganelor locale.

Rubricâ redoctatâ
Ștefan
Stefan

ZIDĂRITA 
DINICĂ

de :

cu sprijinul 
„Scînteii"

corespondenților

Nu există o comu
niune mai firească de
cît aceea care se sta
bilește între părinți și 
copii ; o legătură 
destructibilă. în 
sentimentele cele 
nobile vin să se 
ze la temelia adevăra
tei familii, tocmai prin 
adîncul lor umanism, 
prin reciprocitatea și 
prin reversibilitatea 
lor.

Cîte sacrificii nu fac 
părinții pentru copiii 
lor I Dar vin și zi
lele 
jung să .... _ . .
la bătrînete al părinți
lor lor. Brațul care i-a 
ajutat să crească a o- 
bosit. De acuma ei sînt 
aceia care se străduiesc 
să întoarcă gratitudi
nea si respectul pe ca
re simt că-1 datorează 
părinților.

Cine ar Dutea să-ș! 
ignore nărint.ii 7 Nu
mai un ingrat ar fi în 
stare să treacă nepă
sător pe lîngă cei care 
i-au dat viată si care 
l-au ajutat să se ridi
ce. Cazurile de ingra
titudine își atrag în
totdeauna oprobriul cel 
mai sever.

Ce se întîmolă însă 
cînd un părinte își a- 
bandonează copilul în 
condiții vitrege nunîn- 
du-i în nrimeidie în
săși existenta fizică 7 
Cînd îi mutilează, ire
parabil. sufletul si co
pilăria 7

★
O scrisoare trimisă 

redacției noastre vine 
să exemplifice o ase
menea tristă situație.

Ne scriu surorile A- 
nica Lorent din Brăila, 
str. Alexandru 
neanu nr. 2. 
Chercea. Elena ___
lan. strada Păunilor nr. 
10, și Dorina Balaban, 
strada Republicii nr. 
71. ambele din Galați.

Cităm :
....în iarna anului 

1937. mama noastră a 
murit. Fusese Prea as
pru schingiuită de tata 
Si zilele ei s-au împu
ținat. A trebuit să ne 
părăsească t*nără. A 
murit nlîngînd. cu do
rul nostru. Pe atunci. 
eu. Anica. aveam 15 
ani. Fusesem de mult 
alungată de tata si du
ceam o viată grea, pli
nă de lipsuri, slugărind 
pe ia us’le celor bocați.

Noi, Elena si Dorina, 
aveam 9 si respectiv. 3 
ani. La cîteva zile du
pă moartea mamei, ta
ta ne-a aruncat în 
stradă. Zicea că stăm 
în calea fericirii lui. 
Era o iarnă crea. Nu 
aveam îmbrăcăminte. 
Mergeam încovoiate 
prin viscol, din casă în 
casă. încercînd să mun
cim. Noantea ne afla 
deznădăjduite. Dor
meam ghemuite sub a- 
conerisuri deschise, în 
gapouri. prin magaziile 
gării. Desculțe 
mînde am fost 
tă copilăria

...în toată 
vreme, pe tata 
dacă l-am 
două, 
plător. pe stradă. Avea 
bani multi și se purta 
foarte elegant. îmbrăca 
costum alb bine apre- 
tat. papion, pălărie ta
re. mănuși albe. Pe 
brațul stîng ducea un 
baston oriental. Umbla 
din sat în sat. să-și i 
caute mireasă. Zilele și ! 
nopțile le petrecea în 
chefuri cu femei foar
te tinere, pe care le în
destula cu de toate. 
Știm că mai tîrziu s-a 
însurat cu o femeie mai 
tînără decît el cu 25 de 
ani.

...Noi am rămas mai

in- 
care 
mai 
așe-

departe pe stradă. Ta
ta nu s-a gîndit să ne 
asigure nici măcar un 
adăpost. Niciodată nu 
l-a interesat viata noa
stră. De școală, nici 
vorbă... eram analfabe
te..."

★ 
cunoscut 
surori cu 
în urmă.

pe 
cî-

cînd copiii a- 
fie sprijinul.

Lfipus- 
cartier 
Bădă-

si flă- 
în toa- 

noastră. 
această 

nu știm 
văzut de 

trei ori, întîm-

Le-am 
cele trei 
teva zile

— Cînd a murit ma
ma. îmi spunea Elena 
Bădălan, am intrat 
slugă la morarul Toa- 
der Dumitrescu. La 9 
ani munceam peste 
puterile mele. Stăpinul 
mă trezea cu noaptea-n 
cap să pregătesc hra
nă pentru 
locul unde 
team ivirea 
să o zăresc .
ra mea. Dorina, cea de 
trei anișori, cum sta 
lipită de gard, privin- 
du-mă printre uluci, 
ore întregi, spre a-i a- 
duce o bucățică de pîi- 
ne.

— Plecam flămîndă 
pe stradă. îmi poves
tește Dorina Balaban, 
și unde vedeam case 
mari și ferestre deschi
se ziceam : doamnă, vă 
rog, nu vă trebuie un 
ajutor în casă 7 Sînt o 
fetiță cinstită, pot 
munci și nu vreau de- 
cît pîine... Odată m-am 
dus cu sora mai mare 
la locuința tatei. Răz
bea în afară miros de 
lămîi și de portocale. 
Nici nu am apucat să 
cerem de mîncare că 
el ne-a alungat cu cli
nii. Știu că-n ziua a- 
ceea am mîncat răpită 
de pe cîmp.

...Anii au trecut. As
tăzi cele trei surori 
sînt, fiecare, căsătorite, 
cu rosturile lor. Mun
cesc 'onorabil.
nostru le-a 
încercînd să 
peze toată 
copilăriei lor. 
niște reflexe inevitabi
le. mai răzbat încă în 
viața celor trei surori 
afecțiuni reumatice, 
pulmonare, nevroze de
presive. astfel îneît bu
năoară. din cauza atî
tor maladii. Dorina 
Balaban a trebuit să

porci. Din 
stăm, pîn- 
zorilor, ca 
pe surioa-

Statul 
ajutat, 
estom- 
drama 

Dar ca

se pensioneze la vîrsta 
de 33 de ani.

Este tot ceea ce le-a 
dăruit tatăl lor. care 
toată viața a trăit-o din 
tot soiul de afaceri și 
negustorii, n-a muncit 
nicăieri. în vreo între
prindere sau instituție 
și iată-1 acum, după 34 
de ani, adueîndu-și a- 
minte că oricum... are 
niște fete. Tinerețea ca
re i-a oferit o mie de 
plăceri a trecut de 
mult, și viata se răzbu
nă. S-a gîndit deci la 
fete și fostul fante, 
craiul de altădată, le dă 
întîlnire la tribunalul 
raionului Brăila. Și-a 
găsit doi martori, a 
venit și cu un avocat 
și cere ca fetele să-și 
împartă salariile cu 
să-i acorde pensie 
întreținere.

N-am putut să 
văd cum trăiește acest 
om la el acasă I L-am 
găsit în strada Eftlmie 
Murgu nr. 140, cartier 
Chercea. Brăila, unde 
locuiește. Se numește 
Toma Hristache. L-am 
privit. La început mi-a 
inspirat milă, dar a- 
cest sentiment s-a 
transformat în revoltă. 
Odaia era ca un ecou 
al întregii lui vieți, ca 
o ștampilă a tinereții 
sale. Se aflau în juru-i 
zeci de damigene, cu 
vin și vișinată. în rest 
totul gol. gol și 
tiu !

el, 
de

nu

pus-

★
Desigur, codul 

liei prevede ca 
să-și ajute necondițio
nat părinții. Dar. ce 
putem spune despre un 
tată care si-ar abando
na copiii, 
face toată viata nimic, 
decît să ' ' ___
— si care peste 30 de 
ani ar veni să le ceară 
pensie 7

Instanța trebuie să 
reflecteze în profunzi
me întrucît s-ar săvîrși 
o nedreptate dînd o ho- 
tărîre care ar obliga ne 
cele trei surori să răs
pundă cu ..dragoste" la 
o crimă unanim cunos
cută în cartierul brăi- 
lean Chercea.

fami- 
copiil

care n-ar

trîndăvească

Nicolae NASTA

rală de masă, propaganda tehnică, 
condițiile de cazare și de hrană, fo
losirea fondurilor de asigurări so
ciale, protecția muncii, utilizarea 
timpului de lucru, rezolvarea litigii
lor de muncă — a impus tratarea lor 
„pe deasupra", inevitabilă cînd se 
încearcă un astfel de inventar gene
ral.

Mi s-a părut mai judicioasă orien
tarea imprimată de Comitetul raio
nal Sighet comisiei pentru proble
mele muncii de partid în rîndurile 
organizațiilor de masă. Analiza acti
vității sindicatelor s-a referit aci ex
clusiv la organizarea întrecerii și la 
aspectele privind disciplina muncii ; 
la fel s-a procedat în cadrul anali
zei muncii organizațiilor U.T.C. Li- 
mitîndu-și cîmpul de investigare, 
studiile au pătruns mai adînc, ajun- 
gînd nu la constatări disparate, ci la 
aprecieri generalizatoare. înlesnind 
concluzii bine fundamentate. Nume
roase cazuri similare 
lepciunea zicalei : e 
puțin, dar mai bine.

Nu e nevoie de 
fiecare din comisiile 
ștești ale comitetelor 
șenești desfășoară o
atît mai rodnică cu cît e alcătuită 
din oameni mai competent!. De aci 
însă se ajunge cîteodată la concluzia 
că garanția succesului o reprezintă 
atragerea în comisii ă cît mai mul
tor cadre de conducere. La Baia 
Mare, din 12 activiști al comisiei 
pentru problemele învățămîntului de 
stat 8 sînt directori și directori ad
junct! de școli. Comisia economică a 
Comitetului 
cuprinde 17 
ducători ai 
cale, măcar 
fost lăsat să pătrundă.

în asemenea cazuri s-a uitat că nu 
sînt multe cadre de conducere care 
se pot plînge că le prisosește timpul. 
A-i împovăra cu sarcini obștești în
seamnă a-i împinge fie la îndeplini
rea lor formală, fie la neglijarea prin
cipalei lor îndatoriri — conducerea 
unității în fruntea căreia au fost nu
miți.

Poate că de Ia nivelul regiunii ar 
trebui să se atragă atenția asupra 
unor asemenea considerente. Firește, 
argumentele ar cîștiga în forță de 
convingere dacă printre activiștii 
obștești din sectoarele investiții, ex
port, finanțe, bunuri de consum din 
cadrul secției economice a Comitetu
lui regional de partid Maramureș 
nu s-ar fi ajuns la o adevărată su
praaglomerare de directori, direc
tori tehnici și comerciali, ingineri 
șefi, președinți și vicepreședinți...

Abundența excesivă a cadrelor de 
conducere îmbracă însă și forme spe
cifice. în comisia pentru problemele 
muncii politice și culturale de masă 
din cadrul Comitetului raional de 
partid Oaș au fost numiți : directo
rul Casei raionale de cultură și cel 

, al .bibliotecii raionale, secretarul cu 
problemele de propagandă al comi
tetului raional U.T.C.. secretarul 
consiliului, raional al sindicatelor, 
președintele asociației raionale de 
cultură fizică și sport, un activist 
a’ consiliului pionierilor, directori de 
cămine culturale. Potrivit aceluiași 
sistem „reprezentativ" este alcătuită 
comisia pentru problemele învătă- 
m'ntului de stat a Comitetului raio
nal de partid Sighet.

Așadar cine a primit aci misiunea 
de a îndruma și controla activitatea 
culturală 7 Nimeni altul decît cei 
care, prin însăși funcția lor, prin a- 
tribuțiile ce le-au fost încredințate, 
răspund de felul cum se desfășoară 
activitatea culturală. Domeniul de 
care se ocupă în mod curent pe „li
nie de serviciu" li s-a încredințat și 
ca... muncă obștească. Sînt puși deci 
în situația să se autoîndrume și auto- 
controleze. Ar fi greu de susținut că 
astfel de practici ar putea împinge 
lucrurile măcar cu un pas înainte, 
în loc de lărgirea bazei obștești a 
muncii de part’d Jse ajunge astfel la 
o îngustare artificială a acesteia.

Se ivesc însă și alte ciudățenii. 
Am vorbit cu doi profesori, activiști 
ai comisiei pentru învătămînt a Co
mitetului orășenesc Baia Mare, des
pre problemele pe care le analizea
ză în cursul investigărilor desfășu
rate pe teren : ei s-au interesat de 
desfășurarea orelor de dirigenție, 
folosirea metodelor moderne de pre
dare educarea patriotică a elevilor, 
disciplina în școală. „Ce aspecte ați 
analiza dacă ați veni în școli ca in
spectori ai secției de învătămînt a 
sfatului popular 7“ „Cam aceleași, 
firește" — a fost răspunsul.

Reiese limpede în astfel de cazuri 
dublarea activității unor organe de 
stat, preluarea unor atribuții proprii 
acestora. Pe de altă parte, nu se 
poate ignora că, într-o anumită 
măsură, această tendință de substi-

tulre se datorește unor factori obiec
tivi — activiștii obștești trebuie să-și 
îndrepte atenția spre aspectele esen
țiale ale activității economico-socia- 
le, care, bineînțeles, se află în cen
trul activității diferitelor organe de 
stat, economice sau obștești.

Există un singur antidot al para
lelismului — și el a fost aplicat cu 
rezultate bune în cazuri similare în 
Sighet și Oaș. Studiile efectuate aci 
de activiștii obștești ai comitetelor 
raionale au fost axate în direcția 
analizării aportului propriu al orga
nizațiilor de partid la întărirea mun
cii politico-educative în cooperati
vele agricole, în școli ; aspectele va
riate ale muncii de partid au o pon
dere corespunzătoare și în analizele 
efectuate de comisia economică a 
Comitetului orășenesc Baia Mare 
privind folosirea superioară a masei 
lemnoase sau activitatea pe șantiere. 
Aci s-a înțeles că munca de partid 
pe baze obștești își găsește îndrep
tățire în măsura în care e orientată 
spre ceea ce constituie însuși rostul 
și obiectivul el — îndrumarea mun
cii organizațiilor de partid.

Clarificarea acestor aspecte, evi
tarea fenomenelor de suprapunere 
și substituire ar contribui, desigur, 
la o mai bună valorificare a poten
țialului muncii de partid pe baze ob
ștești.

Tudor OLARU

raional de partid Oaș 
activiști — toți sînt con- 
unitătilor economice lo- 

unul fără grade nu a ÎN CHINGILE AVIZELOR
DE PRINCIPIU

(Urmare din pag. I)

șepci". In loc de răspuns, șeful uni
tății ia în mînă un soi de dosar. Se 
uită în el și iar se uită. Apoi : „Nu 
putem să primim comanda". „De 
ce 7 se interesează imediat clientul. 
Plătim bine". „Puteti plăti oricît. Noi 
nu putem să vă onorăm comanda 

' pentru că în catalogul nostru de pre
țuri nu este prevăzută o asemenea 
lucrare. N-avem preț pentru șepci".

Cititorul deduce singur ce ur
mează. Una din două : ori clientul 
pleacă în căutarea altor meșteșugari, 
ori nu pleacă. Dacă pleacă, e bine 
plecat și nu se încasează nimic. Dar 
dacă nu pleacă 7 Să presupunem că 
insistă : „Dacă în catalog nu aveți 
preț pentru șepci, faceți un preț spe
cial pentru mine. Eu plătesc cît 
costă, dar vreau să fiu servit". „Asta 
este cu totul altceva, decide mește
rul. O să aducem cazul dumneavoas
tră la cunoștința superiorilor".

Și mai departe 7 Urmează canonul, 
în parte cunoscut, al nașterii prețu
lui. în cazul nostru, șeful unității de 
confecții merge la cooperativa „Mun
că și artă". Modelul șepcii este ana
lizat, supus aprecierilor serviciului 
de prețuri. Acesta îl arată apoi ser
viciului producție ; producția — ser
viciului organizării. După ce toată 
documentația de preț e gata, șapca 
plus un dosăraș slăbuț urcă o treap
tă și... se oprește la serviciul prețuri 
din U.C.M.B. (Uniunea cooperativelor 
meșteșugărești București). Aici iar 
se calculează prețul șepcii și dosa
rul, din ce în ce mai bine hrănit, este 
împins spre serviciul producției. Si 
mai departe, către serviciul organi
zarea muncii, care îl îndrumă spre 
„tehnic" ș.a.m.d. Peste tot. la toate 
serviciile, dosarul a fost bine pri
mit. Și, cînd iese de la U.C.M.B. 
sau U.R.C.M., e grăsuț și crescut ca 
o cocă. Și unde mai merge 7 Mai 
sus, la UCECOM. La serviciul (sau 
direcția) prețuri, organizarea mun
cii, producție, tehnic ș.a.m.d.

în ipoteza în care clientul este un 
reprezentant al comerțului, iar marfa 
— serie mică — va intra în maga
zin, filiera amintită se prelungește, 
în funcție de modelul comandat, 
UCECOM trebuie sau nu să ob
țină de la M.C.I., M.I.U. etc avize de 
principiu, cu care avize trebuie să 
meargă la Comitetul pentru prețuri 
care, la rîndul lui, stabilește prețul 
dacă obține... avizele Ministerului Fi
nanțelor și C.S.P.

Să nu minimalizăm lucrurile : fixa
rea unui preț este o operație de mare

importanță. Se cer făcute calcule, 
confruntări, analize. Dar cît durează 
toate acestea în raport cu cerințele 
curente ale diversificării producției 
și serviciilor, pe care populația le 
pretinde meșteșugarilor 7 Uneori 
10—15 zile, dar și trei-patru luni. 
Modul întortocheat și greoi după 
care se mai stabilesc încă unele pre
țuri, combinat cu sărăcia în preve
deri a actualelor cataloage 
tare", are efecte dintre 
nătoare: îngustează
mărfurilor produse 
meșteșugărească, duce 
zarea producției. Și, în ultimă in
stanță, la nerentabilitate.

Cînd intră într-un atelier, clientul 
nu intră să cumpere marfă la preț 
dinainte cunoscut, el intră să co
mande. El dorește un serviciu aparte 
sau un articol de comandă, uneori 
unicat, potrivit gustului său, al cărui 
suveran este. De aceea, și prețul 
trebuie să fie aparte.

Din relatările reprezentanților coo
perației meșteșugărești, la capitolul 
„obstacole" mai reținem : „Spațiul de 
lucru de care dispunem e ca o haină 
mică pe umerii unui om robust. Dacă 
ne-am putea extinde...".

Corespondenta pe care cooperația 
meșteșugărească o poartă cu sfatu
rile populare pe aceăstă temă e bo
gată și în perioada ei de înflorire. 
Zeci de funcționari — ai sfaturilor și, 
deopotrivă, ai cooperației — trans
piră pentru conceperea adreselor, re
feratelor și a altor acte. Să exem
plificăm : UCECOM se adresează 
Sfatului popular orășehesc Cluj : 
„întrucît în orașul Cluj nu există un 
atelier auto, atît de 
cilor și turiștilor. 
dați.,.“.

„Ce doriți dv. ?“ 
doară funcționarii 
vederea înființării 
auto"... repetă cooperația, 
auto la noi în oraș 7 
Clujul. Nu vă deranjați, facem noi, 
sfatul, un astfel de atelier". „N-are 
nimic, faceți dv. unul, noi pe al doi
lea..." (că nu se bat între ele n.n.), 
răspunde din nou cooperația...

