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Măsuri care 
stimulează
inițiativa
și răspunderea
Adunarea activului de partid de la Exploatarea minieră Baia Sprie
Cînd, în 1965, am luat cunoștință 

de Directivele Congresului al IX-lea 
al P.C.R. privind planul de 10 ani 
pentru dezvoltarea energeticii, care 
prevăd printre altele construirea 
pînă în 1975 a mai multor centrale 
hidroelectrice pe rîuri interioare, 
mi-am dat imediat seama de efortul 
și amploarea lucrărilor. Mai ales că 
am participat la construcția hidro
centralelor de la Bicaz și de pe Ar
geș. între aceste „cetăți ale puterii și 
luminii", Hidrocentrala de pe Lotru 
este cea mai mare lucrare de acest 
gen ce se poate executa pe rîurile 
noastre interioare, cu un volum foar
te mare și complex de lucrări.

Noi, constructorii de la Lotru, ne 
dăm seama de amploarea acestor lu- 
or&rl. E vorba de un baraj de 122 m

Impresionantă 
operă a 
constructorilor

fapt, sînt propuneri ale 
unităților, dar ele nu 
le pot da curs, pentru 
că ..sînt legate de 
rnîini" de diverse ve
rigi intermediare, care 
trebuie să le dea apro
bări. Lărgirea atribuții
lor întreprinderilor și 
functionarea lor pe ba
za principiului gestiu
nii economice proprii 
vor da un puternic 
impuls inițiativei și 
răspunderii unităților 
economice pentru în
deplinirea sarcinilor de 
plan încredințate, pen
tru luarea măsuri
lor de organizare și 
desfășurare a proce
sului de producție. în 
funcție de condițiile 
concrete din fiecare u- 
nitate. în ce privește 
centrala industrială din 
care va face parte u- 
nitatea noastră, sînt 
de părere ca ea să cu
prindă atît unitățile 
miniere de extracție și 
prelucrare, cît si uzi
nele metalurgice de 
metale neferoase și în
treprinderile producă
toare de utilaj minier 
și piese de schimb, a-

Dumitru MINDROIU

(Continuare 
în pag. a III-a)

în angrenajul econo
mic al regiunii Mara
mureș, Exploatarea mi
nieră Baia Sprie ocupă 
un loc important. Dez- 
bătînd, într-o adunare 
a activului de partid, 
documentele plenarei 
C.C. al P.C.R. din 5-6 
octombrie a.c.. minerii 
de aici și-au exprimat 
totala lor adeziune față 
de măsurile preconiza
te de partid, menite să 
ridice activitatea eco
nomică pe o treaptă 
nouă, calitativ supe
rioară. să asigure pro
gresul rapid si multila
teral al întregii țări.

In cadrul dezbateri
lor vorbitorii s-au oprit 
asupra unora dintre 
măsurile preconizate 
de proiectul de Di
rective în legătură 
cu apropierea conduce
rii de producție și a- 
cordarea unor atribuții 
mai largi unităților e- 
conomice în îndeplini
rea sarcinilor ce le re
vin din planul de stat.

Dezvoltarea vertigi
noasă și multilaterală 
a economiei naționale 
în etapa actuală — a 
spus tov. Ștefan Cră- 
ciunică, inginer-șef al 
exploatării — a impus 
ca o necesitate obiecti
vă perfecționarea for
melor si metodelor de

conducere și organizare 
a industriei. Determi
narea precisă a atribu
țiilor și răspunderilor 
pe cele trei verigi de 
bază — centrala indus
trială, întreprinderea, 
ministerul economic — 
va asigura înlăturarea 
fenomenelor de centra
lism excesiv, a parale
lismelor în conducere, 
care se răsfrîng adesea 
negativ într-un dome
niu sau altul al activi
tății întreprinderilor. Și 
în sectorul minier se 
mențin o serie de prac
tici caracterizate prin- 
tr-un centralism exce
siv. Ministerul Mine
lor. direcția noastră ge
nerală și Combinatul 
minier Baia Mare, din 
care facem parte, sînt 
încărcate în prezent cu 
o serie de probleme de 
detaliu, pe care nu le 
pot rezolva suficient 
de bine și. mai ales, o- 
perativ. Bunăoară, avi
zările diverselor docu
mentații. ale diverselor 
metode de exploatare, 
avizările de mică meca
nizare. documentațiile 
de casare, avizările de 
diferite soluții' tehnice 
și altele nu sînt solu
ționate operativ din ca
uza sistemului compli
cat prin care trebuie 
să treacă. Multe, de

Instalația de dehidrogenare a butanului de la Combinatul de cauciuc sin
tetic și produse petro-chimice din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 

(Foto : M. Cioc)
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m—— r ir-i~r .... niHOTii—nnn—\----------------------------

Expoziții de informare 
tehnico - economică

Ieri s-a deschis la Pitești o expo
ziție de informare tehnico-economi- 
că, organizată din inițiativa Comite
tului regional Argeș al P.C.R. Scopul 
expoziției este de a prezenta stadiul 
la care a ajuns economia regiunii 
și perspectivele sale de dezvoltare, 
precum șl de a oglindi experiența 
acumulată de întreprinderile indus
triale argeșene, în acțiunea de așe
zare pe baze moderne a producției și 
a muncii.