Și uite așa de vreo 
în fiecare dimineață 

nedumerire șirul lung 
care-și așteaptă rîndul 
în pofida tuturor criticilor aduse or
ganelor locale de către cetățeni șl 
presă, Bucureștiul rămîne descoperit 
la capitolul „Curățătorii și spălăto
rii". Un neinițiat ar putea crede că 
nimeni nu se ocupă de acest lucru.

„prețe- 
cele mai dău- 

sortimentul 
de cooperația 
la uniformi-

necesar localni- 
vă rugăm ce-

întreabă într-o 
de la Cluj. „în 

unui atelier 
„Atelier 

întreabă iar

doi ani. 
privesc 
de oameni 

la „Nufărul".

cu

Eroare ! După oum am fost Infor
mați la UCECOM — de vreo 3 ani, 
problema e pusă pe masa de disecție, 
între sfatul popular al orașului și 
UCECOM. Să înființăm spălătorii, au 
căzut de acord „părțile". Dar cine 
le va patrona 7 în sfîrșit, coopera
ției i s-au oferit cîteva spații pen
tru noua activitate. Acuma însă se 
pune o altă problemă : cu ce să fie 
utilate noile spălătorii 7 Și spălăto
riile chimice n-au cu ce să fie uti
late...

între UCECOM șl sfaturile popu
lare, corespondența continuă. Dar 
nimeni nu se întreabă : este oare ra
țional și folositor ca organele coo
perației meșteșugărești să obțină fie
care metru pătrat de teren cu pre
țul a nenumărate intervenții, memo
rii și a foarte mult timp 7 Doar or
ganele locale știu că activitatea uni
tăților de deservire meșteșugărească 
le folosește chiar lor, localităților 
respective,

„Dacă am fi mai bine aprovi
zionați cu materii prime, cu utila
je...". Precizasem și la începutul a- 
cestor însemnări : în ansamblul ei, 
cooperația meșteșugărească trebuie 
să facă față unor cerințe curente, să 
execute comenzi speciale, după un 
număr nelimitat de preferințe. Aces
tea sînt, de altfel, tocmai elementele 
care impun în acest sector o foarte 
bună aprovizionare cu materii prime, 
cu scule. Așa cum se arată în docu
mentele recentei plenare a C.C. al 
P.C.R., va trebui îmbunătățită apro
vizionarea tehnico-materială prin re
partizarea unor cantități corespunză
toare din fondul central, stabilirea 
de relații contractuale directe cu fa
bricile furnizoare. Și tot atît de im
portant este ca însăși cooperația să 
folosească mai larg resursele locale, 
să extindă în mod organizat sistemul 
achizițiilor directe 
tori.

Cum și-a propus 
șugărească să iasă 
licată" în care se află 7 Deoarece nu 
poate lua singură hotărîri care să 
reglementeze modul de stabilire a 
preturilor, alte metode de aprovizio
nare, căi mal simple de extindere a 
propriei sale activități, în baza prin
cipiilor aprobate de plenara C.C. al 
P.C.R, din 5—6 octombrie, ea are în 
momentul de față nevoie de avizele 
ministerelor, sfaturilor populare, ale 
altor foruri centrale — C.S.P., M.F. 
etc. Unele din aceste avize s-au pri
mit, altele întîrzie. Dar întregul nu se 
poate obține decît prin închegarea 
tuturor segmentelor...

de la producă-

cooperația mește- 
din situația „de-

Viteză
Deși, ca toată lumea, trăiesc și eu 

în „secolul vitezei", totuși cutez a 
mărturisi că beția vitezei aici, pe dru
murile pămîntului, nu mă ademe
nește deloc. Se știe in ce vîrtoase 
trunchiuri de copaci, în ce adîncimi 
de văi, pe ce parapete solide își gă
sește încununarea tragică setea de
mentă de viteză. Mai mult: pînă să-și 
piardă viața, cu mult înainte, ’olul 
iuțelii excesive își pierde omenia uin 
cauza acestei plăceri devenite viciu.

Cu toate acestea, nu pot să nu re
cunosc, că, în anume împrejurări, a- 
nume lucruri trebuie să fie făcute re
pede, ca să fie făcute cu folos. Nu
mai din punctul de vedere al utilită
ții, în cadrul vieții moderne, in ca
drul civilizației noastre noi și nu de 
dragul vitezei în sine, trebuie să adu
cem mulțumirea noastră fie mecanicii, 
fie chimiei, fie oricărei alte discipline 
științifice care, prin invențiile lor, au 
dus la grăbirea unoi procese spre și 
mai marele folos al omului.

Referitor la bucătărie, unii susțin că 
aici viteza n-are ce să caute. Buca
tele, ca să fie savuroase, trebuie pre
parate pe îndelete. Vestita Ancuța 
hangița, pe vremuri, cerea timp ca să

si bucătărie
potrivească din gust, ca să invirtească 
în foi de varză, ca să rumenească la 
cuptor iscusitele ei sărmăluțe moldo
venești. Iar Rada, crîșmărița de la 
Dunăre, cîntată de balada bătrînească, 
oricît se pricepea dînsa să dea zo* 
la servit, n-ar fi putut să-și părpălească 
cogeamite crap la proțap cît ai zice... 
pește.

„Bine. In acele vremuri îndepărtate 
și patriarhale, timp era destul In zi
lele noastre, pulsația vieții moderne 
ne impune o mare economie de timp, 
ne impune un ritm mult mai viu și în 
satisfacerea nevoilor, și în îndeplini
rea datoriilor profesionale, și chiar în 
felul realizării delectărilor noastre".

Așa ar putea să-mi riposteze careva 
și ar avea deplină dreptate. Atunci r 
Firește, există „minuturi", există tot 
soiul de salamuri, există conserve de 
pește, de carne, de legume Oiicînd, 
cu mare economie de timp, se poate 
încropi la repezeală un mizdic sub
stanțial ; ha uneori, chiar și un prînz. 
Dar omul, patriarhal sau modern, simte 
nevoia aproape zilnică a unei mîn- 
cări calde. Cine l-ar putea face pe 
român, cînd e vorba de o masă com
pletă, să renunțe la așa ceva ? Dar ce

spun eu ? Nu numai românul nu-i în 
stare de asemenea renunțare. Un 
italian celebru, Carlo Goldoni, autorul 
atîtor comedii desfătătoare, ne rela
tează în ale sale Memorii că, venind 
în Franța cu soția și un nepot și fă- 
cînd primul popas de noapte la un 
han din Vidauban în Provența, cere 
să i se servească cina. „Soția șt ne
potul meu vor cîte o porție de supă 
— zice comediograful, pe masă nu 
vedem așa ceva". Cer să li se aducă. 
Zadarnic. In Franța nu se servește 
supă seara. Nepotul susține că toc
mai de la supă se trage vorba su- 
peu și că n-ar trebui să se afle 
supeu fără supă ; hangiul nu pricepe 
boabă, face o temenea șt dispare. De
sigur. cei trei italieni călători, obiș- 
nuiri să consume supă seara, au fost 
contrariați. Fără îndoială că așa va fi 
fost în Franța pe vremea lui Carlo 
Goldoni. Astăzi, lucrurile s-au schim
bat. Au francezii o supă, specifică bu
cătăriei franțuzești și care-i singura 
supă din lume ce se servește după ce 
a fost ținută la cuptor — vorbesc de 
soupe ă l’oignon (supă de ceapă), pro
slăvită în versuri sprințari de bardul 
gastronom Raoul Ponchon — supă ca-

re-i consumată cu precădere seara, 
cam cum e ciorba noastră de po
troace după zaiafet.

Oricum ar fi, la masa de prînz sau 
la cină, greu ne vine să ne lipsim de 
o supă caldă. Dar gospodina mo
dernă, fiind totodată inginer sau bo
binatoare, dactilografă sau medic, 
n-are întotdeauna răgazul necesar să 
ne-o prepare „pe îndelete", iar băr
batul, grăbit la treburi, n-are timp de 
așteptat. Ce-i de făcut ?

Răspuns neliniștitoarei întrebări s-a 
dat.

Se știe că de la cumpăratul cărnii 
la măcelărie, al pastelor făinoase sau 
orezului la magazin, al zarzavaturilor 
în piață și pînă la gătatul definitiv al 
supei se cheltuiesc pe puțin 4—5 cea
suri. Iată însă că s-a ajuns, pe un preț 
cu totul și cu totul accesibil, să avem 
o supă pentru patru farfurii adinei 
numai în timpul cît se cere unui litru 
de apă să fiarbă, adică maximum o 
jumătate de ceas. Cititorul a ghicit de 
îndată că mă refer la supele praf pre
zentate în plicuri, după care omul ci
vilizat, dornic să cîștige timp, aleargă.

Pînă nu demult, s-a încercat și la 
noi fabricarea acestor supe-praf. Las 
la o parte faptul că ambalajul lor — 
niște cutii mohorîte — te îndepărtau 
de ele de la primul contact. Dar con
ținutul însuși era departe de o bună 
reușită. Zilele trecute însă și-au făcut 
apariția în magazinele alimentare niște

plicuri ca niște ispite. Scrie pe ele 
SUPCO, au marca fabricii „Valea Ro
șie" și te îmbie cu imaginea apeti
santă, în culori vii, atrăgătoare, a ma
teriei prime — carne, fidea, morcov, 
pătrunjel etc. — de la care a purces 
praful dinăuntru. Firește, felul nou al 
prezentării se cuvine să fie salutat. 
Dar un salut fierbinte, ca și supa pe 
care o vom sorbi, trebuie adresat con
ținutului. Am încercat cîteva plicuri 
variate: supă cu orez, supă de vită 
cu fidea, cremă de ciuperci, borș cu 
carne. Intr-o jumătate de ceas, s-au 
ridicat din farfurie, sub nările mele, 
aburii unei supe savuroase și substan
țiale, ca și cele care cer 4—5 ceasuri 
pînă să fie gătite. Delicios gust I

Și iată, deci, cum au fost împăcate 
In chip fericit viteza și bucătăria I

„Nimic de zis — ar putea să-mi ri
posteze același careva pomenit mai 
sus — dar cum rămîne atunci cu 
afirmația că, în materie de bucătărie, 
viteza n-are ce căuta ?“

Foarte simplu. Prepararea cu grijă 
mare, cum nu se poate mai „pe. în
delete", a căzut, prealabil, în sa’cina 
celor de la fabrică, întru scutirea din 
timpul prețios al gospodinei moderne. 
Viteza nu s-a aplicat aici decît ca 
posibilitate de a servi rapid la masă. 
Atît. Și clar.

Lascâr SEBASTIAN
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Soluții creatoare, impuse de 
cerințele vieții noastre economice
In dezbaterea constructorilor de utilaj petrolier de la uzina „1 Mai“-Ploiești: 
RIDICAREA CONTINUĂ A NIVELULUI TEHNIC AL PRODUSELOR; APORTUL 
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Șl AL PROIECTĂRII; RELAȚII DIRECTE, EFICIENTE, 

CU BENEFICIARII INTERNI Șl EXTERNI

Uzina „1 Mai“-Ploiești. Dezbaterea 
proiectului de Directive cu privire la 
perfecționarea conducerii și planifică
rii economiei naționale, care a avut 
loc aici zilele trecute într-o adunare 
a activului de partid, a constituit un 
prilej de a examina cu responsabilita
te activitatea uzinei în lumina per
spectivelor deschise de măsurile pre
văzute de partid.

Participanții la adunarea de dezba
tere, dînd o înaltă apreciere analizei 
științifice pe care o cuprinde proiectul 
de Directive, caracterului creator al 
măsurilor preconizate, au reliefat opor
tunitatea perfecționării formelor și 
metodelor de conducere și planificare, 
în funcție de stadiul actual de dez
voltare a economiei naționale, de ce
rințele mersului hotărît înainte pe 
calea înfăptuirii obiectivelor desăvîrși- 
rii construcției socialiste.

— Organizarea conducerii industriei 
pe trei verigi — întreprindere, cen
trală industrială, minister economic — 
■ spus ing. Constantin Nicolae, secre
tarul comitetului de partid al uzinei 
— va permite să se valorifice mai 
intens potențialul tehnic și uman în 
fiecare întreprindere. Apropierea con
ducerii de producție, prin crearea de 
centrale industriale, va asigura o coor
donare mai operativă a producției, 
participarea celor mai buni specia
liști la soluționarea problemelor esen
țiale ale activității economice. Tntr-o 
uzină ca a noastră, care produce in
stalații de mare complexitate, proble
mele de organizare .perfectă a sectoa
relor de cercetare și proiectare, ca și 
pregătirea judicioasă a fabricației au 
o deosebită importanță. O mare parte 
din utilajele pe care le fabricăm sînt 
livrate la export. Clienții noștri doresc, 
pe bună dreptate, să satisfacem cere
rile lor cît mai prompt, din toate 
punctele de vedere. De aceea, sîntem 
obligați să ne organizăm de așa na
tură producția, îneît pretențiile cele 
mai exigente ale beneficiarilor să fie 
satisfăcute pe deplin. Sînt încre
dințat că prin organizarea unei 
centrale industriale pentru utilaj pe
trolier se creează premisele îmbună
tățirii substanțiale a activității de con
cepție, care trebuie să fie bine pusă 
la punct, suplă, receptivă la cerințele 
economiei naționale și pieței externe.

Ing. Petre Rață, șeful serviciului 
proiectare, exprimîndu-și părerea ca 
centrala industrială pentru utilaj petro
lier să aibă sediul la Ploiești, a arătat 
că în cadrul acestei centrale trebuie 
să-și desfășoare activitatea și actualul 
Institut de proiectări și cercetări pen
tru utilaj petrolier. „Numai prin con
centrarea într-o centrală a tuturor for
țelor de concepție și prin corelarea 
activității lor într-o interdependență 
perfectă — sublinia vorbitorul — se 
poate asigura instalațiilor noastre pe
troliere un grad înalt de tehnicitate, 
mereu în pas cu tehnica și știința mon
dială". . f .

Șeful serviciului tehnic sape-foraj, 
ing. Cristei Popeia, vorbind despre 
munca de cercetare și proiectare a sa
pelor pentru foraj, a scos în evidență 
că ea nu se află la nivelul cerințelor 
actuale ale tehnicii moderne. Cel pu
țin șapte institute se ocupă astăzi de 
dezvoltarea și perfecționarea tipurilor 
de sape, dar o serie de probleme sa 
află încă în suspensie. „Tema de cer
cetare cu privire la îmbunătățirea 
tehnologiei de armare cu materiale 
dure a conurilor și fălcilor pentru 
sape — arăta vorbitorul — începută 
acum 4 ani nu a fost încă rezolva
tă. Termenele contractuale cu uzi
na au fost permanent decalate cu 
asentimentul Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, 
deși acesta știa cît de mare ne
voie avem noi de lucrarea respec
tivă. Acum am fost informați că abia 
în trimestrul II al anului 1968 va fi 
satisfăcută cerința noastră de cerceta
re. Iată deci cu cîtă încetineală se lu
crează în sfera cercetării. Mă gîndesc 
că, pentru a se preîntîmpina pe vii
tor asemenea tărăgăneli, ar fi bine ca 
în cadrul centralei de utilaj petrolier 
să se creeze un grup de cercetare care 
să se ocupe numai de sapele pentru 
foraj".

Subliniind necesitatea promovării 
mai susținute a tehnicii noi în uzina, 
ca o cale principală de creștere a ren
tabilității întreprinderii, contabilul- 
șef Nicolae Szabo a precizat: „Meto
dologia actuală de constituire și alo
care a fondurilor pentru tehnica nouă 
are multe lacune. Ea trebuie îmbu
nătățită, în sensul simplificării și creș
terii operativității, așa cum se arată 
în proiectul de Directive, la capitolul 
finanțarea și creditarea întreprinderi
lor. Cred că prevăzîndu-se in cadrul 
repartizării beneficiilor, la nivelul 
centralelor și întreprinderilor, cotele 
necesare acoperirii fondurilor pentru 
tehnica nouă, s-ar simplifica substan-
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La sfîrșitul dezbaterilor, adunarea activului de partid de la uzina 
„1 Mai" Ploiești a adresat Comitetului Central al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu o telegramă in care, exprimîndu-se întreaga 
adeziune față de măsurile preconizate, se spune:

„Activul de partid din uzina noastră apreciază documentele 
elaborate de Plenara C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie ca o nouă 
și elocventă expresie a capacității partidului nostru de a aborda și 
soluționa în mod creator problemele complexe ale procesului de 
desăvîrșiie a construcției socialiste. Colectivul uzinei, aplicînd con
secvent în practică indicațiile partidului nostru cu privire la orga
nizarea științifică a producției și a muncii, descoperind și valorifi- 
cînd eficient rezervele interne, modernizînd produsele din fabricația 
curentă și îmbunătățind permanent calitatea instalațiilor petroliere, 
raportează că pe perioada care s-a scurs din acest an a realizat 
planul producției globale în proporție de 104,4 la sută, planul 
producției marfă vîndută și încasată în proporție de 103,52 
la sută, iar cel al productivității muncii de 103,8 la sută. în aceeași 
perioadă au fost obținute economii peste plan la prețul de cost 
de 2 093 000 lei și s-au realizat beneficii suplimentare de 5 274 121 
lei. Conștienți de importanța covîrșitoare pe care o au pentru co
lectivul nostru, pentru întregul popor, documentele elaborate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967, activul de partid al 
Uzinei „1 Mai" asigură conducerea partidului, pe dv. personal, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate efor
turile, toată capacitatea și priceperea noastră pentru îndeplinirea 
sarciniloi ce ne revin, întîmpinînd Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român cu noi și importante succese".

'îs

țial finanțarea acestei activități, cen
tralele industriale putînd să facă re
distribuirea în cadrul întreprinderilor 
care o compun".

La activitatea de cercetare și pro
iectare s-a referit și ing. Dumitru Nis- 
tor, directorul general al uzinei. Vor
bind pe larg despre aportul sporit pe 
care trebuie să-l aducă sectorul de 
concepție în producția de utilaj pe
trolier, el a făcut propunerea ca cer-

cetătorii, specialiștii, proiectanții să 
fie stimulați în măsura în care utila
jele conceputeede ei sînt apreciate în 
exploatare și, îndeosebi, solicitate pe 
piața externă.

Intrucît o mare parte din produc
ția Uzinei „1 Mai“ se livrează la ex
port, mulți vorbitori, printre care teh
nicianul Mihai Stoian, de la grupa de 
organizare științifică, ing. Anghel Pet- 
cu, șeful serviciului metalurgic, ing.

Nicolae Tomulescu, șeful serviciului 
tehnologic, au subliniat necesitatea u- 
nei specializări și mai adînci a între
prinderilor care vor face parte din 
viitoarea centrală industrială, cerința 
diversificării largi a producției, a ti
pizării pieselor și subansamblelor.

In cadrul dezbaterilor s-a acordat 
atenție și problemei relațiilor directe 
ale uzinei cu beneficiarii străini. S-a 

’ arătat că prevederea din proiectul de 
Directive, potrivit căreia o parte din 
sarcinile de comerț exterior să treacă 
în atribuțiile centralelor industriale, 
este deosebit de bine gîndită și de o 
stringentă actualitate. Ing. Ion Negu- 
lescu a arătat că unele neajunsuri e- 
xistente astăzi în producția și în li
vrarea instalațiilor de foraj se dato- 
resc și faptului că producătorii nu 
pot lua contact direct cu firmele con
tractante. „Existența unei întreprin
deri intermediare de export — a spus 
vorbitorul — a creat și creează anu
mite greutăți în procesul de fabri
cație atît al uzinei „1 Mai", cît și a 
celor peste 40 de întreprinderi cola
boratoare. Prospectarea pieței de că
tre uzina producătoare sau de către 
centrala industrială va asigura co
menzi corespunzătoare, deci un plan 
mai stabil de producție, creează pre
misele respectării stricte a termenelor 
de livrare, urmăririi comportării uti
lajelor în exploatare, asigurării asis
tenței tehnice cerute de firmele cum
părătoare, ceea ce ne vor asigura o 
stabilitate pe piața externă, o lărgire 
a sferei de contractare. Dar o aseme
nea organizare cere oamenilor uzinei 
care se vor ocupa de probleme ale 
exportului de utilaj petrolier o bună 
pregătire tehnică și mare competen
ță. încă de pe acum, uzina noastră își 
pregătește asemenea cadre.

Dezbaterile care au avut loc Ia U- 
zina „I Mai" au legat strîns proble
mele viitorului de cele prezente. Vor
bitorii s-au angajat să depună întrea
ga lor capacitate și inițiativă creatoa
re pentru îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere ce le revin.

Constantin CĂPRARII 
corespondentul „Scînteii'

Lucrări de întreținere 

electrică de 15 kV

la linia

București-

Ploiești
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COORDONATE NOI
IN DEZVOLTAREA
SOCIAL-ECONOMICA
A PATRIEI

Conf. univ. GALL GYULA
Institutul medico-farmaceutic — Tg. Mureș

E9 Pentru creșterea răs- 
““ prinderii și cointeresării 
constructorilor, consider util 
ca fiecare obiectiv de in
vestiție să se execute în 
gestiune separată, de sine 
stătătoare, constructorii o- 
bligîndu-se prin contract să 
execute lucrarea cu o anu
mită valoare, dinainte sta
bilită, și la termenul fixat 
prin planul de stat. De a- 
semenea, tot prin contract 
să se stabilească condiții 
de stimulare a constructo
rilor 
miile 
le de 
tivul 
cazul
este predat la termen și se 
înregistrează depășiri de 
costuri, respectivii execu- 
tanți să fie penalizați con-

in funcție de econo- 
rezultate, de scnrtări- 
termen și de califica - 
obținut la recepție. In 
in care obiectivul nu

(Urmare din pag. I)

PROPUNERI
form unor clauze stabilite 
prin contract.

Ing. Nicolae PAVEL 
întreprinderea nr. 7 
constructii-montaie Golafi

M In cooperativele agrico- 
■■ le de producție din re
giunea Crișana cresc an de 
an suprafețele irigate cu a- 
jutorul aspersoarelor. Mul
te cooperative și-au procu
rat deja agregatele nece
sare — motopompe și asper- 
soare cu jet lung sau me-

diu. Un mare număr însă 
dintre acestea stau nefolo
site sau sînt folosite ira
țional, din lipsa oamenilor 
cu pregătire in minuirea 
lor. Intrucit, așa cum se 
prevede in proiectul de Di
rective, suprafețele iriga
te vor spori considerabil 
in anii viitori, propun ca 
în Directive să se prevadă 
obligativitatea pentru U- 
niunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Pro
ducție de a organiza, pe

lingă școlile profesionale 
sau sub altă formă de în- 
vățămînt, cursuri pentru 
pregătirea de mecanici 
specialiști în mînuirea 
gregatelor de irigat.

a-

Teodor MAGHIAR 
președintele cooperativei 
agricole Mădăras — 
Crișana

M Apreciez că ar trebui 
““ studiată posibilitatea ca 
Rafinăria Brazi și Combi
natul petrochimic Ploiești,

două mari unități industria
le aflate una lingă alta, să 
facă parte din aceeași cen
trală industrială. Mi se pare 
normal ca două asemenea 
întreprinderi să fie reunite 
în aceeași centrală indus
trială, intrucit au procese 
de fabricație corelate, re
lații directe de livrare a u- 
nor semifabricate rezultate 
din prelucrarea țițeiului. 
S-ar întări astfel colabora
rea în producție între cele 
două unități și, ceea ce mi 
se pare esențial, s-ar asi
gura o cooperare judicioasă 
in utilizarea capacităților 
din secțiile de reparații și 
a potențialului tehnic al 
laboratoarelor uzinale.

Documentele adop
tate de recenta plena
ră a C.C. al P.C.R. 
constituie, fără îndo
ială, o nouă și valoroa
să contribuție origina
lă la rezolvarea sarci
nilor complexe ale 
construirii socialismu
lui, la elaborarea unei 
politici marxist-leni- 
niste pe deplin con
cordante cu realitățile 
concrete din țara noa
stră.

Ca economist, aș 
vrea să observ în pri
mul rînd măiestria cu 
care conducerea parti
dului concepe raportul 
dialectic dintre econo
mic și politic. Căci co
relarea perfecționării, 
conducerii și planifi
cării economiei națio
nale cu îmbunătățirea 
organizării admini- 
strativ-teritoriale și 
sistematizarea locali
tăților rurale consti
tuie corective impuse 
obiectiv în suprastruc
tură de perfecționările 
realizate în baza eco
nomică. Prin aceste 
corective se creează 
un cadru favorabil 
progresului social mul
tilateral și se pun tot
odată în valoare, co
respunzător noilor 
condiții create de con
strucția socialistă, o 
seamă de noțiuni ad
ministrative tradițio
nale, cărora li se asi
gură un conținut cu 
desăvîrșire nou, con
cordant conținutului 
puterii noastre de stat.

Cu clarviziunea sa 
caracteristică, partidul 
folosește mai deplin 
avantajele orînduirii 
socialiste, resursele 
materiale și umane de 
care dispunem, creind 
condiții din ce în ce 
mai favorabile pentru 
dezvoltarea armonioa
să a tuturor regiunilor 
țării.

Lichidarea 
totdeauna a 
sociale a dus, 
la lichidarea
naționale. Realitățile 
de pe meleagurile mu
reșene ilustrează eloc
vent roadele politicii 
naționale a P.C.R. și 
a guvernului țării noa
stre. Numai în ultimul 
deceniu s-au investit 
tn regiune peste 10 
miliarde lei. In aceeași 
perioadă s-au con
struit cinci obiective 
industriale mari, prin

pentru 
asupririi 
implicit, 
asupririi

Ing. Bujor OLTEANU 
director general 
al Rafinăriei Brazi

tre care se numără 
combinatul de Îngră
șăminte azotoase din 
Tg. Mureș, termocen
trala Luduș-Iernut, 
C.I.L. Gălăuțaș și al
tele ; s-au executat lu
crări de dezvoltare și 
modernizări la alte 17 
întreprinderi princi
pale.

Oamenii muncii, ro
mâni, maghiari, ger
mani, fără deosebire 
de naționalitate, sînt 
însuflețiți de același 
gînd suprem de a con
tribui cu toată price
perea, cu toate forțele, 
la înflorirea patriei 
comune, Republica So
cialistă România. A- 
precierea de care se 
bucură măsurile ela
borate de recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. 
cu privire Ia îmbună
tățirea organizării ad
ministrativ - teritoriale 
rezidă tocmai în înțe
legerea faptului că a- 
ceste măsuri cores
pund pe deplin cu ce
rințele ridicării pe o 
nouă treaptă a con
strucției socialiste, o 
continuare în ritm sus
ținut a operei de con
strucție economică 
pretutindeni în țară. 
Aștemînd pe hîrtie a- 
ceste rînduri, nu fac 
decît să transcriu, o 
dată cu gîndurile mele, 
și pe cele ale colegilor 
mei, ale studenților 
care învață în institu
tul nostru, ale oame
nilor de știință și altor 
intelectuali din orașul 
Tg. Mureș.

Crearea unor județe 
și comune mari se 
justifică astăzi din 
toate punctele de ve
dere. în favoarea a- 
cestei măsuri pledează 
numeroase fapte. în 
anii construcției socia
liste, o mare parte a 
orașelor s-au dezvol
tat ca centre indus
triale, comerciale 
culturale, 
populație 
numeroasă 
nînd de
însemnat de cadre cu 
o pregătire superioa
ră. Menținerea lor pe 
mai departe în sub
ordonarea organelor 
regionale, care își au 
reședința în alte ora
șe, ar frîna ritmul 
dezvoltării firești.

Elaborarea unei po
litici științifice de sis
tematizare

ților rurale se impune 
pentru a fi o pîrghie a 
ridicării condițiilor de 
viață ale populației 
sătești, pentru apropie
rea lor treptată de 
cele ale populației ur
bane. Prevederile în 
domeniul sistematiză
rii localităților rurale 
au în vedere adîncile 
schimbări petrecute în 
viața economică a sa
tului, în structura de
mografică și în con
știința țărănimii. Tot
odată, vizează conse
cințele ritmului de dez
voltare tot mai rapidă 
a satului în lumina 
perspectivelor deschise 
de actuala etapă de 
desăvîrșire a con
strucției socialiste. 
Harta regiunii noastre 
oferă imaginea a nu
meroase sate cu con
diții de viață ridicate, 
datorită pătrunderii 
continue a factorilor 
de civilizație. Coope
rativizarea agricultu
rii, crearea unor uni
tăți agricole de tip in
dustria], a unor ferme 
au avut un rol deose
bit în îmbunătățirea 
acestor condiții. A- 
cum se realizează un 
nou pas pe acest tă- 
rîm. Este adevărat că 

fiecare raion exis- 
comune ca Iernut 

Sărmaș, Fîntînele 
Miercurea Niraj, 

Fru-

Și 
avînd o 
tot mai 
și dispu- 

un număr

a localită-

în 
tă 
Și 
Și 
Sînmartin sau 
moașa și Vlăhița, un
de există piloni puter
nici ai sistematizării. 
Dar există și piedici 
de înlăturat, create de 
unități administrative 
foarte mărunte. Exis
tența unor comune ca 
Atia, cu 779 persoane, 
ca satul Ascio, cu 8 
persoane, Cădac, cu 4 
locuitori, Baroia, cu 15 
locuitori, pledează e- 
locvent în favoarea 
importantelor măsuri 
preconizate pentru re
organizarea rațională 
a așezărilor rurale.

Am convingerea că 
realizarea 
prevăzute 
condiții 
pentru 
factorilor 
mină dezvoltarea eco
nomică, social-politică 
și culturală a patriei, 
pentru creșterea con
tinuă a nivelului de 
civilizație a întregului 
nostru popor.

măsurilor 
va crea 
favorabile 

dinamizarea 
care deter-

lună de lună și la toți indicatorii. De 
altfel, în această uzină s-a statornicit 
un climat favorabil conducerii și 
muncii colective. Atragerea, în mod 
organizat, a cadrelor valoroase în 
munca de conducere, în rezolvarea 
problemelor vitale ale activității eco
nomice, nu a intrat însă în practica 
tuturor întreprinderilor. De-a lungul 
anilor, am putut constata diferite ma
nifestări de subiectivism și volunta
rism în munca anumitor cadre de 
conducere din unitățile industriale 
din regiune. Și aceasta chiar din par
tea unor oameni • bine intenționați, 
pregătiți profesional și cu experien
ță, dar care au înțeles greșit „prin
cipiul conducătorului unic", al „con
ducerii unipersonale", considerînd că 
ei pot să rezolve totul, fără a apela 
la cadrele cu experiență din colecti
vul lor. Se înțelege, asemenea fe
nomene au fost combătute de comite
tul regional de partid, dar pînă Ia 
constatarea șl eradicarea lor ele au 
influențat într-o măsură rezultatele 
economice și financiare ale întreprin
derilor.

Devine astfel evident cît de 
binevenite sînt măsurile preconizate 
în proiectul de Directive în legătură 
cu promovarea consecventă a princi
piului conducerii șl muncii colective 
în întreprinderi. Pentru aceasta ple
dează, după cum am văzut, experien
ța activității de conducere din nu
meroase unități industriale. Dar ceea 
ce mi se pare esențial este că, în con
dițiile in care unităților economice li 
se vor acorda atribuții mai largi în 
organizarea și dirijarea activității lor, 
în realizarea sarcinilor ce le revin 
din planul de stat, in condițiile în 
care vor crește autonomia și răspun
derea lor în gospodărirea fondurilor 
de care dispun, nu mai este de con
ceput și nici posibil să se asigure o 
conducere calificată, eficientă, fără 
aportul celor mai competente cadre 
din întreprinderi.

Crearea comitetelor de direcție, ca

organe deliberative de conducere a 
întreprinderilor, va asigura un cadru 
adecvat pentru afirmarea conducerii 
și muncii colective. Consider că prin 
componența lor — director, director 
tehnic, director economic, șefi ai u- 
nor compartimente de muncă, pre
cum și reprezentanți ai salariaților — 
aceste organe de conducere colectivă 
vor putea adopta cele mai bune deci
zii și măsuri în domenii esențiale ale 
activității economice : elaborarea și 
îndeplinirea planului, stabilirea și 
realizarea investițiilor pentru lărgirea 
și modernizarea producției, asimila
rea unor sortimente și tehnologii noi

rezervele și posibilitățile interne, să 
aibă o largă viziune de perspectivă, 
să rezolve problemele în contextul 
intereselor generale ale economiei, 
să ia hotăriri chibzuite in funcție de 
condițiile reale din fiecare moment. 
Pentru a imprima un caracter dina
mic și operativ în munca lor, cred 
că ar fi util ca comitetul de direcție 
să se întrunească sistematic, la peri
oade cît mai scurte. Astfel se pot 
preveni din timp orice stări de lu
cruri negative și rezolva cu promp
titudine multiplele probleme ce se 
ivesc într-o perioadă sau alta și care 
condiționează realizarea ritmică și

soluționare a problemelor, ceea ce 
împiedică să se întrevadă, în strînsă 
corelare, latura tehnică și latura efi
cienței economice a producției. Din 
aceste considerente, socotesc că Ia 
alcătuirea comitetelor de direcție să 
se aibă in vedere și cerința asigu
rării unei simbioze organice între 
munca cadrelor tehnice și a econo
miștilor, a altor specialiști din între
prinderi. Aceasta va crea posibilita
tea de a se concentra eforturile nu 
numai asupra nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, ci, deopotrivă, 
și asupra condițiilor in care se rea
lizează producția, caracterizate prin

personale a fiecăruia pentru sectorul 
încredințat, operativitate și inițiativă 
în rezolvarea problemelor din com
partimentele pe
Tocmai prin această întrepătrundere 
intimă intre 
problemelor și adoptarea colectivă a 
deciziilor, pe de o parte, șl răspun
derea personală precisă a fiecărui 
membru al colectivului de conducere 
pentru îndeplinirea sarcinilor în 
compartimentele ce le sînt reparti
zate, pe de altă parte, se asigură 
eficiența conducerii și muncii colec
tive.

în acest sens cred că a devenit ne-

care le conduc.

dezbaterea colectivă a

CONDUCERE COLECTIVĂ
RĂSPUNDERE PERSONALĂ
de fabricație, folosirea rațională a 
forței de muncă și a mijloacelor ma
teriale și bănești, aplicarea în cele 
mai bune condiții a sistemului de sa
larizare și premiere.

Ceea ce consider că merită relevat 
în mod deosebit este faptul că orga
nizarea acestor forme de conducere 
și muncă colectivă în întreprinderi 
nu trebuie să slăbească cu nimic o- 
perativitatea in adoptarea deciziilor 
celor mai potrivite și in traducerea 
lor neîntirziată în viață. în acest 
sens, important este să se prevină 
orice tendință de a se transforma 
comitetele de direcție în organe de 
discuție colectivă, de parlamenta
rism colectiv. Ele trebuie să fie or
gane active de lucru, care să cu
noască permanent „pulsul" întregii 
activități economice a întreprinderii.

integrală a sarcinilor care revin în
treprinderilor din planul de stat.

După părerea mea, la constituirea 
comitetelor de direcție din întreprin
deri ar trebui să se țină seama de 
necesitatea îmbinării strînse a gîndi- 
rii tehnice cu cea economică în con
ducerea întregii activități producti
ve. Cîte probleme tehnice și econo
mice, curente și de perspectivă, nu 
se ridică în fabricile și uzinele noas
tre ! Soluționarea lor nu poate fi 
concepută însă unilateral. Fără în
doială, nimeni nu poate să ignore 
munca specialiștilor în 
tehnicii. Ea condiționează rezultatele 
economice, dacă este bine folosită, 
bine pusă în valoare. S-a demonstrat 
însă că atunci cînd studiile sau ana
lizele se fac în mod izolat de cadrele 
tehnice, se îngustează unghiul de

domeniul

productivitatea muncii și cheltuielile 
de producție. Cu alte cuvinte, va 
permite să se vadă activitatea între
prinderii în angrenajul general al 
economiei, ca o parte a ei integrantă.

Din proiectul de Directive am re
ținut, ca o precizare de principiu 
de mare importanță, că promovarea 
conducerii și muncii colective în uni
tățile industriale, în forma preconi
zată, nu exclude răspunderea perso
nală a fiecărei verigi din eșalonul 
ierarhic al întreprinderii pentru în
deplinirea deciziilor adoptate, pentru 
bunul mers al activității economice. 
Munca colectivă trebuie să se reali
zeze în acțiune — și aceasta presu
pune o repartizare judicioasă a sar
cinilor între membrii colectivului de 
conducere. întărirea exigenței și dis
ciplinei în muncă, a responsabilității

cesară crearea unui cadru organiza
toric cît mai favorabil pentru întări
rea răspunderii personale a membri
lor colectivului de conducere în 
ierarhia funcțiilor pe care le ocupă, 
în prezent, într-un șir de întreprin
deri, prin însăși structura organiza
torică internă și modul de reparti
zare a sarcinilor, anumite cadre de 
conducere au un număr prea mare 
de compartimente în subordine, pe 
care nu le pot coordona și controla 
cu competentă șl operativitate. Sau, 
din contră, răspunderea este fărîmi- 
țată, diluată pe prea multe verigi 
ierarhice sau paralele, ceea ce are 
același efect negativ. Iată de ce so
cotesc că „statutul tip al întreprin
derii de stat", care urmează să se 
elaboreze, va trebui să prevadă in 
mod expres o mai judicioasă corn-

partimentare 
uzinelor, în ______
complexitatea producției, să precize
ze cît mai bine sarcinile și răspun
derile membrilor comitetului de di
recție, avind in vedere atît proble
mele de ansamblu ale activității în
treprinderii, cît și cele din compar
timentele aflate în subordinea fiecă
ruia dintre ei.