Expoziția de la Pitești este axată 
pe 13 teme, înfățișate pe larg de cele 
156 panouri, grafice, machete și dia
grame. Materialul documentar din 
primele săli ale expoziției prezintă 
sugestiv realizările și prevederile 
privind dezvoltarea industrială a re
giunii Argeș î<n perioada 1966—1970. 
în perioada actualului cincinal pon
derea regiunii în producția in-

(Continuare în pag. a V-a)

Festivitatea 
aniversării
Teatrului maghiar
din Cluj

Clujul a găzduit aseară o importantă 
festivitate de cultură, consacrată slu
jitorilor artei teatrale. In prezența re
prezentanților organelor de partid și 
de stat, a unor oaspeți din Capitală și 
din alte orașe ale patriei noastre, pre
cum și a unui numeros public, Teatrul 
maghiar de stat din Cluj a fost căldu
ros sărbătorit cu prilejul împlinirii a 
175 de ani de existență.

Au fost prezenți Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, lan Stoian, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

„Cu prilejul împlinirii a 175 de 
ani de la înființarea Teatrului ma
ghiar din Cluj, adresez pe aceasta 
cale, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și al 
meu personal, un călduros salut și 
sincere felicitări actorilor, regizorilor 
și tuturor celorlalți membri ai co
lectivului, care prin activitatea și ta
lentul lor aduc un aport prețios Ia 
înflorirea artei teatrale în țara 
noastră.

Slujit cu pasiune de numeroase 
generații de artiști, teatrul dumnea
voastră, alături de celelalte instituții 
culturale din Cluj, a contribuit ia 
promovarea și întărirea legăturilor 
tradiționale de prietenie între oa
menii muncii români, maghiari și 
de alte naționalități, în lupta comu
nă pentru libertate și progres so
cial. Aceste idei luminoase și-au gă
sit un ecou vibrant în numeroase 
opere ale dramaturgiei naționale și 
universale pe scena acestui lăcaș de 
cultură din Cluj.

în societatea noastră, teatrul în
deplinește un rol important, fiind 
chemat să dea expresie artistică vie
ții noi a poporului, să înfățișeze ma
rile înfăptuiri ale socialismului. Pro-

Cuvintele calde adresate de secre
tarul general al C.C. al P.C.R. colec
tivului teatrului olujean au fost pri
mite de participanții la adunare cu 
deosebită însuflețire. Întreaga asisten
ță a ovaționat îndelung pentru Parti-

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Clement Rusu, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Comitetului e- 
xecutiv al sfatului popular regional.

în aplauzele puternice ale asisten
ței, Aurel Duca, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
regional Cluj al P.C.R., a dat citire 
SALUTULUI ADRESAT DE TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL AL C.C. AL 
P.C.R., COLECTIVULUI TEATRU
LUI MAGHIAR DE STAT DIN 
CLUJ. în salut se spune : 

motor al idealurilor umanismului so
cialist, teatrul este în același timp 
un puternic factor cultural de întă
rire a unității frățești dintre poporul 
român și naționalitățile conlocuitoa
re, care își închină talentul și capa
citatea creatoare înfloririi și prospe
rității patriei comune.

Teatrul maghiar din Cluj, ca și 
întreaga noastră mișcare teatrală, a 
cunoscut in anii puterii populare un 
avînt deosebit. Printr-un repertoriu 
din ce în ce mai bogat, prin mă
iestria colectivului artistic, teatrul 
dumneavoastră și-a făcut un titlu de 
onoare din promovarea operelor a- 
nimate de patriotismul socialist, de 
idei înaintate, întrunind aprecierile 
călduroase ale publicului spectator.

îmi exprim convingerea că, îm
preună cu toți oamenii de artă și 
cultură din țara noastră, colectivul 
Teatrului maghiar din Cluj va con
tribui cu puteri sporite la realiza
rea unor noi și tot mai valoroase 
spectacole, pe măsura exigențelor 
crescînde ale iubitorilor de artă, 
pentru înflorirea necontenită a cul
turii în Republica Socialistă Româ
nia".

did Comunist Român, în frunte cu 
Comitetul său Central.

Mulțumind partidului și guvernului 
pentru largul și generosul sprijin acor- 

(Continuare în pag. a IV-a)

de pe lotru INTELIGENȚA ORAȘULUI lira sterlină sub presiune
înălțime și un lac de acumulare cu 
un volum total de 340 milioane mc. ; 
de galeria de aducțiune sub pre
siune în lungime de 13,5 km 
și un castel de echilibru subte
ran de 124 m înălțime ; de cen
trala subterană, galeria de fugă, cele 
87 captări secundare (din care 4 cu 
lacuri de acumulare, realizate cu ba
raje între 33—57 m înălțime). Toate 
acestea sînt, de fapt, o parte din lu
crările grandioase care se vor exe
cuta. Merită precizat că aproape ju
mătate din valoarea investițiilor o re
prezintă lucrările subterane, ceea ce 
înseamnă o vastă concentrare de e- 
forturi umane, materiale și bănești. 
Asemenea lucrări presupun impresio
nante mijloace tehnice, materiale șl 
financiare, o armată de forță de 
muncă. Din aceste motive, valorile 
de investiții la Lotru sînt de cîteva 
miliarde lei, constituind un efort im
portant al economiei naționale, dar 
și o dovadă excepțională a capacității

Ing. Eroftei REGMAN 
director tehnic 
întreprinderea de construcții 
hidrotehnice Lotru

(Continuare în pag. a IlI-a)

Capacitatea de a prevedea
I Democratismul orînduirii 

noastre nu cere de la indi
vid să fie numai un execu
tant exemplar, ci, dimpotri
vă, îi cere să fie totodată 
și un participant activ, 

I creator, la organizarea și
dezvoltarea științifică a 
vieții economice, sociale și 
spirituale. îi cere și îi de
termină capacitatea de a 
da dovadă de chibzuință, 
de maturitate. O maturita
te care presupune — frec
vența noțiunii „planifica
re" o arată — un accentuat 
spirit de prevedere corelat 
cu o mare putere de previ
ziune — Ia nivelul respon
sabilităților respective, o 
mare putere de a vedea 
lucrurile în perspectiva lor 
reală. în dinamica lor fl-

______________________________________

In rada portului Constanța
Foto : Gh. Vințilă

A devenit un lucru comun faptul 
că orașele trebuie vizitate cu dragoste 
și inteligență. în „Elegiile romane", 
Goethe, vorbind despre Roma, pe 
care o socotea ca o adevărată lume, 
observa că „fără dragoste, așa cum lu
mea n-ar mai fi lume, Roma n-ar 
mai putea fi Roma". Evident, orice 
oraș ți-1 poți apropia cu atît mai mult 
cu cît dragostea și inteligența ta știe 
să-1 descopere. Dar parcă și orașul 
trebuie să-și aibă — să-i zic așa — 
dragostea și inteligența lui, atenția sa 
colectivă, responsabilă, la felul pro
priu în care se dorește a fi iubit și cu
noscut.

Acest soi de atenție, de o nobilă vi
gilență a Cetății, fie că este îndrepta
tă către ceea ce-i aparține ca fiind 
unic, individualizat și diferențiat, fie 
spre ceea ce îi creează asemănare, a- 
finitate, se formează ca o rezultantă 
firească a cîtă cultură materială și spi
rituală a creat, adunat, păstrat și dez
voltat acea Cetate.

Cînd îți faci din călătorii prin fel 
de fel de orașe deprinderea unei 
bucurii profunde, începi să observi 
dincolo de vitrine, ziduri și monu-

rească și de a le orienta și 
folosi într-un mod cît mai 
favorabil lui,

E vorba numai aparent 
de atribute etern umane. 
Sau, altfel spus, caracteris
tica etern umană este atît 
de vagă încît nu este deloc 
eronat să vorbim de ade
vărate mutații de conștiin
ță și salturi spectaculoase 
ce s-au produs și trebuie 
să se producă încă.

Să ne oprim asupra spi
ritului de prevedere, spirit 
care este desigur foarte 
vechi. Izvorît din instinctul 
de conservare împletit cu 
dorința de mai bine a omu
lui, el a sprijinit progresul 
acestuia în toate domeniile.

Din cele mai vechi tim
puri omul a trăit o dată cu

prezentul și dimensiuni 
viitoare. Și-a schițat prin 
eforturi de previziune și 
invenție, dar și-a construit 
și cu mijloace rationale.

opinii
ceea ce a crezut că e proba
bil, sau mai ales ar fi vrut 
să reprezinte pentru el vii
torul.

în virtutea unui opti
mism funciar, care se jus
tifică numai în zilele noas
tre cu adevărat, omul și-a

imaginat acest viitor feri
cit. Dar, pentru că datele 
sale umane fundamentale 
refuzaseră atitudinea scep
tică cu corolarele sale de 
abulie și pasivitate, el a 
încercat să facă fericit vii
torul, tocmai în sfera vieții 
sociale — fundamentală 
pentru el. Stau dovadă 
pînă și utopiile care e- 
vocă niște universuri so
ciale bogate în activități 
constructive. Stă dovadă 
lupta neobosită pentru li
bertate și eliberarea de ex
ploatare a popoarelor. Stă 
mai ales mărturie munca 
eroică a popoarelor din ță
rile socialiste pentru edifi
carea unei vieți noi.