Practica a numeroase întreprinderi 
a confirmat că participarea largă a 
muncitorilor, tehnicienilor și ingine
rilor la rezolvarea problemelor pe 
care le ridică activitatea economică, 
stimularea și dezvoltarea inițiativei 
masei salariaților lărgeso Imens ca
drul muncii colective, constituie un 
nesecat izvor de perfecționare a pro
ducției, de creștere a eficienței el 
economice. Și tocmai pentru a asi
gura o și mal largă participare a 
colectivului de salariați la bunul 
mers al activității întreprinderii, 
consider că este bine gîndită măsura 
preconizată de proiectul de Directi
ve ca, semestrial, comitetul de di
recție să prezinte Informări, în fața 
adunării generale a salariaților, asu
pra rezultatelor obținute în îndepli
nirea planului șl asupra sarcinilor 
viitoare, iar anual să pună în discu
ție bilanțul întreprinderii. Pentru 
a se fructifica cît mal bine „filonul 
de aur“ al Inițiativei muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, cred că 
în adunările generale ale salariaților 
va trebui să se pună în dezbatere 
problemele cele mai importante care 
urmează să fie rezolvate, pentru ca 
ei să-și poată spune cuvîntul și să 
facă propuneri cîtt mai judicioase șl 
în cunoștință de cauză. Aceste pro
puneri trebuie să se bucure de toată 
atenția din partea comitetului de di
recție, căruia îi revine obligația să 
le analizeze cu seriozitate și simț da 
răspundere și să treacă operativ la 
aplicarea lor.

internă a fabricilor și 
funcție de mărimea șl
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Nicolae Grigorescu : Sfudenți din anul I picturâ murală în timpul unei ore de 
practică . Foto : Agerpres

muzică ușoară. 21,55 — Dansea- 
Ulle Ulla, solistă a Teatrului 
Operă șl Balet din Riga. 22,10 
Recital Nini Rosso (Italia).

22,40 — Telejurnalul de noapte. 
22,55 — Telesport.

a Cotîrlea, Silvia Radu, 
iuțiu, Ion Radu și alții.

9,00 — Ora exactă. Cum va fi 
vremea. 9,02 — Gimnastica de în
viorare. 9,10 — Pentru copii și 
tineretul școlar : Film serial : ,,Me
teor XL-5" ; înot... toamna. Trans
misiune de la sala Floreasca. 
Poșta copiilor. 10,30 — Emisiunea 
pentru sate. 12.15 — Concert sim
fonic. în program : Simfonia I de 
Johannes Brahms. Interpretează 
Orchestra simfonică a Filarmo
nicii de stat „George Enescu**. Di
rijor : Kurt Mazur (R.D.G.). înre
gistrare din Festivalul internațio
nal „George Enescu —'1fi67“. 14,30 
— Fotbal : Steaua — Progresul. 
Transmisie de la stadionul „23 
August". 18,00 — Cîntă orchestra 
de muzică populară „Cindrelul" 
din Sibiu. Soliști : Lucreția Clo- 
banu, Maria 
Dumitru Mi
Dirijor : Nicolae Irimescu. 18,30 — 
Magazin 111. 19,30 — Telejurnalul 
de seară. 19,50 — Desene animate. 
20,00 — Filmul artistic : „Fifi îna
ripatul" cu Phillip Avron. 21,20 
Melodii... melodii. Soliști români 
de 
ză 
de

-fa
iit-X-. l

J J

LA CINEMATOGRAFUL 
TIMPURI NOI"

SCURT-METRAJE
ROMANEȘTI 
IN PREMIERĂ

Repertoriul pe saptămîna 
viitoare al cinematografului 
„TIMPURI NOI" din Capitală 
cuprinde noi scurt-metraje ro
mânești. Studioul „Al. Sahia" 
prezintă două filme de Investi
gație științifică : 
și „MLAȘTINA 
ambele regia și scenariul sint 
semnate de Dona Barta iar ima
ginea de Wilfried Ott) ; docu
mentarul de știință popularizată 
„STÎRCUL — PASĂRE REP
TILĂ" (regia : Ion Bostan care 
semnează și imaginea împreună 
cu Hie Cornea) ; scurt-metrajul 
sportiv „MICII ÎNOTĂTORI" 
(realizatori : Erwin Szekler, 
Marion Constantinescu și Willi 
Goldgraber).

La acest cinematograf vor 
rula, de asemenea, reportajul 

MĂRĂȘEȘTI — 50 ANI" și 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 9“.

„EFEMERE" 
TĂCUTA" (la

DE CE BANII
BIBLIOTECILOR
IAU ALTE DRUMURI?
Peste 8 500 de biblioteci 

școlare pun, în întreaga 
țară, la dispoziția elevilor 
și a cadrelor didactice a- 
proape 20 milioane de vo
lume de literatură, știință, 
artă. Ele reprezintă un pre
țios instrument de lucru 
în școală, menit să ajute 
la îmbogățirea cunoștințe
lor elevilor, la buna desfă
șurare a procesului instruc- 
tiv-educativ. Totodată, un 
fond valoros care se îmbo
gățește continuu ca urmare 
a sprijinului material al 
statului ; numai anul acesta 
suma alocată în acest scop 
se ridică la peste 20 milioa
ne de lei. Pornind de la 
aceste considerente, se 
pune firesc întrebarea : în 
ce măsură răspund biblio
tecile școlare cerințelor, 
cum folosesc fondurile ce 
le sînt destinate?

— Liceul nostru este po
sesorul unei biblioteci cu 
existentă îndelungată și cu 
tradiții 
a școlii 
fesorul 
Dabija, 
liceului ..
București. Biblioteca stimu
lează apropierea elevilor 
de bogatele izvoare de în
vățăminte și emoții artis
tice pe care le oferă litera
tura. Ea are rolul de a asi
gura o completă informare 
bibliografică, legată de pro
grama diferitelor discipline 
școlare (mai cu seamă lite
ratura română și universa
lă). de cele mai noi reali
zări și evenimente pe plan 
științific și cultural con
semnate în paginile cărți
lor.

Numeroase alte instituții 
școlare din țară și-au fău
rit biblioteci bogate, cu
prinzătoare manifestînd o 
preocupare constantă pen
tru cheltuirea gospodă
rească a resurselor bănești 
în vederea sporirii fondului 
de cărți, pentru activa inte
grare a bibliotecii în pro
gramul de lucru al școlii. 
Există însă și destul de 
multe biblioteci care numai 
cu greu se pot numi „șco
lare", aportul lor în proce
sul instructiv-educativ fiind 
prea puțin semnificativ.

Din discuțiile cu profe
sori și bibliotecari reiese 
că o cauză principală a nea
junsurilor existente în ac
tivitatea bibliotecilor șco
lare o constituie sistemul 
defectuos de achiziționare a 
cărților. Se cumpără volu
me la întâmplare, fără o 
legătură cît de cît strînsă 
cu cerințele programei de 
învățămînt, cu specificul 
școlii — generală sau liceu 
— cu numărul elevilor, cu 
fondul de cărți preexistent. 
„Libertatea de achiziție a- 
cordată școlilor — remarca 
tov. Mihai Petrescu, șeful 
serviciului pentru îndru
marea si controlul bibliote
cilor din Ministerul învă- 
tămîntului — tocmai în 
scopul completării necesa
rului de cărți legat de pro
grama școlară, a fost în
țeleasă de anumite școli ca 
o posibilitate de a cumpăra 
orice fel de lucrări". In a- 
ceeași ordine de idei, tov. 
Constantin Mătușoiu, cpn- 
sultant în Consiliul așeză
mintelor culturale din Co
mitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, a adăugat : 
„Neajunsurile sînt de ordin 
mai general și se referă la 
un ciudat paralelism exis
tent în aprovizionare, con
cretizat într-o „concurență" 
nejustificată între bibliote
cile școlare și diferite bi
blioteci publice,, sătești sau 
comunale. Deși teoretic atît 
unele cît și celelalte răs
pund unor sarcini precis 
delimitate. în practică deo
sebirile între ceea ce ele 
cumpără nu sînt prea mari. 
Este și o consecință a sla
bei colaborări în această 
direcție între C.S.C.A. si 
Ministerul Invățămîntului, 
a controlului formal și cu 
rezultate prea Dutin satis
făcătoare a activității bi
bliotecilor".

Nu-Î mal puțin adevărat 
că există si o serie întreagă 
de formalități birocratice 
oare în mare măsură frî-

nează aprovizionarea nor
mală a bibliotecilor școlare, 
în general, comenzile de 
cărți se fac înainte de a se 
cunoaște suma repartizată. 
Din această cauză s-a în
tâmplat ca în anul 1966 va
loarea totală a precomen- 
zilor să fie cu 3 milioane

Dabija. Unele cărți impor
tante pentru școală apar 
după cheltuirea banilor re
zervați unui trimestru și 
atunci ele sînt pierdute. Ar 
fi bine ca școlile să dispună 
și de o anumită sumă li
chidă cu care să poată face 
față — bineînțeles, cu spi

anchetă

în viața culturală 
— ne spunea pro- 
emerit Alexandru 
director adjunct al 
„N. Bălcescu" din

de lei mai mică decît bu
getul aprobat. Evident că 
într-un asemenea caz cu 
surplusul de bani se cum
pără... ce se 
prin librării, 
mod nejustificat, 
destinate 
cheltuite 
vățămînt 
populare 
partimente ale vieții școla-

,însuși sistemul de re- 
a fondurilor pe 
este prea rigid, 

prof. Alexandru

mai găsește 
Alteori, în 

fonduri 
bibliotecilor sînt 
de secțiile de în- 

ale sfaturilor 
pentru alte com-

re. „. 
partizare 
trimestre 
consideră

rit de răspundere — unor 
asemenea situații".

Chiar și sistemul 
difuzare a cărții produce o 
serie de greutăți bibliote
cilor școlare. Colecturile 
bibliotecilor ale Centrului 
de Librării și Difuzare a 
Cărții au pus la dispoziția 
bibliotecilor casete speciale 
pentru reținerea cărților. 
Dar pentru a deține o ase
menea casetă este absolut 
obligatoriu un fond minim 
de 3 000 lei. „Cu fondul 
nostru de 2 000—2 500 lei 
anual, spunea tov. Maria

Cu excepția cîforva succinte profi
luri artistice ale unor valori consacrate 
ale liricii noastre (Goga, Voiculescu, 
Pillat, Ion Barbu), volumul lui Aurel 
Martin este consacrat cu precădere fe
nomenului poetic actual, privit sub ra
portul unora dintre individualitățile sale 
puternice sau numai distincte care îl 
sau tind a-l reprezenta. întreprinderea 
autorului nu e deloc ușoară, ținînd 
seama că actul critic se exercită asupra 
unei realități artistice aflate într-un fot 
mai impetuos proces de înnoire, a cărei 
fizionomie complexă, departe de a-și fi 
precizat definitiv conturul, comportă 
încă — ca semne certe ale propriei 
dezvoltări și îmbogățiri — sedimentări, 
noi și substanțiale acumulări, legitime 
și profunde mutații calitative. Nedispu- 
nînd de acea perspectivă temporală, 
istorică, din care orice proces, orice 
fenomen artistic își dezvăluie cu mai 
multă pregnanță virtual ifățile, delimi- 
fîndu-le mai net_ de aparențe și contra
faceri, Aurel Martin se străduiește (și 
reușește în bună parte) să întreprindă 
o evaluare cît mai obiectivă a stadiului 
prezent al creației a aproape treizeci 
de poeți actuali. In acest scop, deși 
punctul de plecare, nucleul de bază 
al volumului, îl constituie o serie de 
cronici publicate în decursul ultimilor 
ani în revistele literare, autorul nu s-a 
limitat la simpla inserare a respectivelor 
materiale în cuprinsul cărții, ci le-a re- 
elaborat, exfinzînd zona de investigație 
critică asupra ansamblului creației fie
căruia dintre acești poeți, evident cu 
preponderent accent asupra ultimului 
florilegiu poetic editat.

Ceea ce suscită interes în aceste pa-

de

Constantinescu, biblioteca
ra Școlii generale nr. 71 din 
Capitală, nu putem benefi
cia de acest avantaj. Și ca 
noi multe alte școli. In ase
menea condiții cumpărăm 
mai mult pe apucate, ră- 
mînînd la discreția colec- 
turii dacă reține sau nu o 
carte care ne interesează și 
pe care o solicităm". Acest 
sistem creează posibilități 
colecturilor să ofere biblio
tecilor spre cumpărare li
nele volume greu vandabile 
și care nu le sînt școlilor 
de nici un folos. Pe alocuri 
și școlile sînt înclinate să 
cumpere unele cărți „pen
tru că sînt apariții rare și 
e păcat să nu le avem".

Deficiențele în activita
tea unor biblioteci școlare 
se datorează și lipsei îndru
mării șl a controlului ac
tiv din partea forurilor 
competente. La secțiile de 
învățămînt ale sfaturilor 
populare raionale există un 
inspector care. între altele, 
se ocupă și de biblioteci. 
Acest „între altele" se re
feră mai cu seamă la cen
tralizarea propunerilor șco
lilor de achiziționare a căr
ților. Arareori, secțiile de

învățămînt au făcut din ac
tivitatea bibliotecilor șco
lare un obiect de analiză, 
după cum, foarte rare sînt 
cazurile cînd acestea sînt 
analizate în ședințe specia
le ale cadrelor didactice. 
Așa se explică de ce mulți 
bibliotecari subordonează 
desfășurarea unei ample 
activități de popularizare a 
cărții în rîndul elevilor, a- 
sigurării numărului cores
punzător de cititori, care 
să-i justifice activitatea 
„intensă". Pe de altă par
te, după cum consideră și 
Gheorghe Cîmpeanu, bi
bliotecar la Liceul nr. 4 din 
Tg. Mureș, se manifestă și 
o evidentă lipsă de discer- 
nămînt în recrutarea bi
bliotecarilor pentru școli.

Asemenea situații trebuie 
combătute pentru a se res
tabili adevăratul rol al bi
bliotecii în viața scolii. 
După cum am fost Infor
mați, la Ministerul învăță- 
mîntului există intenția de 
a se întocmi un fel de ghid 
— o listă de cărți obligato
rii și necesare pentru fie
care bibliotecă școlară. 
Deocamdată, această mă
sură salutară se află încă 
la stadiul de intenție. Inter
locutorii noștri au mai fă
cut și alte propuneri: să se 
efectueze, acolo unde este 
posibil, un schimb de cărți 
între bibliotecile școlare și 
unele biblioteci publice (și 
chiar între diferitele biblio
teci școlare sau universita
re) în vederea mai adecva
tei lor profilări; să se facă 
un inventar pentru cunoaș
terea fondului de cărți e- 
xistent în școli, pe baza că
ruia să se propună edituri
lor reeditarea sau tipărirea 
acelor lucrări existente în 
insuficiente exemnlarc sau 
care lipsesc cu totul dîn 
fondul bibliotecii școlare.

Gheorghe DAVID

NOTE DE LECTOR
gul de a uimi prin insolitul lor. Consi
derațiile sale reușesc cel mai adesea să 
capteze, într-o formă concisă, trăsături 
ale specificului artistic al poeților ac
tuali.

Ceea ce îl interesează în primul rînd 
atunci cînd purcede la analiza ultimei 
plachete de versuri e, pe lingă timbrul 
său caracteristic^ în ce măsură acest 
volum continuă "sau nu orientarea este
tică anterioară a autorului, care sînt

rr

Atentie la...
9

atentie
5

Premieră pe țară la sec
ția maghiară a Teatrului 
de stat din Oradea : „Co
medie barbară" de Me- 
hes Gyorgy. Direcția de 
scenă : Szabo Jozsef. 
Scenografia : Nagy Săn- 
dor. în fotografie : o sce

nă din spectacol

O receptare judicioasă (care să al
cătuiască substanfa unui volum) a unor 
numeroase individualități poetice, atît 
de diferite ca structură și ca valoare 
literară, presupune din partea oricărui 
critic, pe lingă o imagine complexă a 
totalității fenomenului cercetat, și multă 
finefe în definirea și ierarhizarea valori
lor, în tratarea diferențiată a autorilor 
respectivi în funcție de specificul crea
ției lor, un ascuțit simț al nuanțelor în

POEȚI CONTEMPORANI"
gini critice e mai întîi de toate — și 
aici putem desluși un merit al auto
rului — aplicația lor riguroasă la 
obiect, curiozitatea (sobră) și scrupulo- 
zitatea (afabilă) a acestui critic sensibil 
la vibrațiile autentice ale lirismului. 
Nutrind un deosebit respect pentru 
munca artistică, mai ales atunci cînd 
ea se dovedește încununată de roade, 
fertilizatoare, Aurel Martin nu se apleacă 
asupra creației poetice cu intenția de 
a o respinge sau accepta, ci, de fiecare 
dată, pentru a o explica, analizînd-o în 
elementele sale constitutive, integrind-o 
în contextul întregii opere a autorului 
respectiv. Spirit echilibrat, pe alocuri 
chiar meticulos, Aurel Martin înțelege 
să practice o critică supusă la obiect, 
care nu își face un blazon din a cultiva 
paradoxurile, observațiile emise de dra-

PATRIA• Operațiunea Crossbow — cinemascop :
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16.30 ; 19 ; 21,30, FESTIVAL (com
pletare Sub semnul trainicei prietenii româno- 
bulgare) — 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15.
a Subteranul — cinemascop : REPUBLICA (com
pletare 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 — 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, GLORIA (com
pletare Găteala capului) — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, TOMIS (completare Perfecțiunea e rotundă)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Sindbad marinarul : LUCEAFĂRUL (completare 
Perfecțiunea e rotundă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, BUCUREȘTI (completare Albina ro
mânească — Apis Melifica Carpatina) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MODERN (completare Ar
hitectura 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).
e Sfidarea : CENTRAL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 18,30 ; 21.
• Cu mîinile pe oraș : CENTRAL — 16.
• Mai tare ca moartea : CINEMATECA — 14 ; 17 ;
19 ; 21.
• Prostănacul — cinemascop : VICTORIA (com
pletare Fetița 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 mîinile, domnilor polițiști ! : DOINA (com
pletare Piatra și viața) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.

factorii care au prefigurat-o și ce in
dicii oferă ea cu privire la evoluția 
viitoare a poetului respectiv. Stabilind 
astfel filiații, punți de legătură între 
noul volum și creația anterioară, criti
cul încearcă implicit să descifreze tra
iectoria dezvoltării artistice a autorului, 
să sesizeze dialectica lăuntrică a proce
sului său de creajie. Il interesează deci 
în ce măsură poetul respectiv îm
plinește sau nu, confirmă sau va desă- 
vîrși promisiunile sale inițiale, semna- 
lînd, atunci cînd e cazul, „bruioanele”, 
aspectele distonante sau sugerînd au
torului respectiv zonele, registrul afec
tiv și tematic mai adecvate structurii 
sale artistice și psihologice, către care, 
cu fecunde rezultate viitoare, ar merita 
să-și concentreze atenția și să perse
vereze.

utilizarea și dozarea atentă, adecvată 
a limbajului critic, lată calități pe care, 
în bună măsură, le dovedește și Aurel 
Martin în volumul său. Uneori însă, 
neîmprospătîndu-și observația, autorul 
se abate de la atît de sugestiva re
comandare făcută criticii de Sainte- 
Beuve, aceea de a lua din călimara 
fiecărui autor „cerneala cu care vrei 
să-l zugrăvești* și, în locul unor consi
derații pertinente în stare să surprindă 
esența, specificul artistic al creației unor 
poeți, recurge la formulări vagi, stereo
tipa, uniformizatoare, care nu contri
buie la o diferențiere justă a valorilor. 
Aflăm astfel că dacă cu Adrian Maniu 
se produce „o notabilă modificare a 
structurii universului de imagini”, Flo
rența Albu, în ultimul său volum, aduce, 
la rîndu-i, „o notabilă modificare de

(completare Găteala

Sub semnul trainicei 
întâlnirea : TIMPURI

• Cheile cerului : UNION 
capului) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• In golful urșilor albi — 
prietenii româno-bulgare — 
NOI — 9—21 în continuare.
• Cine călărește un tigru î GIULEȘTI (comple
tare Dacă aș fi știut ?) — 15,30 ; 18 ; 20.30. RA
HOVA — 10,30 : 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop :

cinema

DACIA — 8,15—20,45 în continuare, DRUMUL
SĂRII (completare Expresul de noapte) — 15 ; 17,30 : 
20.
• Pasărea PhSnix — cinemascop : BUZEȘTI —
14.30 ; 17 ; 20, VOLGA — 9—14,30 în continuare ;
17.30 ; 20,30.
• 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 Nicolae Kirculescu), FLOREASCA 
(completare Tămăduire) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
• Povestea țarului Saltan — cinemascop : UNI
REA (completare Se răresc norii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Bunicul, Kylljan și eu j VITAN (completare Fi
loxera) — 14,30.