E drept, această trăire 
simultană în timpuri dife

de Gh. LEAHU

mente, ceea ce mi-aș permite să nu
mesc, cultura acelor orașe, în care, 
deși sînt cuprinse neîndoios și acele 
vitrine, ziduri, monumente, mai este 
încă altceva.

Nu doresc să-mi îngădui a oferi 
modalități de „degustare" a orașelor, 
ci aș intenționa mai curînd, în aceste 
cîteva rînduri, să sugerez necesitatea 
unei preocupări colective și responsa
bile pentru apărarea și formarea unui 
spirit de cultură a orașelor.

Nivelul de cultură al unui oraș se 
dezvăluie, bineînțeles, în mod deose
bit, prin valorile de cultură ce le-a 
produs și le produce, pe care le res
pectă și-i sînt respectate. Dar, pen
tru ca această simplă frază să devină 
„gustul vizibil" al orașului, haina sa 
obișnuită și onorabilă, liniile de for
ță care formulează și formează cartea 
sa de vizită, sînt numeroase căi, fie 
complicat de descifrat, fie anevoios 
de a fi puse în mișcare.

Cultura unui oraș, blazonul lui pot

rite, această dorință per
manentă de a anticipa con
structiv în domeniul a ceea 
ce va să fie, necesitînd e- 
forturi suplimentare, l-a 
pus pe om în permanentă 
căutare și neliniște, l-a îm
piedicat să fie vreodată 
atît de mulțumit încît să 
vrea „oprirea în loc a cli
pei", să vrea să „culeagă 
clipa prezentă" și atît.

Este foarte adevărat, 
străvechiul proverb cu 
„prevederea — mama a în
țelepciunii", rămîne valabil 
în orice condiții (moment 
în timp, număr al celor

Natalia STANCU

(Continuare în pag. a Il-a) 

fi definite pretutindeni unde orașul 
se recomandă. Locurile de recoman
dare ale orașului nu sînt numai în 
centru. Gunoaiele aruncate sub pat 
nu pot convinge musafirii avizați de 
curățenia casei. Un restaurant fălos, 
în centru, și zeci de birturi aruncate 
sordid în restul orașului, vorbesc nu 
numai de nepăsare față de cetățenii 
orașului și musafirii lui, ci și de o 
comportare fățarnică. Diferența de 
prețuri nu implică diferență de res
pect. Omul are același preț, diferen
ța trebuie să fie mai ales în valoarea 
produselor.

Nu-i de mirare că într-un oraș în 

(Continuare în pag. a IV-a)

Telegrame
Excelentei Sale CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Exprimăm Excelenței Voastre și prin dumneavoastră poporului 
României profunda noastră prețuire pentru mesajul de urări transmis 
cu ocazia celei de-a 37-a aniversări a încoronării.

La rîndul nostru, vă adresăm aceleași călduroase urări.

HAILE SELASSIE I 
împăratul Etiopiei

Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a trans
mis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Ghivu Stoica un mesaj prin care, mulțumind călduros în numele împă
rătesei Farah și al său personal pentru felicitările adresate cu prilejul 
încoronării, formulează urări de sănătate, fericire și prosperitate pentru 
poporul român.

Apreciindu-se relațiile de prietenie statornicite între cele două țări, 
în mesaj se exprimă totodată convingerea că acestea se vor dezvolta 
continuu, în interesul celor două popoare.

★ ★

în răspunsul la telegrama președintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, mulțumind sincer în numele 
împărătesei Farah și al său personal pentru felicitările transmise cu oca
zia încoronării exprimă urări călduroase de fericire și prosperitate la 
adresa poporului român prieten.

CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA LIVIU RODESCV

Pe lista preparativelor pentru în
cheierea bilanțurilor anului 1967 
figurau mai de mult cîteva știri 
bune, destinate să aducă o reani
mare a moralului laburist, după 
șirul de înfrîngeri electorale din 
ultimul timp și, mai ales, înainte 
de sărbătorile de iarnă. Pînă la 
sfîrșitul anului sînt zile numărate, 
dar știrile care se succed sînt de
zamăgitoare, promisiunile rămîn 
tot atît de neîmplinite. Se știe, de 
pildă, că acest decembrie ar tre
bui, potrivit pronosticurilor oficia

le, să pună capăt deficitului în 
balanța de plăți, să stimuleze noi 
pași spre Piața comună, să des
tindă strinsoarea economică și cor
tegiul măsurilor de „înghețare" în 
domeniul salariilor și în alte do
menii. Și, totuși, se pare, că ni
meni nu se gîndește că aceste pro
nosticuri vor deveni realitate și 
că principalele eforturi ce se vor 
depune în această perioadă finală 
vor urmări nu să îmbunătățească 
situația, ci măcar să împiedice în
răutățirea ei. Ceea ce atrage efer
vescență politică, critici în parla
ment și reacții defavorabile în 
marile centre bancare occidentale.

Mici operațiuni aritmetice, une
ori sub formă de fracții, dezvăluie 
situații complicate în economia 
britanică. Așa s-a petrecut, de pil
dă, zilele trecute cînd dobînda 
bancară a fost majorată cu 0,5 la 
sută pentru a doua oară în ulti
mele trei săptămîni. Termenii ban
cari au fost și de data aceasta în
deajuns de transparent! pentru a 
lăsa să se vadă semnificația reală : 
cunoscuta instabilitate a lirei ster
line, cît și accentuarea presiunilor 
exercitate asupra ei în ultimul 
timp la bursele occidentale. Deși 
rolul mărturisit al majorării do- 
bînzii a fost de a atrage capital 
spre Londra, totuși părerea exper- 
ților este că în actualele condiții 
s-ar putea cel mult spera într-o 
contenire a scurgerii acesteia.

De altfel primele reacții nu s-au 
arătat a fi pe măsura așteptărilor. 
După o anemică și scurtă ridicare, 
cursul lirei sterline a revenit la ni
velul anterior, de altfel unul din 
cele mai scăzute în ultimii zece 
ani. Banca Angliei a fost nevoită să 
intervină prin cumpărări masi
ve pentru a susține cursul, ceea ce 
a dus însă implicit la o reducere 
a rezervelor valutare. După unele 
aprecieri, de la începutul lunii oc
tombrie aceste pierderi în rezerve 
ar însuma circa 100 milioane lire.

Neliniștea răspîndită la bursele 
apusene a fost adîncită de faptul că 

(Continuare în pag. a V-a)
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Suri mobile
9

In gara Predeal s-au încruci
șat două mărfare cu aceeași în
cărcătură : paie de grîu. Unul a- 
ducea paie din regiunea Bucu
rești, pentru unitățile agricole de 
stat din regiunea Brașov; celă
lalt transporta paiele achizițio
nate din regiunea Brașov pentru 
regiunea București. Nu cunoaștem 
sumele plătite pentru transportul 
celor 15 450 tone paie care se 
schimbau între cele două regiuni. 
Știm însă cu certitudine că, re- 
latînd această măsură birocratică, 
cineva din direcția mișcării paie
lor își va aprinde paie-n cap. Și, 
sperăm, că nu va fi un simplu 
foc de paie. Plăcerea se plătește.

Fruntea sus!
„Avînt tineresc* — așa se in

titulează recenta lucrare sculptu
rală în bronz a artistului Ernest 
Kaznovschi. Trebuia amplasată 
în- fața clădirii Institutului pe
dagogic din Suceava. Și a fost. 
De multă vreme stă aruncată pe 
iarbă, în fața institutului. Nu și-a 
schimbat destinația. Doar pozi
ția. De la verticală, la orizontală. 
Probabil, un sistem local de am
plasare. Și astfel, din „Avînt ti
neresc* tinde să simbolizeze 
„prosternarea în fața nepăsării*. 
Dacă vrei s-o vezi, s-o admiri, 
trebuie să mergi în mîini. Arta 
cere sacrificii 1

I

Punct pe „i“
Întreprinderea forestieră Ne- 

hoiu. O garnitură C.F.F., for
mată din vagoane de marfă, 
platforme încărcate cu lemne, o 
cisternă și două vagoane de că
lători, cobora de la exploatare 
spre Nehoiu. Ea km. 41, cele 
două vagoane de călători au de
raiat. In ele se găseau aproape 
100 de călători. Din fericire, ac
cidentul s-a soldat doar cu ră
niri ușoare. Cauzele : la curbe 
prea scurte și în pantă, vagoanele 
de clasă se înscriu mai greu și 
aceasta face ca în unele cazuri 
să deraieze. Din ancheta inspec
ției de stat a protecției muncii 
(Ploiești) nu s-a constatat vina 
personalului de tren. Dar culpa 
gravă a întreprinderii forestiere, 
care folosește vagoane de călători 
neadaptate, nu este oare evi
dentă ?