• Dragoste la zero grade : VITAN — 16,30 ; 18,30 ; 
20,30.
• Agonie șl 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 ------ --------
LAR — 10,30
• Fantoinas 
(completare
18,30 ; 20,30.
• O zi nu tocmai norocoasă — cinemascop : MO
ȘILOR (completare Expresul de noapte) — 16 : 20,30.
• French cancan : MOȘILOR — 18,15.
• Singur pe lume : FERENTARI (completare De 
unde vin copiii 7) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : 
COLENTINA (completare Romanțe) — 16 ; 18,15 ; 
20,30.
• Comisarul X — cinemascop : PROGRESUL (com
pletare Congresul lingviștilor) — " ................."
• Spartacus —
— 10,30 ; 15 ; 19.
a Recompensa 
pletare E mai
• Cimaron — _______ , __________ ___
pletare Ultima țigară) 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cum să turl un milion — cinemascop : CRIN- 
GAȘI — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Unde este al III-lea rege 7 : COSMOS (comple
tare Cancerul metalelor) — 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Femela necunoscută : PACEA (completare A- 
parlamentul) — 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Sora cea mare — cinemascop : FLACĂRA (com
pletare 1001 de desene) — 15,30 ; 18.
• In flecare zi sărbătoare t FLACĂRA — 20,30.

— cinemascop (ambele serii) : POPU- 
; 18 ; 19,30
se dezlănțuie — cinemascop : MUNCA 
Maxim Gaspar) — 11 ; 14,30 ; 16,30 ;

ll ; 15,30 ; 18 ; 20.30 
cinemascop (ambele serii) : LIRA

— cinemascop : VIITORUL (com
bine așa 7) — ÎS ; 18,15 ; 20,30.
cinemascop : COTROCENI (corn

(Urmare din pag. I)

milat, iar cealaltă devine explozivă 
poate tocmai în măsura în care se 
mai adaugă și elemente vast emoti
ve declanșînd reacții motorii (ges
turi), vasculare (paloarea sau roșea- 
ța pielii) etc.

Se mai poate face deosebirea 
între atent și atenționat. Acesta din 
urmă vede, simte, percepe și elabo
rează relativ mai multi parametri. 
O face fără încordare, fără frunte 
încrețită, fără gesturi sacadate, fără 
efort vizibil. E tot așa de natural 
cînd e atent sau respiră, e tot așa 
de spontan și degajat. In felul lui, 
este un soi de sportiv antrenat cu 
un anume fel de efort, devenit ste
reotip psiho-Intelecto-motor. Desigur, 
că și pentru acesta pot fi surprize, 
de exemplu, traversînd imprudent 
strada. Dar dacă a făcut-o. fusese 
imprudent. își ieșise din „zonă", fi
ind preocupat mai mult ca de obi
cei sau absent : Pierre Curie traver
sa strada citind ziarul cînd a fost u- 
cis de un camion în viteză.

Atenționatul are un fond organi
zat în sensul că posed'ă un deosebit 
simt de observație. Centrala Iul a- 
perceptivă operează elastic și rapid, 
identifică și clasează prompt, fără 
greș, e un motor care nu gîfîle nici 
încetinește turația la o pantă mică, 
un carburator care nu se îneacă la 
accelerație. Simțurile, în priză di
rectă cu realitățile de moment și cu 
memoria, nu se amestecă, nu s« 
pierd, nu difuzează dezordonat.

Intervine, de asemenea, distincția 
între tipul vizual și cel auditiv. 
George Enescu își cîștiga prompt au
toritate asupra oricărei orchestre pe 
care o avea de condus în nenumă
ratele sale peregrinări, pentru că 
avea „ureche absolută", dublată de 
localizare spațială. El chema Imediat 
la ordine exact pe cel care clin toa
tă orchestra pusese un bemol de la 
sine. Pentru unii muzicieni, este de
sigur un talent. Dar pe de altă par
te toti ciobanii au un excelent spi
rit de observație fată de un anume 
detaliu absent altora : „auzi cum 
sună rîul ? plouă mîni". Toți pădu
rarii descifrează urmele jivinelor 
sălbatice care trec la apă, la hrană 
ori la pradă. Cofetarul bun „neme- 
rește" aluatul, nu după gramajul 
din carte, ci după pipăit si aspect.

Talent ori antrenament, atenția 
poate deveni simultan multiplă, pe 
linii paralele, de garaj ori de tra
fic. întocmai ca la feroviari, maca
zurile fiind conduse de o centrală a 
mișcărilor, pe principiul selecției ca
litative și la momentul preferențial.

Ca student medicinist, prin 1920, 
plăriuisem la Societatea noastră un 
pergament omagial redactat „acade
mic" în limba veche, de cronicar. 
Era un obicei pe atunci. încercări 
de tot felul au cat greș. Timpul tre
cea, scadenta era apăsătoare. O idee 
salvatoare : să mergem la Nicolae 
Iorga ! L-am găsit, nici acasă, nici 
la curs, ci la redacție, la „Neamul 
Românesc". Așa-zisul lui birou era 
un fel de anexă improvizată din 
seînduri. aplicată pe ușa tipografiei 
(din strada Brezoianu spre Dîmbovi
ța). Noi, cei doi student!, am intrat 
direct, căci bătaia repetată la ușă 
era mascată de zgomotul rotativei. 
Ne-a întrebat ce vrem. I-am pus sub 
ochi adresa Societății. A consimțit 
din cap. Peste corecturile în șpalt a 
întins rapid o fîșie de hîrtie (deșeuri 
c.'e atelier) și a început a scrie, în li
nii scurte, cît permitea îngustimea 
fîșiei. Dar în același timp dădea un

De asemenea, unele 
indică pe Radu Bou-

viziune artistică”, 
etichetări care îl 
reanu ca „un visător de speță roman
tică", pe Geo Dumitrescu ca un „ro
mantic în tradifia pașoptiștilor", pe Ce
zar Baltag ca un „romantic", pe Radu 
Stanca „prin excelență romantic", pe 
Ion Horea și Șt. Aug. Doinaș ca niște 
„clasicizanți", pe Marin Sorescu ca un 
„antiromantic" etc, etc. Asemenea ca
lificative mi se par schematice, sim
pliste sau, în orice caz, nu îndeajuns 
de semnificative, de caracteristice pen
tru individualitatea autorilor respectivi. 
Uneori înfîlnim chiar formulări, com
parații de prisos (de tipul „Teodor 
Balș e un metaforic, convins probabil 
ca și Marcel Proust că „singură me
tafora poate da stilului un fel de eter
nitate". Sau „Mihu Dragomir e un poet 
al dragostei și al urii ca oricare alt 
poet contemporan. Dar la un alt mod 
decît, să zicem, Veronica Porumbacu"), 
pe care e de mirare cum ochiul în 
genere scrupulos al autorului nu le-a 
putut evita. Deoarece, într-adevăr, ex- 
ceptînd aceste cîteva scăderi, Aurel 
Martin vădește, în cuprinsul cărții sale, 
în majoritatea cazurilor, o înțelegere 
a fenomenului poetic actual, un interes 
viu pentru valorile de care depinde dez
voltarea sa viitoare, apreciindu-le cu 
justețe și nu rareori cu finețe evoluția 
prezentă, considerată în cele mai sem
nificative manifestări lirice ale dia
logului lor cu lumea înconjurătoare, în 
efortul de a imprima acestui sugestiv 
„colocviu” dimensiuni cît mai adinei, 
rezonante poetice cît mai profunde.

răspuns șefului zețar din dreapta Iul. 
și făcea un alt gest din ochi și din 
cap unui lucrător venit din stingă 
lui. prin ușa tipografiei. Păstrez a- 
cel jnicromanuscris lunguet. de tin 
sul. Textul e clar. cald. îneîntător. 
Mai târziu am analizat comporta
rea lui : Avea deci trei linii distinc
te de recepție. Cel puțin trei.

Viata foarte modernă 
„contactare" trepidantă, 
pe linii multiple, cu alte 
unde afective, cu alte 
psiho-intelecto-motorii. 
nostru cerebral 
mai mult sau 
pentru emisiuni 
rabil sporite ca 
timp și ca intensitate fată de exci- 
tanții sociali. Rezultatul ? Dacă • 
pozitiv : succes intensificat de ta
lent. dinamism, rezonantă. Dacă a 
negativ: nevroză, psihastenie, uzu
ră. rebut.

Patologia sugerează că intervine 
aci o suprasolicitare a atenției de 
fond, a procesului permanent. Este 
surmenajul intelectual. Socialul na 
îndeamnă să corectăm lacunele a- 
tenției noastre. Acesta e rezultatul 
„ruminării serale" a conținutului fie
cărei zile. Socialul timpurilor noas
tre solicită tot mai multă atenția. 
Singura ieșire demnă este să ne a- 
daptăm. Cum ?

In primul rînd, „schimbul de ex
periență" : nici ciobanul, nici pesca
rul ori vînătorul nu gonesc. Ei ob
servă. înmagazinează, meditează. 
Meditația este un fel de ruminația 
pentru senzații, sentimente, gînc'uri, 
observații, păreri, impresii. Toate re
chizitele acestea, care fac decorul, 
și uneori fondul, spectacolelor mal 
mult sau mai puțin teatrale, zi de 
zi. pot deveni astfel acel suc fără 
preț care se cheamă înțelepciune, „a 
ști să trăiești", „a ști să faci", ome
nie — piatra filozofală.

Atenția e un echivalent, ori un 
fundament, al instinctului de conser
vare aplicat la relațiile vieții ac
tuale. In toată lumea cresc vertigi
nos posibilitățile de călătorii rapide, 
sporesc ca număr, ca diversitate. 
Dacă se schimbă astfel ritmul șl în
tinderea contactărilor inter-umane, 
obligator trebuie să se adapteze și 
stereotipul nostru psiho-motor. A- 
tentia este interes biologic și social 
de tip egocentric. Atenționarea mai 
presupune și simpatie, afecțiune bi
laterală. și numai în aceste condiții 
poate deveni social-constructivă.

Atenția este oare obositoare ? Nici
decum ; s-ar putea asemăna cu 
mestecatul. Leneșul lui Ion Creangă 
întreba dacă-s mulați posmagii și 
prefera să moară de foame decît să 
se obosească mesteeîndu-i. Realita
tea nu-i savuroasă și hrănitoare de
cît dacă e mestecată atent. Altfel o 
anostă și obositoare. Ruminația me
ditativă asigură un surplus de efi
cientă.

Asistam, nu de mult, la conver
sația a doi medici' englezi, despre 
un al treilea care „era într-o situa
ție foarte grea, foarte alarmantă". — 
E bolnav ? — Mai rău I — Are can
cer ? — Și mai rău I 
cu el ? — A pierdut 
lui. Multe binefaceri 
Rabelais. Cervantes, 
taire, Beaumarchais, ___ ,__ __
gă, Mark Twain, Bernard Shaw.

Vitamina, ori lubrefiantul „umor", 
pot da angrenajului psiho-lntelec- 
tual acea supletă socială, acea adap
tare la tracțiuni forțate, ori neplă
cute. care altfel devin cauză de u- 
zură. Primul care cedează este a- 
tenția. Devine greoaie, lentă, lacu
nară Se pierde tocmai distilatul sa
vuros și nutritiv al dinamicii zilni
ce. Se pierde și adaptarea la efort 
inegal. Umorul de unul singur poa
te deveni răutăcios, antisocial. Dar 
încă mai eficient, mai durabil, mal 
adecvat e acel simț tonic de pleni
tudine a forțelor proprii în condiții
le d'ate, acel echilibru dinamic cu 
ambianta raportată la ceea ce se 
poate face și cît mai bine — a- 
nestezia pozitivă, care dă elanul ge
neros al vieții.

Sportul rămîne o școală fiziolo
gică pentru ameliorarea atenției, 
mal ales că oferă și corectivul can
titativ al punctajului, cu sau fără 
arbitru. Drumeția simplă e uneori 
de ajutor, alteori, în zile mohorîte, 
filatelia. sau pescuitul. Alții obțin 
deconectarea necesară șl scoaterea 
din circuitul de încordare schimbînd 
o muncă cu alta, adică își dirijează 
atenția pe tematici diferite.

Atenția e selectivă. Unii pot

înseamnă 
simultană, 

lungimi ca 
rezonante 

Electronicul 
se recondiționează 

mai puțin eficient 
și recepții conside- 
debit pe unitate de

— dar ce est« 
simțul umoru- 
ne vin 
Lesage,

c'e la 
_ . Vol- 

Cehov, Crean-

Adrian ANGHELESCU

______  __  __ fl 
atenti la citit ori scris în timp ce 
ascultă o muzică de radio ori de 
tranzistor, pe cînd vorbitul îi îm
piedică de la orice lucru neputîn- 
du-și concentra atenția. Alții „trăn
cănesc" fără a obosi, fie că nu sînt 
capabili de atenție concentrată, fie 
din vedetism.

Atenția să-i zicem dublă trebuie 
cultivată, dezvoltată. Pot asculta ori 
pot vorbi, dar în același timp văd 
cum un obiect e gata să alunece 
de pe masă și, continuînd prima ac
țiune. o fac la timp pe a doua, pre
venind căderea obiectului. Atenția 
multi-modală pare a fi însă gradul 
suprem. Fiziologia generală arată că 
monotonia scade pragul excitabilită
ții si amploarea reacției.

Educarea atenției se face și prin 
regularitatea programului de viață, 
de exemplu, sculatul la anume oră, 
fără ceas deșteptător. Nu-i deloc u- 
til să se concentreze privirea, auzul 
si fonatia doar pentru interlocutor, 
ci se poate lua notă despre ambian
tă. despre timpul care trece, despre 
alte persoane care apar sau pleacă.

Atenția devine latentă și reapare 
post factum : percepția și memori
zarea s-au făcut corect, dar declan
șarea de răspuns se face cu întâr
ziere : „uitasem să spun...". Școală 
a atenției : deprinderea de a privi 
în trecere și a remarca, a înmaga
zina detalii care pot fi utile, si nu 
se mai uită ; sau nu au utilitate, șl 
se uită.

Un element care ajută mult aten
ția este simetria în timp, spațiu etc. 
Principiul simetriei, dacă e aplicat 
sistematic, permite a repera rapid 
greșala. asimetria, — întocmai ca o 
notă falsă pentru un dirijor avînd 
ureche perfectă.

Un alt element de ajutor este să 
prinzi cuvîntul ori noțiunea cheia 
și să începi corespunzător în răs
puns ori în reacție.

Atenția produce voltajul actual ne
cesar efectuării acțiunilor personale 
în corelare cu un anume randament 
social dorit. Contactarea în condi
țiile vieții moderne devenind tot 
mai variată și intensă, problema 
este de a preciza, de la individ la 
individ, cum se poate ameliora ni
velul, calitatea, elasticitatea și efi
ciența atenției si atenționării sale, 
— bineînțeles cu scopul de a putea 
asigura fiecăruia cele mai bune con
diții și rezultate în condițiile date.
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PRIMIREA LA C.C. AL P.C.R. A DELEGAȚIEI 
DE ACTIVIȘTI Al P. C. DIN CEHOSLOVACIA >

Tovarășul Manea Mănescu, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit sîmbătă 
delegația de activiști ai P.C. din 
Cehoslovacia, condusă de Jan Foj- 
tik, membru supleant al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, redactor șef 
adjunct al ziarului „Rude Pravo" 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită în țara noastră, în 
schimb de experiență.

La primire a luat parte Sion Bu
jor, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent Cestmir Cisar, am
basadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

★

în aceeași zi, delegația de acti
viști ai P.C. din Cehoslovacia a 
plecat spre patrie.

La aeroportul Băneasa delegația 
a fost condusă de Sion Bujor, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. Nes
tor Ignat, președintele Uniunii 
Ziariștilor, Valeriu Pop, redactor 
șef adjunct al ziarului „Scînteia", 
de activiști ai C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres) I

Cronica zilei
PLECAREA MINISTRULUI 

ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI 
EXTERIOR AL R.A.U.

Sîmbâtă dimineața a părăsit Ca
pitala ministrul economiei și co
merțului exterior al R.A.U., Has
san Abbas Zaki, care a participat 
la lucrările celei de a IlI-a sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, și funcționari superiori din 
acest minister.

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

*
Sîmbătă a părăsit Capitala dele

gația Camerei de Comerț din Ka-

SPORT
TENIS DE MASA. Maria 
Alexandru învingătoare la 
„internaționalele" Iugosla
viei

La Karlovaț au continuat cam
pionatele internaționale de tenis 
ale Iugoslaviei. în proba de sim
plu, românca Maria Alexandru s-a 
calificat în finală învingînd-o cu 
3—2 pe iugoslava Miriana Res- 
ler. Cealaltă finalistă, Gabrielle 
Geisler (R. D. Germană), a eliml- 
nat-o cu 3—1 pe Cirila Pire (Iugo
slavia). La dublu bărbați cuplul 
Giurgiucă (România), Stepanek 
(Cehoslovacia), a obținut pînă 
acum trei victorii, dintre care ulti
ma cu 3—2 în fața cunoscutului 
cuplu suedez Johanson — Bern
hardt. în finala probei feminine, 
selecționata Angliei a întrecut-o 
cu 3—2 pe cea a Iugoslaviei.

La închiderea ediției ne-a parve
nit rezultatul finalei de simplu din
tre Maria Alexandru și Gabrielle 
Geisler 3—0 (21—13; 21—18 ;
22—20) in favoarea campioanei 
țării noastre.

A început 
întrecerea 
șahiștilor

Douăzeci dintre cei mai buni 
șahiști ai țării noastre, în frunte cu 
marele maestru internațional, Florin 
Gheorghiu, au început sîmbătă după- 
amiază, în sala Institutului de Pe
trol, Gaze și Geologie din Capitală, 
disputa pentru titlul de campion al 
Kotnâniei pe anul în curs. întrece
rile, care vor dura trei săptămîni, 
constituie totodată un criteriu de se
lecție pentru turneul zonal al Cam
pionatului european pe echipe ce se 
va desfășura la începutul lunii de
cembrie la Sofia. Partidele desfășu
rate în prima rundă s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Ghițescu- 
Ungureanu — remiză ; Nacht-Fischer 
— remiză ; Zara-Neamțu 1—0 ; Ra- 
dovici-Soos 1—0 ; Reicher-Demian 
1—0. Celelalte partide s-au întrerupt.

I
*

LUPTE LIBEREEchipa Steaua la al șaptelea titlu
In Sala Dinamo din Capitală 

au avut loc vineri și sîmbătă 
întrecerile ultimei etape a 
campionatului național de 
lupte libere pe echipe. Pentru 
a șaptea oară consecutiv, titlul 
a revenit formației bucureștene 
Steaua. De-a lungul întregii 
competiții, luptătorii de la 
Steaua, antrenați de V. Popovici 
și Gh. Șuteu, n-au înregistrat 
nici o înfrîngere și nici un 
rezultat de egalitate ! Printre 
cei care și-au adus aportul cel 
mai consistent la acest frumos 
succes se numără Gh. Tăpă- 
lagă, N. Cristea, P. Coman, I. 
Chirilă, I. Popescu, Șt. Stîngu. 
Iată rezultatele tehnice ale ul
timei etape : Progresul Bucu
rești — Mureșul Tg. Mureș 
14—io ; Progresul București — 
Victoria Buzău 22—10 ; Mure
șul Tg. Mureș — Victoria Bu
zău 15,5—9,5; Dinamo .București
— Constructorul Hunedoara 
20,5 — 7,5 ; A.S.A Brașov — 
Constructorul Hunedoara 18 
—14; Dinamo București — 
A.S.A. Brașov 25—7 ; Steaua
— Steagul roșu Brașov 
25—7 ; Steaua — A.S.M.T. Lu
goj 24—8 ; Steagul roșu Brașov
— A.S.M.T. Lugoj 26—2 ; Oțe
lul Galați — Petrolul Ploiești 
21—7 ; Otelul Galați — C.S.M. 
Cluj 20—12 ; C.S.M.Cluj — Pe
trolul Ploiești 21—11.

CAMPIONATELE
EUROPENE DE VOLEI
• Echipa masculină a României la prima victorie • în 

turneul feminin conduc U.R.S.S. și Polonia

ISTANBUL (prin telefon de la tri
misul nostru special). — In viața tu
multuoasă a marelui oraș de pe ma
lurile Bosforului voleiul continuă să 
aibă principala cotă-parte în preo
cupările amatorilor de sport. Între
cerile încep să atingă maximum de 
intensitate, iar clasamentul își pre
figurează treptat formele definitive.

In turneul de la Izmir, unde au loc 
meciurile turneului final feminin, 
două echipe își mențin intacte aspi
rațiile la titlu : U.R.S.S. și Polonia, 
cu cîte patru victorii din patru po
sibile. Prima — actuală campioană a 
continentului — nu a pierdut nici un 
set, în timp ce a doua are la pasiv 
patru seturi. Dacă astă-seară echipa 
Cehoslovaciei, aflată acum pe locul 
trei, nu va bara calea campioanelor 
europene, soarta titlului rămîne 
fie decisă marți. în ultima 
a întrecerilor, de rezultatul 
U.R.S.S. — Polonia.

Voleibalistele române _____
„Turneul de consolare" de la Anka
ra, unde au principalele sanse de a 
termina neînvinse. Singura contra
candidată — arată clasamentul ac
tual — este echipa R.F. a Germaniei, 
de asemenea neînvinsă. In partida 
de ieri cu Elveția, echipa tării noas
tre a cîștigat. normal, cu 3—0 (15—1; 
15—1 ; 15—3).

In sala „Spor Saray" din Istan
bul, primul cuplaj de sîmbătă a du
rat peste patru ore. Dună ce echipa 
U.R.S.S. a întrecut-o detașat cu 3—0 
pe cea a Italiei, în mai puțin de o 
oră, pe teren au intrat formațiile 
Ungariei și R.D.G., a căror dispută 
foarte echilibrată si spectaculoasă a 
însumat cinci seturi și aproape... trei 
ore. In fiecare set, la fiecare minge, 
s-a luptat extraordinar de ambele

să 
reuniune 
meciului

domină

părți. In setul 
R.D. Germane
13— 3 și se părea 
mai poate scăpa. Dar maghiarii, 
un finiș impresionant, au egalat
14— 14 și apoi, punctînd de două 
consecutiv, au cîștigat partida 
3—2.

A urmat apoi întîlnirea dintre 
chipele României și Iugoslaviei, 
cărei miză vizează, deocamdată^ 
loc la mijlocul clasamentului, 
tru voleibaliștii noștri, o eventuală 
victorie în această confruntare ar 
fi prima din turneul final...

...Și iată-ne victorioși. Aseară, vo
leibaliștii noștri au învins cu 3—0 
(15—11; 15—10; 16—14). Este, dacă 
vreți, un moment „istoric" pentru 
echipa masculină ce ne reprezintă la 
cea de-a Vil-a ediție a campionate
lor europene ! Jocul ei, însă, s-a si
tuat din nou sub calificativul satisfă
cător. tinînd cont că adversarii de 
ieri nu sînt cotați printre primele 
valori europene, cit și de faptul — 
reflectat și de configurația scorului 
în seturi — că victoria a fost obținu
tă destul de greu. Antrenorii echipei 
române au folosit în acest meci o 
echipă-mozaic. desele și puțin obiș
nuitele schimbări în formație tră- 
dînd, se pare, intenția de a găsi o 
formulă, nouă pentru restul întrecerii 
de aci și. probabil, pentru altele ce 
vor urma...

Astăzi, finalistele turneului mas
culin au zi liberă. Ele vor folosi o 
parte a acestui binemeritat răgaz 
răspunzînd amabilei invitații din 
partea gazdelor de a face o excursie 
prin cele mai pitorești împrejurimi 
ale Istanbulului.

Ion DUMITRIU

decisiv. echipa 
a condus cu 8—0, 

l că victoria nu-i 
cu 
la 

ori
cu

e- 
a 

un 
Pen-

AZI ÎN CAPITALĂ
FOTBAL : Dinamo București 

— Rapid; Steaua — Progre
sul, pe Stadionul „23 August', 
începînd de la ora 12,45.

RUGBI: Rapid—Progresul, pe 
Stadionul Constructorul, la ora 
9 ; Steaua—Dinamo, pe Stadio
nul Republicii, la ora 11,30.

ȘAH : a doua rundâ din tur
neul final al campionatului 
masculin individual, în sala 
Institutului de Petrol, Gaze și 
Geologie, începînd de la ora 
16,30.

LUPTE : meciul triunghiular 
Dinamo București—Oțelul Ga

lafi—Steaua din ultima etapâ 
a campionatului national de 
lupte greco-romane, la Sala 
Floreasca, ora 10.

BASCHET : Progresul—Aca
demia Militară (masculin B), 
Politehnica București—Farul 
Constanta (masculin A), Voin
ța București—Voința Brașov 
(feminin A), Steaua—Politehni
ca Galați (masculin A), în 
Sala Dinamo, începînd de la 
ora 8,30.

CAIAC CANOE : „Concursul 
de închidere a sezonului', pe 
Lacul Herăstrău, de la ora 9.

LA

LIDERUL

SOUSSA

SE RETRAGE
runda a 14-a, în tur- 

_______ de șah de la Soussa 
(Tunisia) au rămas doar 22 de parti
cipant! ; al 23-lea, marele maestru 
american Robert Fischer, care con
ducea în clasament după 13 runde, 
s-a retras. După ce nu s-a prezentat 
la partida cu Gipslis (cerînd repro- 
gramarea acesteia), Fischer a recidi
vat și în runda a 14-a, absentînd de 
la partida eu Hort. Juriul i-a consi
derat partidă pierdută și Fischer a... 
părăsit turneul. în clasament condu
ce acum marele maestru danez Bent 
Larsen cu 10,5 puncte din 14 posi
bile, urmat de Gllgorici (Iugoslavia) 
9,5 din 13 posibile. Hort — (Ceho
slovacia) 9,5 din 14 posibile, Korcinoi 
și Gheller (U.R.S.S.) 8,5 din 12 posi
bile etc. în runda a 14-a, Larsen a 
cîștigat la Byrne, Bilek la Quellar și 
Gheller la Suitties. Partidele Korci
noi — Gllgorici, Stein — Ivkov și 
Kavalek — Matanovici s-au încheiat 
la egalitate.

începînd'cu 
neul interzonal

în citeva rînduri
LA TRADIȚIONALUL FESTIVAL 

BASCHETBALISTIC DE LA AN
VERS, selecționata Europei (din 
care face parte și jucătorul român 
A-lin Savu) s-a întîlnit cu campioana 
Belgiei, formația R. C. Malines, pe 
care a învins-o cu scorul de 112—101 
(59-55). Selecționata Europei a cîști- 
gat și meciul cu Real Madrid, la 
scorul de 124—97 (67-46).

AL PRE- 
CAMPIO- 
POLO PE

»N AL TREILEA MECI 
LIMINARHLOR „CUPEI 
NILOR EUROPENI" LA 
APĂ, în grupa de Ia Sofia echipa 
Dinamo București a întîlnit formația 
Ruda Hvezda Kosice, pe care a în
trecut-o cu scorul de 7—3. Rezultate 
din grupa preliminară de la Barce
lona a aceleiași competiții : Et.hnikos 
Pireu — Marsilia 6—3 : C. N. Barce
lona — Schwimm Union Viena 4—3.

MECIUL DE BOX VARȘOVIA —

HAMBURG, desfășurat, ia Hamburg, 
a revenit pugiliștilor ‘ polonezi cu 
14—6. Citeva rezultate tehnice : „co
coș" — Galonzka (V) învinge prin a- 
bandon în repriza 1 pe Pillarz (H) ; 

Grudzien (V) dis- 
Schwede (H) ; 

„ ,__ . , , . prin
abandon în repriza a III-a la Jittler 
(H) ; „semimijlocie" — Kottfberg (H) 
termină la egalitate cu Kaczynski 
(V).

ÎN BELGIA CONTINUĂ CAMPA
NIA ANTIDOPING. Curtea de apel 
din orașul Gând l-a condamnat re
cent pe cunoscutul ciclist Andrâ 
Spruyt la o amendă de 2 000 franci 
și suspendarea pe doi ani din acti
vitatea sportivă, pentru folosirea de 
produse farmaceutice interzise. Me
dicul care a prescris „tratamentul" 
a fost, de asemenea, condamnat la o 
amendă de 2 000 franci.

„semiușoară' 
pune la puncte de 
„ușoară" — Kulej (V) cîștigă

raci (Pakistan), care a făcut o vizită 
în țara noastră.

★

Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist a trimis o te
legramă generalului Suharto, pre
ședintele interimar al Republicii 
Indonezia, în care își exprimă pro
testul hotărît față de acțiunile re
presive întreprinse de forțele re- 
acțiunii împotriva luptătorilor pro
gresiști și patrioților indonezieni și 
cere încetarea represiunilor și a te
rorii în Indonezia, restabilirea li
bertăților și drepturilor astăzi su
primate, apărarea vieții și punerea 
în libertate a patrioților indone
zieni. în telegramă se arată că ti
neretul din România își exprimă 
sentimentele ] 
tate și simpatie cu lupta forțelor 
progresiste din Indonezia.

A
Prima Consfătuire națională 

fizică și tehnica plasmei și-a 
cheiat lucrările sîmbătă la amiază.

în cuvîntul de închidere acad. 
Eugen Bădărău a exprimat, în nu
mele participanților la consfătuire, 
angajamentul lor de a-și spori 
eforturile în vederea dezvoltării 
continue a economiei naționale, pe 
baza tehnicii avansate și aplicării 
în practică a rezultatelor cercetă
rilor științifice.

★

Sîmbătă a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Paris, o delega
ție a Ministerului Invățămîntului, 
condusă de Traian Pop, adjunct al 
ministrului învățămîntului.

[Manifestări prilejuite de
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A apărut numărul
7/1967 al revistei

„Magazin
■ ■ ■ ttistoric

Acest număr al revistei cu
prinde articolele: 1917: Din fe
bruarie pînă în octombrie de 
PETRE I. IONESCU, Români în 
Armata Roșie de GHEORGHE 
UNC, Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie văzută de 
Ia tribuna Parlamentului ro
mân de NICOLAE COPOIU, O 
solie din Dacia la Roma, acum 
două milenii de DUMITRU TU
DOR, Prin marile muzee ale 
lumii: Chantilly de MAURICE 
BAUMONT, Huniazii de CAMIL 
MUREȘAN, Condamnați la 
moarte pentru a fi salvați! de 
CAROL GOLLNER, Pasionan
ta istorie a unui cintec — Mar- 
seie?a de DUMITRU ALMAS, 
Vikingii de la Soare Răsare de 
PETER BUCK, Documente des
pre români in arhivele din Is
tanbul de MIHAIL GUBOGLU, 
Armand Căllnescu contra Găr
zii de fier de AL GH. SAVU, 
Asasinarea lui Armand Căli- 
nescu de PETRU IGNAT și 
GHEORGHE MATEI.

Revista publică, de aseme
nea, interviul cu acad. EMIL 
CONDURACHI intitulat: Tradi
ție și inovație in cultura țări
lor din sud-estul Europei și 
continuă ciclul de Memorii ale 
lui C. ARGETOIANU. Ea mai 
cuprinde rubricile: „Viața ști
ințifică', „Panoramic editorial' 
și „Poșta redacției'.

ADUNĂRI FESTIVE
La Teatrul de stat „Al. Davila" 

din Pitești a avut loc sîmbătă 
după-amiază o adunare festivă 
consacrată semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
la care au luat parte conducători 
ai organelor locale de partid și de 
stat, reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, oameni ai 
muncii din întreprinderile și insti
tuțiile orașului. Au participat, de 
asemenea, membrii delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-române, 
conduse de Ivan Grigorovici Ko- 
vali, membru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., secretar al C.C. al P. C. 
din R.S.S. Tadjică.

Despre însemnătatea istorică a 
Revoluției din Octombrie, succe
sele obținute în construcția comu
nismului de către poporul sovietic 
și prietenia dintre popoarele român 
și sovietic a vorbit Petre Dumini
că, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Argeș al P.C.R., și 
Ivan Grigorovici Kovali.

Delegația sovietică a oferit în 
dar Comitetului regional Argeș al 
P.C.R. un bust al lui V. I. Lenin.

★
La Teatrul de stat din Constanța 

a avut loc sîmbătă după-amiază o 
adunare festivă consacrată semi
centenarului Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. Au luat parte 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, numeroși cetă
țeni.

Constantin Mîndreanu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Dobrogea al P.C.R., și F. I. Șkudov, 
consul general al Consulatului 
U.R.S.S. din Constanța, au vorbit 
despre însemnătatea Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, des
pre prietenia dintre popoarele ro
mân și sovietic.

★
La adunarea festivă care a avut 

loc sîmbătă după-amiază, în sala 
Casei de cultură din orașul Giur-

giu, au participat numeroși oa
meni ai muncii din oraș, conducă
tori ai organelor de partid și de 
stat din regiunea București.

Cu acest prilej, Gheorghe Necu- 
la, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional de 
partid, a vorbit despre importanța 
istorică a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, despre trans
formările profunde care au avut 
loc în lume în cele cinci decenii 
care au trecut de la acest impor
tant eveniment, despre prietenia 
dintre popoarele român și sovie
tic.

★
în sala „Ciprian Porumbescu" 

din Suceava a avut loc sîmbătă 
după-amiază o adunare festivă în
chinată semicentenarului Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Vasile Potop, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui regional Suceava al P.C.R., a 
vorbit despre însemnătatea istorică 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie și realizările obținute de 
poporul sovietic în 50 de ani.

★
O adunare festivă consacrată a- 

niversării semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
a avut loc sîmbătă după-amiază și 
în sala cinematografului „Minerul" 
din Baia Mare. Despre a 50-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie a vorbit Iosif Uglar, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului regional 
ramureș al P.C.R.

★
La Adunarea festivă care a 

loc, sîmbătă după-amiază, în 
mare a Palatului culturii din' Tg. 
Mureș au luat parte activiști de 
partid și de stat, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, oameni ai 
muncii din întreprinderi și insti
tuții, reprezentanți ai unor orga
nizații de masă și obștești.

Despre însemnătatea Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie a

vorbit Nicolae Vereș, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Mureș- 
Autonomă Maghiară.

★
La adunarea festivă care a avut 

loc sîmbătă după-amiază în sala 
cinematografului „Arta" din De
va, consacrată celei de-a 50-a ani
versări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, au luat parte 
sute de cetățeni, activiști de partid 
și de stat.

Despre semnificația acestei săr
bători a vorbit Gheorghe Călin, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Hunedoara al P.C.R.

La Casa Scriitorilor „Mihail Sa- 
doveanu" a avut loc inaugurarea 
unui nou ciclu literar-artistic : Ci
clul serilor contemporane.

Prima dintre manifestări a fost 
dedicată semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

După cuvîntul introductiv rostit 
de acad. Zaharia Stancu, președin
tele Uniunii Scriitorilor, actorii 
Fory Etterle, Septimiu Sever și 
Florian Pitiș au recitat versuri ale 
unor poeți români și sovietici. Sea
ra s-a încheiat printr-un program 
muzical.

Ma-

avut 
sala

★
Formația sovietică de muzică 

ușoară „Estonia" — aflată în tur
neu în țara noastră — a susținut 
sîmbătă seara, la sala Palatului 
Republicii primul spectacol în fața 
publicului bucureștean.

în asistență se aflau 
tanți ai 
I.R.R.C.S., 
A.R.L.U.S., 
din M.A.E., precum și reprezentanți 
ai ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

La sfîrșitul spectacolului, artiști
lor le-au fost oferite flori din par
tea Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă.

conducerii 
Consiliului 
funcționari

reprezen- 
C.S.C.A., 
General 

superiori

(Agerpres)

Ședința solemnă de la Moscova
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CHEMAREA
(Urmare din pag. I)

a R. P. Bulgaria, Luigi Longo, se
cretar general al P.C. Italian, 
sip Broz Tito, conducătorul 
gației de partid și de stat a 
Iugoslavia, Dang Cian Thi, 
bru al Prezidiului C.C. al 
din Vietnamul de sud.

Io- 
dele- 

R.S.F. 
mem- 
F.N.E. 

Dolores
Ibarruri, președinte al Partidului 
Comunist din Spania, J. Țeden- 
bal. conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Populare Mongole, Țoi En 
Ghen, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a R.P.D. 
Coreene, Viile Pessi, secretar 
neral al P.C. din Finlanda, 
Hali, secretar general al P.C. din 
S.U.A., Aii Sabri, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.A.U., 
John Gollan, secretar general al 
P.C. din Marea Britanie, Max 
Reimann, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Germania, R. Arismen- 
di, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Uruguay, S. A. Dange, pre
ședintele Consiliului Național al 
P.C. din India, Luis Corvalan, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Chile, și alții.