Senzație»
De cîteva zile, Ion Negrea din 

Sibiu (Rotarilor 5) n-a mai fost 
văzut pe sălile tribunalului. 
Faptul a stirnit senzație. Era ne
lipsit. Procesoman convins. Nu
mai pe cetățeanul M.F. din Si
biu l-a chemat în instanță de 49 
de ori. Deși a pierdut toate a- 
ceste procese, imbatabilul cîrco- 
taș a ținut mai departe piciorul 
pe accelerație. Numărul total al 
proceselor deschise de el se ri
dică la aproape 150. Și tocmai 
acum să dispară ? Ulterior s-a 
aflat că procesomanul activ este 
reținut de miliție: Va fi trimis în 
instanță (de data aceasta ca a- 
cuzat) pentru pîră neîntemeiată, 
mărturii mincinoase și alte pă
cate. Are toate șansele să se mai 
odihnească. E dreptul lui.

Imitație
9

I.R.V.L.F. Iași a organizat 
expoziții cu vînzare a fructelor 
direct pe străzile cu vad de tre
cere. A venit astfel în sprijinul 
aprovizionării populației. Ideea a 
fost apoi „împrumutată" de 
T.A.P.L. care a scos în stradă, 
aproape în aceleași locuri, tonete 
cu mititei. Fumul de mangal de 
la cogeamite grătar și mirosul de 
usturoi torturează cartierele res
pective, deservirea se face ca pe 
vremea cînd mititeii se mîncau 
cruzi. Să ne scuze tovarășii din 
conducerea T.A.P.L. Iași pentru 
aceste cuvinte despre spiritul lor 
de imitație. Această inițiativă ar 
fi dat roade, nu „împrumutată", 
ci adaptată la „specificul" miti
teilor, exigențelor cumpărătorilor 
(și ale Inspecției sanitare). Alt
minteri, imitația nu are valoare. 
Dimpotrivă.

Cine-i 
de vină ?

Văleni de Munte. In restauran
tul „Teleajen" a intrat Ion Pîrvu, 
șofer la I.R.T.A., împreună cu pa
tru prieteni (dintre care doi tot 
șoferi). S-au așezat 
sosit prima baterie 
a doua... a zecea, 
s-a așezat al 6-lea 
șofer. Și cheful s-a 
moment dat Ion Pîrvu, clătinîn- 
du-se, a plecat să ducă autobas
culanta la garaj. îl însoțeau doi 
comeseni. A străbătut orașul ca 
un bolid. La o curbă, din cauza 
vitezei excesive, a intrat în șanț. 
După ce a trecut peste 4 podețe 
de beton, șoferul Ion Pîrvu a 
fost catapultat din cabină, dece- 
dînd pe loc. Ceilalți doi au scă
pat cu greu de la asfixierea cu 
gazele emanate de eșapamentul 
rupt. Undeva, într-o familie, a 
rămas un loc pustiu. Meditați.

Rubrică redactată de î

Ștefan 
Ștefan 

sprijinul corespondenților

la o masă. A 
de vin, apoi 
La masa lor 
partener, tot 

întins. La un

ZIDARITA 
DINICA

cu !. ,
„Scînteir

Circulația pe drumurile 
publice este astăzi o pro
blemă care interesează nu 
numai pe omul de la volan 
sau pe lucrătorul de mili
ție, ci pe fiecare cetățean. 
Desigur, în această pri
vință. omul de pe stradă, 
pietonul are mal puține o- 
bligații prevăzute în mod 
expres în articole de lege. 
Aceasta nu înseamnă însă 
că rolul și răspunderea sa 
în buna funcționare a me
canismului circulației pot 
fi diminuate într-o aseme
nea măsură încît să nu-1 
mai intereseze nici protec
ția propriei sale persoane 
pe considerentul că alții îi 
poartă de grijă. Or, foarte 
mulți fac marea greșală de 
a ignora adevărul elemen
tar că atît pietonul cît și 
conducătorul auto nu tre
buie să-și lase propria pază 
numai în seama altuia. 
Este însă evident că —
pentru a exclude acciden
tul — înainte de a te feri 
automobilul, trebuie să te 
ferești tu însuți de el. Iată 
un lucru pe care n-avem 
voie să-1 uităm.

Adesea rămîn pur și sim
plu uluit cît de imprudenți 
pot fi unii tineri care țin 
deschise ușile tramvaielor 
pe parcurs sau sar din 
mers pentru a „cîștiga" cî
teva zecimi de secundă fără 
a se gîndi la eventualele 
consecințe grave, irepara
bile, ori pur și simplu pen
tru ca să se grozăvească. 
Sărind din mersul autove
hiculului respectiv, nu rare 
ori ei sînt surprinși de ma
șini care vin în viteză din 
spate și... accidentul e gata. 
Dacă îndrăznești să le a- 
tragi atenția devin aro
ganți sau chiar obraznici, 
încurajați fiind și de ati
tudinea neprincipială a ne- 
lipsiților mărginași, întot
deauna „înțelegători*1, care 
prin stereotipul „lasă-1 
dom’le, e tînăr" le dau apă 
la moară. Conducerea 
I.T.B. — m-am gîndit eu 
— ar putea deleg-a pentru 
un timp cîțiva controlori 
pe liniile tramvaielor 13 și 
14 (și poate și pe alte linii), 
care să depisteze si să 
sancționeze pe contrave
nient în așa fel încît să 
le piară cheful să mai facă 
astfel de exhibiții. Unii 
dintre acești tineri sînt 
elevi de liceu.

Trebuie spus că există o 
serie de decizii care 
prevăd tot felul de a- 
menzi pentru contrave
nienta dar primii care, ba- 
gatelizîndu-le, le depre- 
ciază sînt chiar cei che
mați să le aplice. Iar 
tramvaiele continuă să 
meargă cu ușile blocate, e- 
levii și alte categorii de 
cetățeni sar mai departe 
din mers, coboară pe ușile 
din spate. în autobuze se

fumează etc. Nu se ține 
seama de regulile circula
ției, de deciziile Sfatului 
popular al orașului Bucu
rești, și nici măcar de nor
mele elementare ale unei 
comportări civilizate. Ar fi 
indicat să se încerce cu 
mai multă convingere pu
terea... sancțiunii. Circula
ția este un sector care pre
supune prin excelentă o 
disciplină perfectă.

Cetățeanul disciplinat se 
întreabă pe bună dreptate 
dacă are sau nu prioritate 
prin punctele rezervate a- 
nume pietonilor în vede
rea traversării străzilor. 
Dacă într-adevăr priori
tatea nu-i formală, că 
nu stă scrisă doar pe hîr- 
tie, atunci agentul de cir-

NU SE POATE Șl 
FĂRĂ ASEMENEA 
„STOPURI11 ?

Cine nu știe cît contează 
în materie de circulație 
dacă ai sau > nu „cale li
beră Adesea însă con
ducătorii auto întîlnesc pe 
trasee tot felul de obstacole 
stînjenitoare care pot da 
naștere la accidente și pro
voca stricăciuni autovehi
culelor. In Pitești, pe 
strada Exercițiului, colț cu 
strada Pătrașcu Vodă,

Unele întreprinderi, în
deosebi cele comerciale, 
depozitează în fața unită
ților lor grămezi de am
balaje, diferite materiale 
etc. Bunăoară, în fața ma
gazinului Alimentara de pe 
strada Exercițiului pot fi 
văzute aproape tot timpul 
lăzi, putini și alte articole 
de acest gen. Vrînd-ne- 
vrînd pietonii sînt obligați 
să circule pe partea ca
rosabilă, recurgînd la a- 
devărate exerciții de sla
lom printre mașini. Nu este 
această harababură o sursă 
de accidente ? Pe strada 
Tîrgu din Vale, și ea o ar
teră extrem de circulată, 
zac de multă vreme mari 
cantități de țigle și diferite

CIRCULAȚIA

și obstacolele 
din calea ei

culație să sancționeze cu 
cea mai mare severitate pe 
cei care nu tin seama de 
această regulă legiferată. 
In statia de la Obor se 
strînge multă lume. E un 
punct cu circulație intensă, 
iar refugiul este prea 
strimt. Din această cauză 
multă lume așteaptă tram
vaiul pe trotuar. Dar cînd 
acesta sosește, în calea oa
menilor se interpun mașini.

T.R.C. Argeș execută dife
rite lucrări de mai bine de 
o lună de zile, punînd ast
fel la grea încercare auto
vehiculele și pietonii. Pe 
strada Războieni se fac lu
crări de introducere a apei 
și de termoficare Intr-un 
ritm inadmisibil. Unii lu
crători ai întreprinderii de 
întrețineri construcții și 
prestări din Pitești au 
prostul obicei de a pă

ecouri
Atunci călătorii aleargă în 
stație prin „labirintul11 de 
autovehicule, și, ca la co
mandă, încep apostrofările, 
tamponările, chiar acciden
tele... Oare nu se poate re
zolva o astfel de problemă 
în mod operativ, din pro
prie inițiativă, fără a se 
mai aștepta noi și noi sesi
zări ale cetățenilor ?

M. BADULESCU
profesor fruntaș-București

răsi șantierul, lăsînd în 
urma lor grămezi mari 
de moloz, bolovani etc. De 
altfel nu-i mai puțin ade
vărat că și Sfatul popular 
orășenesc Pitești, tolerînd 
asemenea obiceiuri, se face 
vinovat de actuala fizio
nomie a unor străzi a că
ror „frumusețe11 se remar
că prin șanțurile care le 
brăzdează pe suprafețe în
tinse, prin bolovanii arun
cați la întîmplare etc. etc.