Au luat, de asemenea, cuvîntul 
Șaraf Rașidov, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Uzbekistan, Dinmuhamed 
Kunaev, prim-secretar al C.C. al

ge- 
Gus

P.C. din Kazahstan, Vasili Mjava- 
nadze, prim-secretar
P.C din Gruzia, Veli 
prim-seCretar a) C.C. al 
Azerbaidjan, Antanas 
prim-secretar al C.C. al 
Lituania, Ivan Bodiul, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din R.S.S. Mol
dovenească, Avgust Voss, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Letonia. 
Turdakun Usubaliev, prim-secre
tar al C.C. al P.C. din Kirghizia, 
Djabar Rasulov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Tadjikistan, An
ton Kocinian, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Armenia, Balîș Ovezov. 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Turkmenia, Ivan Kebin, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Estonia.

în încheierea ședinței solemne a 
luat cuvîntul Leonid Brej nev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S 
După ce a subliniat caracterul is
toric al acestei ședințe solemne. 
Leonid Brejnev a mulțumit condu
cătorilor delegațiilor partidelor co
muniste și muncitorești, tuturor 
oaspeților străini pentru cuvintele 
calde de salut și urările adresate 
comuniștilor, întregului popor so
vietic.

Ședința solemnă a luat sfîrșit 
prin intonarea Internaționalei.

al C.C. al 
Ahundov, 
P.C. din 
Snecikus, 
P.C. din

ADRESATĂ

POPORULUI
SOVIETIC

(Agerpres). — 
Comitetul Cen- 
Prezidiul Sovie- 
Consiliul de Mi

au adresat po-

viața internațională
Semnarea protocolului

româno-bulgar privind schimbul
de mărfuri și plățile pe anul 1968

SOFIA 4. — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite : La So
fia a fost semnat, la 4 noiembrie, pro
tocolul privind schimbul de mărfuri 
și plățile pe anul 1968 între Republica 
Socialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria, care prevede o creștere 
față de anul trecut.

Potrivit acestuia, Republica Socia
listă România va livra Bulgariei loco
motive Diesel electrice de 2 100 CP, 
mașini-unelte și mașini agricole, auto
turisme de teren, rulmenți, utilaj pe
trolier și produse petroliere, produse 
ale industriei chimice, bunuri de larg 
consum și alte mărfuri.

La rîndul ei, Republica Populară 
Bulgaria va livra țării noastre mașini- 
unelte, electrocare și electropalane, a- 
cumulatori, rulmenți, tractoare mo- 
noax, laminate din oțel, produse chi
mice, unele produse agroalimentare, 
bunuri de larg consum și altele. Din 
partea română, protocolul a fost sem
nat de Nicolae Anghel, adjunct al 
ministrului comerțului exterior al Re
publicii Socialiste România, iar din 
partea bulgară de Ivan Nedev, ad
junct al ministrului comerțului exte
rior al R. P Bulgaria. La semnare 
au participat Ivan Budinov, minis-

trul comerțului exterior al R. P. Bul
garia, membri ai celor două delegații 
care au dus tratative, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și Ministerul Comerțului Exte
rior ale R.P. Bulgaria. A asistat loan 
Beldean, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Sofia.

P. C. OIN GERMANIA"’
DUSSELDORF 4 (Agerpres). — 

în localitatea Opladen (R.F.G.) a 
avut loc cea de-a 65-a adunare a 
Comitetului de inițiativă pentru 
legalizarea P. C. din Germania. 
Fostul președinte al fracțiunii par
lamentare a P.C.G. din landtagul 
Renania de nord-Westfalia, Karl 
Schabrod, și alți vorbitori au cerut 
ridicarea interdicției P. C. din 
Germania. Nu există motive po
litice sau juridice care să justifice 
menținerea interdicției P.C.G., a 
declarat Schabrod.

O DECLARAȚIE A BIROULUI
POLITIC AL P. C. FRANCEZ

PARIS 4. — Corespondentul A- 
gerpres. Al. Gheorghiu, transmite : 
Biroul Politic al P. C. Francez a 
dat publicității o declaraiie în care 
cere încetarea bombardamentelor 
americane asupra R. D. Vietnam și 
iși exprimă solidaritatea cu lupta 
poporului vietnamez. Declarația, 
care condamnă intensificarea bom
bardamentelor S.U.A. asupra R. D. 
Vietnam, cit și aruncarea de bom
be cu bile și de rachete împotriva 
populației civile din capitala R. D.

Vietnam 
ceste bombardamente 
destinate să distrugă viața și crea
ția poporului, constituie un nou 
pas în escaladarea războiului. 
P. C. Francez face ape] în 
declarația sa către toți fran
cezii atașați cauzei păcii să-și in
tensifice acțiunile, sub toate for
mele, pentru a se impune guver
nului american încetarea acestui 
război.

arată, printre altele : „A- 
criminale,

HAVANA

Seminar pregătitor
al Congresului
cultural mondial

HAVANA 4. — Corespondentul 
Agerpres, V. Stamate, transmite : 
La Havana a avut loc seminarul 
pregătitor al Congresului cultural 
mondial (Havana — ianuarie 1968). 
La lucrările seminarului, la care 
au participat peste o mie de oameni 
de știință și cultură din Cuba, au 
fost dezbătute teme privind cultura 
și independența națională, respon
sabilitatea intelectualului față de 
problemele țărilor subdezvoltate, 
formarea integrală a omului în 
societate, cultura și mijloacele de 
comunicație, probleme ale creației 
artistice și ale muncii tehnico-știin- 
țifice. Au fost adoptate rezoluții pe 
marginea temelor discutate. La 
ședința de încheiere a seminarului, 
participant!! au adoptat o declarație 
despre roiul și condiția intelectua
lului în societatea de azi și în 
lupta pentru eliberarea totală a 
individului de exploatare și igno
ranță. în cuvîntul de încheiere, 
Osvaldo Dorticos, președintele Re
publicii Cuba, a vorbit despre 
succesele înregistrate de poporul 
cuban pe tărîmul învățămîntului 
și culturii.

MOSCOVA 4 
TASS transmite : 
trai al P.C.U.S., 
tului Suprem și 
niștri al U.R.S.S. 
porului sovietic o Chemare în care 
se arată că victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie a creat 
condițiile pentru construirea socia
lismului în U.R.S.S., a marcat în
ceputul eliberării omenirii de ex
ploatare și asuprire. în octombrie 
1917 Rusia sovietică a pășit prima 
pe calea socialismului. în prezent 
pe această cale pășesc multe state 
și popoare. Sistemul mondial al so
cialismului a devenit un factor pu
ternic al dezvoltării istoriei, iar 
mișcarea comunistă mondială este 
astăzi o forță politică puternică 
care unește în rîndurile sale mili
oane de comuniști, se spune 
Chemare.

Poporul sovietic adresează în 
lele marii sărbători cuvinte 
mulțumire cordială fraților săi 
străinătate și exprimă recunoștință 
fierbinte pentru sentimentele inter
naționaliste manifestate față de 
prima țară socialistă din lume, 
pentru sprijinul dezinteresat și plin 
de abnegație acordat acesteia.

în Chemare se subliniază că de 
la înființarea sa Uniunea Sovietică 
se pronunță cu consecvență împo
triva politicii imperialiste de asu
prire și agresiune.

Comitetul Central 
Prezidiul Sovietului 
Consiliul de Miniștri 
cheamă clasa muncitoare, 
mea, intelectualitatea, femeile, ti
neretul Uniunii Sovietice să-și a- 
ducă în continuare aportul la con
struirea societății comuniste.

în

zi- 
da 
din

al P.C.U.S., 
Suprem și 
al U.R.S.S., 

țărăni-

DECORAREA
ORAȘELOR
LENINGRAD
Șl MOSCOVA

MOSCOVA 4 (Agerpres). —După 
cum anunță agenția TASS, orașele 
Leningrad și Moscova au fost de
corate cu „Ordinul Revoluției din 
Octombrie" pentru meritele deose
bite ale oamenilor muncii din a- 
ceste orașe în mișcarea revoluțio
nară, în timpul Revoluției Socia
liste din Octombrie, pentru marea 
contribuție adusă la instaurarea și 
întărirea puterii sovietice, pentru 
bărbăția și eroismul manifestat în 
luptele cu dușmanii statului sovie
tic și pentru succesele în con
struirea comunismului.



viața internațională
CONGO (Kinshasa)

DUPĂ PĂTRUNDEREA 
MERCENARILOR 
VENITI DIN ANGOLA 
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• FORȚELE GUVERNAMEN
TALE RESPING ATACUL
• CONVOCAREA CONSILIU

LUI DE SECURITATE

KINSHASA 4 (Agerpres). — Uni
tăți ale armatei naționale congoleze 
au angajat sîmbătă lupte puternice 
cu grupurile de mercenari care au 
pătruns în provincia Katanga, ve
nind din Angola, relatează agenția 
U.P.I. Potrivit unei telegrame, trans
misă autorităților de Ia Kinshasa de 
comandamentul armatei naționale 
care operează în provincia Katanga, 
mercenarii ar fi fost siliți să se re
tragă spre localitatea Luashi, situată 
la cîțiva kilometri de frontiera cu 
Angola.

Pe de altă parte unități ale guver
nului de la Kinshasa sînt angajate 
In luptă și în orașul Bukavu, unde 
se găsesc mercenarii străini și jan
darmi katanghezi conduși de maiorul 
Schramme.

într-o scrisoare adresată Consiliului 
de Securitate, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Congo (Kinshasa), 
Justin Bomboko, a cerut convocarea 
Consiliului de Securitate pentru a 
examina situația serioasă creată în 
urma invaziei teritoriului congolez de 
către un grup de mercenari avînd 
ca bază de operațiuni colonia portu
gheză Angola. în scrisoare se arată că 
unitățile de mercenari se îndreaptă 
spre Kolwezi un important centru 
minier și că în cursul zilei de vineri 
au înaintat pînă în apropierea orașu
lui Mutshtasha. Scrisoarea dezvăluie 
în continuare interceptarea unor ape
luri de ajutor ale mercenarilor de sub 
conducerea maiorului Schramme, îm
presurați în orașul Bukavu, adresată 
autorităților portugheze din Angola, 
„ceea ce constituie o dovadă de netă
găduit a cîrdășiei Portugaliei cu mer
cenarii, pentru răsturnarea ordinii 
legale în Congo". în încheiere se cere 
Consiliului de Securitate să ia măsu
rile necesare pentru a pune capăt 
agresiunii.

în urma consultărilor avute s-a 
atabilit ca întrunirea Consiliului pen
tru a discuta plîngerea guvernului 
congolez să aibă loc luni după-amiază.

Deschiderea conferinței F.A.O.
CORESPONDENȚA DIN ROMA DE LA N. PUICEA

Simbătă dimineața la Roma au început, lucrările celei de-a 
14-a sesiuni a Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru ali
mentație și agricultură țt'.A.O.). Participă delegații ale celor 114 
țări membre, conduse in marea lor majoritate de miniștrii agricul
turii, observatori din țările nemembre, reprezentanți ai organizați
ilor făcind parte din sistemul Națiunilor Unite, ai unor instituții 
guvernamentale și neguvernamentale — in total peste 1 000 de per
soane. Delegația României este condusă de prof dr. Nicolae Gio
san, președintele Consiliului Superior al Agriculturii.

Conferința a fost deschisă de că
tre B. R. Sen, director general al 
F.A.O., care a adresat delegațiilor 
apelul de a depune toate eforturile 
pentru ca organizația să corespun
dă cît mai bine menirii sale. A ur
mat apoi alegerea președintelui 
conferinței. în unanimitate a fost 
ales în această funcție Jozef Wi- 
niewicz, ministrul adjunct al afa
cerilor externe al Poloniei. După 
alegerea celor trei vicepreședinți și 
constituirea biroului conferinței a 
fost desemnată comisia de verifi
care a împuternicirilor, din care 
face parte și România.

în ședința de după-amiază, con
ferința a aprobat ordinea de zi, 
care cuprinde 46 de probleme,

printre care raportul asupra situa
ției mondiale în domeniul alimen
tației și agriculturii, planul indica
tiv mondial pentru dezvoltarea a- 
griculturii, programul de acțiuni 
pe următorii doi ani, aprobarea 
bugetului, organizarea celui de-al 
II-lea Congres mondial al alimen
tației, colaborarea organizației cu 
alte instituții specializate ale 
O.N.U., campania mondială împo
triva foametei, admiterea de noi 
membri.

Conferința va alege pe directorul 
general al F.A.O., pe membrii Con
siliului F.A.O., ai altor organe ale 
F.A.O. Conferința își va încheia 
activitatea la 23 noiembrie.

SESIUNEA CONSILIULUI 
EXECUTIV AL UNESCO

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR REGIONALE PENTRU CAUZA 
PĂCII ȘI SECURITĂȚII

PARIS 4. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
între 20 octombrie și 3 noiembrie 
s-a desfășurat la Paris cea de-a 
77-a sesiune a Consiliului executiv 
al UNESCO, care a dezbătut pro
punerile directorului general Rene 
Maheu privind principalele dome
nii de activitate din proiectul de 
program și de buget al organizației 
pe anul 1969—1970. La propunerea 
reprezentanților României, Franței 
și Uniunii Sovietice, Consiliul a a- 
doptat o rezoluție prin care se sub
liniază importanța activităților re
gionale în general și, în special, a 
activităților UNESCO privind coo
perarea europeană în domeniul e- 
ducației, științei și culturii.

anglia DEMONSTRAȚII DE PROTEST
ÎMPOTRIVA ÎNARMĂRII ATOMICE

LONDRA 4. — Simbătă, cu pri
lejul lansării la șantierele navale 
Barrow a celui de-al treilea sub
marin atomic britanic, ..Repulse’’, 
echipat cu rachete „Polaris", a avut 
loc o demonstrație de protest îm
potriva înarmării atomice, la care 
au participat aproape o mie de 
persoane. Demonstranții au blocat

calea invitaților veniți să asiste la 
lansarea submarinului. Poliția a 
arestat 40 de persoane. După cum 
s-ă anunțat din Londra, după cîte- 
va minute de la lansarea sa, sub
marinul „Repulse" a eșuat. Trei 
remorchere au început imediat o- 
perațiunile pentru readucerea sub
marinului în șantierul naval.

In intervenția sa, reprezentantul 
României, acad. Andrei Oțetea, a 
subliniat necesitatea dezvoltării a- 
cestui program de cooperare euro
peană, menit să promoveze înțele
gerea și colaborarea regională și 
internațională. Reprezentantul ro
mân s-a referit în acest sens la 
inițiativele României, atît în cadrul 
O.N.U., cît și al UNESCO, privind 
intensificarea activității în dome
niul cooperării europene cultural- 
științifice.

La propunerea reprezentanților 
României și Braziliei, Consiliul a 
adoptat o rezoluție, în care se re
levă, printre altele importanța acti
vităților regionale pentru cauza 
păcii, a cooperării internaționale și 
securității popoarelor.

Examinînd chestiunea organizării 
de către UNESCO a conferinței ță
rilor asiatice membre ale 
UNESCO, în problema aplicării 
științei și tehnicii la dezvoltarea 
economică și socială, Consiliul exe
cutiv a adoptat lista țărilor parti
cipante. Conferința va avea loc la 
Bombay în august 1968. în inter
venția sa, Valentin Lipatti, delega
tul permanent aJ României la 
UNESCO, a expus poziția guver
nului român în problema restabili
rii drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în cadrul UNESCO și s-a 
pronunțat în favoarea participării 
la Conferință a unor țări asiatice 
ca R. D. Vietnam și R.P.D. Co
reeană

Lucrările
Adunării
Generale
a O.N.U.

NEW YORK 4 (Agerpres). — în 
cursul după-amiezii de vineri, 
Corneliu Mănescu, președintele A- 
dunării Generale a O.N.U. l-a pri
mit în cabinetul 
lordul Caradon, 
britanice.

Imediat după 
mit pe ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Malgașe. Jacques 
Rabemamanjara, care i-a făcut o 
vizită protocolară.

Seara președintele Adunării Ge
nerale a participat la tradiționalul 
bal al presei oferit în cinstea sa și 
a secretarului general al O.N.U. de 
către Asociația corespondenților 
străini acreditați pe lingă Națiu
nile Unite (U.N.C.A.).

*

NEW YORK 4 (Agerpres). — 
Membrii nepermanenți ai Consiliu
lui de Securitate au ajuns la un 
impas în încercările lor de a găsi o 
soluție de compromis între diver
sele proiecte prezentate în legătură 
cu situația din Orientul Apropiat 
— informează agenția France 
Presse. Președintele în funcțiune al 
Consiliului de Securitate, Mamadou 
Kante (Mali), a cerut în consecință 
membrilor permanenți ai Consiliu
lui să preia eforturile celor zece 
membri nepermanenți pentru a se 
ajunge la un proiect de rezoluție 
susceptibil de a fi adoptat în una
nimitate.

său de lucru pe 
șeful delegației

aceea el l-a pri-

în memoria lui Lenin. Din wativa unui 
comitet prezidat de profesorul Sven Stelling-Michand, 
sîmhătă după-amiază a 
morativă pe zidul unei clădiri din Geneva, în care 
a locuit Lenin în perioada 1904—1905.

esorul Sven Stelling-Mi 
fost dezvelită o placă come-

Mii de tineri din întreaga Italie au 
pornit sîmbătă din Milano într-un marș pentru pace 
și de protest împotriva agresiunii în Vietnam. Co
loana, care va traversa zeci de orașe italiene, urmează 
să ajungă la Roma la 29 noiembrie. In aceeași zi 
va ajunge în capitala Italiei o a doua coloană, care 
pornește din Napoli.

Linie ferată directă între Bulgaria și 
Turcia. Ankara a fost semnat un acord privind 
construirea unei linii ferate directe între Bulgaria 
și Turcia, care să lege localitățile Svilengrad și Edirne.

agențiile de

Cursul lirei sterline a scăzutvineri u 
un nivel considerat de specialiști a fi cel mai critio 
de la criza din Suez din 1956 și chiar de la războiul 
din Coreea din 1951, înregistrînd cota de 2,7822 în 
funcție de dolar. Banca Angliei a intervenit imediat 
pentru a susține lira sterlină, recurgînd la rezerve.

Vicepreședintele S.U.A., Hubert 
Humphrey, a sosit ieri la Djakarta Pentru 
o vizită de patru zile în Indonezia. El va avea con
vorbiri cu președintele interimar Suharto și cu alt» 
oficialități indoneziene, în cursul cărora Humphrey 
intenționează să-și asigure gazdele de sprijinul State
lor Unite, Indonezia este ultima etapă a călătoriei pe 
care vicepreședintele Statelor Unite o efectuează în 
Asia de sud-est. (U.P.I.)
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PURTĂTORI Al
MESAJULUI LUI ZORBA

Sînf șapte : cinci instru
mentiști și doi soliști. Fac 
parte din orchestra lui Mikis 
Theodorakis. Numele acesta 
este bine cunoscut — el 
este autorul cîntecului „Zor- 
ba grecul" și atîtor alte cîn- 
tece folclorice grecești ce au

băfare al lui ,,Zorba", l-am 
întîlnif în timpul unei repe
tiții. Se pregătesc pentru 
turneul pe care-l întreprind 
în Europa și America.

Melodia răscolitoare a 
„Buzukiei" — instrument ti
pic grecesc, asemănător unei

CORESPONDENȚA DIN PARIS, 
DE LA AL. GHEORGHIU

făcut ocolul lumii. După cum 
se știe, Theodorakis zace de 
mai multe luni în temniță. A 
fost aruncat acolo de regimul 
militar, care se teme de forța 
de influențare a melodiilor 
compozitorului. Discipoli și 
colegi de orchestră, cei șapte 
artiști greci pe care i-am în- 
fîlnif zilele acestea la Paris 
au luat drumul pribegiei pen
tru a duce mai departe me
sajul de umanism și îmbăr-

mandoline — mi-a amintit de 
plaiurile veșnic însorite ale 
Eladei, de acei popor „filo- 
xenos" (ospitalier) așa cum 
l-am cunoscut la el acasă și 
de durerea încercată azi de 
multi fii ai Eladei, persecutați 
pentru convingerile lor de
mocratice.

— îndeplinind dorința lui 
Theodorakis mergem în lume 
și-i cîntăm cîntecelo — a

spus unul din membrii orches
trei, Jean Didilis. Vom da con
certe în țări din Europa și de 
peste Ocean. Vom executa, 
între altele, trei cîntece pri
mite de la Theodorakis în 
scurta perioadă cît s-a aflat 
ascuns. Melodii compuse la 
flacăra unei luminări. In loc 
de pian s-a acompaniat bătînd 
ritmul cu mîna în masă. Ne-a 
trimis benzile cu înregistrări. 
Sînt ultimele lui creații muzi
cale înainte de a fi fost prins 
și închis. Prin cîntecul nostru, 
prin acest turneu participăm 
la lupta pentru libertate și 
democrație în Grecia. în cu- 
rînd, Mikis al nostru urmează 
să fie judecat. Nu putem cre
de că el va fi condamnat. Ori
unde ne-am afla sîntem alături 
de el. Și trăim cu convingerea 
că vom reveni curînd în pa
trie spre a cînta sub condu
cerea lui un 
ruință.

cîniec de bi-

Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, 
a declarat că ar fi de acord 
cu reluarea relațiilor diplo
matice cu Statele Unite 
dacă S.U.A. ar recunoaște 
actualele frontiere ale 
Cambodgiei și ar înceta să 
violeze frontierele ei din 
Vietnam. Referindu-se la 
războiul dus de S.U.A. în 
Vietnam, Norodom Sianuk 
a spus că acesta „nu are 
nici o rațiune" și că „Sta
tele Unite nu pot cîștiga a- 
cest război". (A.P.)

Nave sovietice în vizită la Latakia. 
Postul de radio Damasc, citat de agenția France 
Presse, anunță că sîmbătă, în portul sirian Latakia, 
aii sosit nave militare sovietice într-o vizită de prie
tenie.

Colaborare franco-cehoslovacă în 
construcția de autocamioane. La Pariî • 
fost semnat un acord privitor la colaborarea tehnică 
și industrială între uzina franceză de automobile „Sa- 
viem" și întreprinderea cehoslovacă „Letniany". în
treprinderea „Letniany" va construi după licență 
franceză autocamioane de tipul „Super-Goelette" de 
3,5 tone și „Super-galion" de 6 tone. Producția anuală 
va fi de 12 000 autocamioane și va începe în 1968.

Miniștrii de externe ai Poloniei și 
Relgiei _ se arată în comunicatul comun cu oca
zia vizitei lui A. Rapacki la Bruxelles — au apreciat 
evoluția favorabilă a relațiilor bilaterale în domeniile 
cultural, comercial, economic și tehnic. Cu privire 
la situația internațională, cele două părți și-au expri
mat neliniștea în legătură cu primejdia pe care o 
reprezintă pentru pacea lumii războiul din Vietnam 
și criza din Orientul Apropiat. Miniștrii de externe i 
celor două țări au abordat de asemenea probleme 
privind securitatea europeană și colaborarea dintre 
statele cu orînduiri social-politice diferite.

întrevedere Dean Rusk - V. V. Kuz- 
nețOV. Secretarul de stat al S.U.A., Dean Busk, a 
avut vineri o întrevedere la Washington cu V. V. 
Kuznețov, prim-locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S. Convorbirea, desfășurată la iniția
tiva secretarului de stat american, a prilejuit exami
narea unor probleme care interesează cele două țări.

Acord economic iugoslavo-olan- 
deZ. Vineri a fost parafat la Belgrad un acord 
de colaborare economică, industrială și tehnică în
tre R.S.F. Iugoslavia și Olanda.

TOVARĂȘUL HO ȘI MIN DECORAT CU
„ORDINUL LENIN"

Printr-un decret al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., Ho Și Min, președintele Comitetulir Cen
tral al Partidului celor ce muncesc din Vietnar 
președintele R. D. Vietnam, a fost decorat cu „O, 
dinul Lenin“ — cea mai înaltă decorație sovietici.

Interesele vitale ale păcii reclamă

curmarea agresiunii americane in Vietnam
........ ..................... ...—..................... ......... „ , , —„ ———

...Sirenele sfîrtecă liniștea calmă a 
orașului, pietonii coboară în adăpos
turile săpate de-a lungul trotuarelor, 
strungurile încremenesc pentru un 
moment, muncitorii înarmați se în
dreaptă spre posturile de luptă din 
incinta întreprinderilor, instalațiile 
radar scrutează văzduhul, iar bate
riile antiaeriene îsi fixează ținta. Pe 
cer, se apropie valuri de puncte 
negre ; pe pâmînt, primele explozii, 
clădiri după clădiri sînt cuprinse de 
flăcări ; grupul de avioane dușmane 
este derutat de rețeaua de foc în care 
l-a încadrat tirul de pe sol iar unele, 
cuprinse de flăcări, se rostogolesc a- 
semenea unor bolizi... Sînt scene din- 
tr-un film documentar despre recen
tele lupte aeriene deasupra orașului 
Hanoi, prezentat vineri cu prilejul 
conferinței de presă organizată de 
ambasadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești, Hoang Tu. Asemenea scene se 
petrec tot mai frecvent în realitate.

De la 24 octombrie, Hanoiul, capi
tala Republicii Democrate Vietnam, 
a devenit din nou ținta unor atacuri 
sistematice ale aviației americane, 
care a lansat chiar asupra străzilor 
din centrul orașului bombe cu bile, 
bombe cu explozie întîrziată, rachete 
de diferite calibre și a mitraliat car
tiere dens populate. După cum se a- 
rată într-un document oficial al R. D. 
Vietnam, în cîteva zile bombardierele 
americane au provocat moartea a pes
te două sute de civili și au distrus 
mai mult de 150 de clădiri. Sînt re
velatoare și următoarele fapte : pier- 
zînd un mare număr de avioane, din 
care unele s-au prăbușit în plin cen
trul Hanoiului, invadatorii au trecut 
la atacuri de noapte. Aceste manevre 
nu au putut însă scuti avioanele a- 
mericane de loviturile de pe sol — 
35 dintre ele fiind doborîte deasupra 
orașului.

Atacurile asupra Hanoiului se a- 
daugă la șirul bombardamentelor e- 
fectuate timp de aproape două luni, 
asupra unui alt mare centru econo
mic nord-vietnamez, orașul Haifong. 
Portul. întreprinderile industriale, u- 
linele electrice. cartierele dens 
BOPUlate. barajele și digurile din ju

rul orașului au fost lovite cu sălbă
ticie zi și noapte. Raidurile aviației 
dușmane au țintit în continuare alte 
orașe, sate și cătune distrugînd case, 
școli, pagode, ucigînd cetățeni paș
nici.

Niciodată de la începerea bombar
damentelor asupra R. D. Vietnam — 
perioadă mai lungă decît aceea a 
participării S.U.A. la cel de-al doi
lea război mondial — atacurile avia
ției nu s-au manifestat în forme a- 
tît de barbare ca în ultimele două 
luni. După cît se pare, este vorba 
de un consemn fătis în această pri
vință. Este doar cunoscut că un 
timp, autoritățile de la Washington, 
vrînd să inducă în eroare opinia pu
blică americană si mondială, au 
pretins. în pofida- evidentei și a con
statărilor atîtor martori oculari, in
clusiv cetățeni americani, că avia
ția lor ar ataca în Vietnam numai 
„obiective militare". Recent însă — 
asa cum a rezultat d'fntr-o declara
ție a secretarului de stat Rusk — 
s-a lăsat la discreția aviației și o- 
biectivele „ce ar putea avea impor
tantă militară". Fapt este că S.U.A. 
atacă cu intensitate din ce în ce mai 
mare populația civilă, școlile, insti
tuțiile culturale. întreprinderile in
dustriale. barajele. Dar aceasta nu 
constituie un lucru nou. Nou este 
faptul că forurile americane suspuse 
recunosc deschis că de la asa-numi- 
tele ..obiective limitate" s-a trecut 
la acțiuni militare barbare, la un 
război de distrugere pe întreg teri
toriul Vietnamului de nord. Toate 
aceste acțiuni îndreptate împotriva
R. D. Vietnam — stat independent 
și suveran — constituie cele mai gra
ve și brutale violări ale dreptului 
international, ale normelor de rela
ții între state.

Ce a determinat urcarea de către
S. U.A. a unor noi trepte în „esca
ladarea" războiului lor de agresiune ?

In primul rînd, intensificarea rai
durilor asupra Hanoiului reflectă 
neputința cercurilor militariste ultra- 
reacționare din Statele Unite de a 
înăbuși lupta de eliberare a poporu
lui din Vietnamul de sud. Este în

deobște cunoscut că, în pofida unei 
armate de 500 de mii de oameni, 
dotată cu cea mai modernă tehnică 
de luptă, la care se adaugă armata- 
marionetă a Saigonului de peste 600 
de mii de soldați și ofițeri, precum 
și trupele de mercenari din cîteva 
state asiatice, S.U.A. nu au reușit 
să schimbe mersul războiului în fa
voarea lor. înseși autoritățile ame
ricane recunosc că pierderile tru
pelor lor în Vietnamul de sud au 
fost anul acesta mai mari decît în 
orice altă perioadă a războiului : au 
pierit zeci de mii de soldați și ofițeri 
americani, au fost nimicite nume
roase avioane, elicoptere și vehicule 
militare. Recent, formațiuni ale 
armatei de eliberare au pătruns 
adesea în chiar fortărețele bine pă
zite ale cotropitorului ; o curajoasă 
acțiune de acest fel fiind recenta 
incursiune în Saigon, în ziua cînd 
se autoinstala ca președinte gene
ralul Thieu. A crescut și s-a conso
lidat autoritatea Frontului National 
de Eliberare, al cărui program po
litic este împărtășit de cele mai 
largi categorii ale poporului din 
Vietnamul de sud. Pe de altă parte, 
regimul de la Saigon este măcinat 
tot mai mult de corupție, de contra
dicții care se agravează, iar trupele 
americane sînt înconjurate de ura 
poporului care le hăituiește și le 
dă lovituri din ce în ce mai puter
nice.

Un alt motiv al intensificării răz
boiului de agresiune împotriva R.D. 
Vietnam îl constituie încercarea Sta
telor Unite de a intimida și demo
raliza poporul din Vietnamul de 
nord și a-1 determina să accepte 
dictatul imperialismului american.

Este știut că, pe măsură ce s-au 
întețit bombardamentele, factorii de 
răspundere ai politicii americane au 
făcut o reclamă tot mai intensă pre
tinsei „dorințe de pace" a S.U.A.: 
și-au înmulțit declarațiile cum că ar 
fi gata să se deplaseze oricînd si ori
unde pentru a negocia „condițiile 
păcii". Opinia publică mondială a- 
preciază pe drept cuvînt aceste de
clarații ca o nouă perdea de fum. 
la fel cu aceea la care Statele Unite 

recurg de fiecare dată cînd simt cum 
șe stringe în jurul lor cercul izolării 
pe plan mondial, ca și atunci cînd 
elaborează noi planuri de escaladare. 
Este semnificativ că, în timp ce pre
ședintele și secretarul de stat ame
rican făceau afirmații ca cele amin
tite mai sus, o serie de lideri mili
tari dintre cei mai suspuși anunțau 
intenția de a spori efectivele trupe
lor intervenționiste din Vietnamul 
de sud, ba mai mult chiar, de a in
vada teritoriul nord-vietnamez, cu 
alte cuvinte, de a declanșa un război 
terestru la nord de paralela 17. A- 
semenea intenții nesăbuite sînt în
soțite de bombardarea zonei demili
tarizate și a regiunilor sudice ale 
R.D. Vietnam, precum și de concen
trarea în apropierea paralelei 17 a 
unei armate intervenționiste cu un 
efectiv de 100 000 de oameni, inclusiv 
infanteria marină — forța de șoc a 
armatei agresorilor — și artileria, 
aviația și navele flotei a VII-a.

Fată de aceste acțiuni și planuri 
care atestă că agresorii nu fac de
cît să perseverez.e în politica lor a- 
gresivă în Asia de sud-est, de ce cre
dit se pot bucura declarațiile cu pri
vire la așa-zisa „dorință de pace" ? 
Statelor Unite?

Este de domeniul celei mai ele
mentare logici că ieșirea dintr-o po
litică fundamental greșită nu o poate 
oferi perseverarea în această politi
că. „Statele Unite — scria recent cu
noscutul publicist american Walter 
Lippmann — pornind pe o cale gre
șită, s-au împotmolit. ...Ideea că pu
tem ciștiga războiul dus pentru obiec
tivele domnului Johnson și că după 
aceea putem merge acasă este ori 
o amăgire nevinovată, ori o mare în
șelătorie. ...Pînă nu vom îndrepta gre
șeala inițială, S.U.A. nu vor putea a- 
junge la destinație, apăsînd mai tare 
pe accelerator și mergînd tot îna
inte". Iar „enorma greșeală" a S.U.A. 
— cum se exprimă Lippmann — con
stă în aceea că Statele Unite s-au 
angajat într-un război „imposibil de 
cîștigat". „Persistînd în ea, ne-am 
împotmolit și mai adine în mlaștină. 
Pentru a putea ieși de aici, va tre
bui să îndreptăm greșeala". îndrep

tarea „greșelii" nu poate să însemne 
altceva decît încetarea agresiunii in 
Vietnam și retragerea definitivă a 
trupelor americane. Primul pas în a- 
ceastă direcție trebuie să fie sista
rea imediată și necondiționată a bom
bardamentelor asupra R. D. Viet
nam. Aceasta o cere rațiunea poli
tică, interesele vitale ale întregii 
umanități, o cere opinia publică de 
pretutindeni.

Niciodată de la începerea inter
venției în Vietnam guvernul ameri
can nu a fost atît de izolat ea în 
prezent, atît pe plan internațional, cît 
și în înseși Statele Unite. Noul val 
de bombardamente, care sfidează 
cererile categorice ale popoarelor, a 
accentuat pretutindeni indignarea o- 
piniei publice iubitoare de pace. Ne
numărate personalități proeminente 
ale vieții culturale, științifice și obș
tești din toate țările, inclusiv din 
S.U.A., își ridică cu energie glasul 
de protest Zeci de guverne, inclusiv 
guvernele unor țări membre ale 
blocurilor militare de sub egida 
S.U.A., își exprimă îngrijorarea, de
zaprobă politica americană în Asia 
de sud-est și cer Statelor Unite să 
pună capăt bombardamentelor. în 
S.U.A. înseși, in pofida unei propa
gande intense.care încearcă să pre
zinte sub un ambalaj „patriotic" ac
țiuni care ating grav demnitatea na
țională și prestigiul Americii, de
monstrațiile îndreptate împotriva 
războiului, luările de poziție ale unor 
personalități politice de frunte, între 
care senatori și guvernatori, împotri
va actualei politici a administrației 
au luat o amploare încă neîntîlnită.

Poporul român, care și-a manifes
tat chiar de la început solidaritatea 
activă cu lupta dreapta a eroicului 
popor vietnamez, își ridică vocea pli
nă de revoltă împotriva samavolni
ciilor comise de agresori pe pămîn- 
tul Vietnamului. „Interesele vitale ale 
păcii — declara tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R. — reclamă intensificarea 
acțiunilor care să determine înceta
rea bombardamentelor americane a- 
supra R. D. Vietnam, curmarea a- 
gresiunii S.U.A. în Vietnam si asigu
rarea dreptului poporului vietnamez 
de a hotărî singur soarta tării sale“.

în aceste zile, în adunări ale re
prezentanților opiniei publice din 
România, poporul nostru înfierează 
cu indignare crimele imperialiștilor 
americani, își manifestă întreaga sa 
admirație fată de vitejia legendară 
a poporului vietnamez, fată de mo
ralul său impresionant, eroismul cu 
care-si apără dreptul la libertate, 
patria, ființa națională.

Al. CÎMPEANU

Precizări ale poziției 
franceze în problemele

europene
DECLARAȚII ALE PREȘEDINTELUI DE GAULLE 
Șl PREMIERULUI POMPIDOU

PARIS 4: (Agerpres). — In toastul 
rostit cu prilejul dejunului oferit la 
Palatul Elysee în onoarea lui J. Lynch, 
primul ministru al Irlandei, președin
tele Franței, de Gaulle, a declarat că, 
după părerea sa, este necesară întă
rirea și dezvoltarea Comunității Eco
nomice Europene și asocierea la a- 
ceastă organizație și a altor state vest- 
europene. El s-a pronunțat totodată 
în favoarea unei politici de destindere 
și înțelegere pe continentul european, 
pentru cooperare cu țările din centrul 
și estul Europei.

în cadrul manifestărilor prilejuite ae 
centenarul nașterii cunoscutei savan
te Marie Sklodowsko Curie, strada 
Pierre Curie din Paris a primit nu

mele Pierre și Marie Curie

Comentînd declarația președintelui 
de Gaulle, agenția France Presse arată 
că ea constituie o reafirmare a con
cepției Franței despre viitorul Europei 
occidentale. In ceea ce privește C.E.E., 
declarația președintelui de Gaulle in
dică cu claritate că soluția recoman
dată de Franța pentru demersuri!» 
Angfiei pe lîngă „cei șase" este aceea 
a asocierii, modalitate la care de 
Gaulle s-a referit și în conferința sa 
din 16 mai, cu care însă guvernul 
englez nu este de acord.

într-un discurs rostit vineri la In
stitutul de înalte Studii ale Apărării 
Naționale, prunul ministru al Franței, 
Georges Pompidou, a declarat, printre 
altele, că, „în afara limitelor Pieței 
comune, noi apărăm și revendicăm 
independența noastră națională, încu- 
rajînd în același timp toate țările să 
se comporte ca națiuni independente", 
în cuvîntafea sa, primul ministru fran
cez a subliniat că prin independență 
înțelege „refuzul de a lăsa în mîinil» 
nnor organisme supranaționale sarcina 
de a lua hotărîri ce angajează grav 
viitorul unei țări și care nu trebui» 
luate fără acordul acestei națiuni".

în continuare Pompidou a declarat 
că „alături de noțiunea de solidaritate 
trebuie constatat că dorința fiecărui 
popor de a afirma originalitatea și per
sonalitatea sa n-a fost niciodată atît 
de mare ca astăzi. Aceste două noțiuni 
de solidaritate și independență con
stituie în mod cert cele două linii 
principale ale politicii franceze ac
tuale".

„în același timp, a adăugat Pom
pidou, noi căutăm să extindem și să 
reînnoim relații din ce în ce mai strîn- 
se, prin schimburi și cooperare, cu 
toate țările continentului nostru, indi
ferent de regimul lor politic și social",
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