Noua unitate de deservire „Nufărul" deschisă de curind în cartierul Drumul Taberei 
din Capitală

■ H D O ■ ■
(Urmare din pag. I)

care îl aplică — unul sau o col~c- 
tivitate — sferă de aplicare). 
Dar este tot atît de adevărat 
că Inițial el a vizat îndeosebi 
aria unor chibzuințe individuale 
(făcute de individ pentru sine 
și familia sa). Acest summum de înțe
lepciune care este și rămîne spiritul 
de prevedere era o calitate fie nati
vă, fie moștenită de la părinți, fie

A avea capacitate de previziune, 
cu o exactitate ce să se apropie de 
știință, înseamnă a ști și ce și în ce 
proporții, trebuie prevăzut în primul 
rînd și cum, pe ce căi — cele mai di
recte și sigure. înseamnă a nu pierde 
momentul potrivit, a nu depăși 
timpul util al fiecărei inițiative.

A avea capacitate de previziune 
înseamnă a deține o imagine de an
samblu asupra situației prezente și 
viitoare a obiectivului pe care te

rezervoare aparținînd, se 
zice, cooperației de con
sum.

Este inutil să vorbim de 
rostul semafoarelor elec
trice. Dar la Pitești, lucru 
bizar, sînt situații cînd se
mafoarele... „încalcă" re
gulile de circulație, tran- 
sformîndu-se și ele în a- 
devărate obstacole, pentru 
că sînt defecte ! Mă refer 
la cele de la intersecțiile 
bulevardului Republicii cu 
str. C. A. Rosetti, bulevar
dul Republicii cu str. Eroi
lor.

Străzile, șoselele si, în 
general, toate categoriile 
de drumuri au fost con
cepute numai și numai 
pentru circulație. De ce să 
le dăm atunci — fie și nu
mai temporar — alte des
tinații ? Ele trebuie cu
rățate de tot felul de 
stopuri și hopuri artificiale 
generatoare de perturbatii 
în desfășurarea circulației.

Ing. Mihai TRANDAF 
șeful
Inspectoratului regional 
de circulație și control 
D.R.T.A. Argeș

„MIJLOCITORII" 
Șl INDULGENȚA

Ca urmare a articolului 
apărut în ziarul „Scînteia11, 
aș vrea să mă refer pe 
scurt la o problemă care ne 
dă nouă, lucrătorilor de 
miliție, multă bătaie de 
cap. Este vorba de cel care 
apelează la „mijlocitori" 
cu influență pentru a se 
sustrage pedepselor ce le 
merită în urma abaterilor 
comise pe drumurile pu
blice. Profitînd de slăbi
ciunea unor cunoscuți sau 
prieteni cu munci de mal 
mare răspundere, unii con
ducători auto care au să- 
vîrșit o infracțiune sau 
indisciplină caută să se 
sustragă de la pedepsele pe 
care le merită. Nu sînt rare 
cazurile cînd cetățeni sti
mați în societate și de 
bună credință, adesea din 
rîndul conducătorilor de 
întreprinderi sau instituții, 
înduplecați de rugăminți 
insistente, își iau asu- 
pră-și jenantul rol de 
mijlocitori, intervenind cu 
„o vorbă bună11 sau chiar 
cu o adresă scrisă, la mi
liție. Un exemplu : condu-

cerea S.M.T. Cenei, raionul 
Timișoara, prin adresa nr. 
445/1987, cere miliției raio
nale să anuleze procesul- 
verbal de contravenție în
cheiat tractoristului Iosif 
Maser, găsit la volan sub 
influența alcoolului. Care 
este rațiunea acestei in
tervenții ?

In situația cînd tracto
ristul pierde controlul vo
lanului pentru că a con
sumat alcool și își degra
dează tractorul (fără a mai 
pune la socoteală eventua
la primejduire a unor vieți 
omenești) nu trebuie tras 
la răspundere ? Și, în defi
nitiv, cine suportă pagu
bele materiale aduse sta
tului, tractoristul incon
știent sau conducerea în
treprinderii, care solicită 
anularea unei măsuri dis
ciplinare ? Firește, miliția 
nu a dat curs adresei.
. Un alt exemplu : Boris 
Seiceanu, în calitate de in
giner șef al întreprinderii 
de gospodărire orășenească 
Lugoj, a cerut miliției să 
nu-1 sancționeze pe șofe
rul Nicolae Vagyon, de pe 
automobilul 31 Bt. 3734, 
surprins pe drumul public 
conducînd sub influența al
coolului, periclltînd deci 
securitatea circulației. Ale 
cui interese le apără in
ginerul Boris Seiceanu ?

Sînt chiar unii cetățeni 
cu funcții de răspundere, 
care în loc să constituie, 
prin cinste și corectitudine 
un exemplu pentru subal
terni, profită de aceste 
funcții și încurajează chiar 
ei pe șoferi să comită acte 
de indisciplină. Doctorul 
loan Nistoran, bunăoară, 
în calitatea de șef al sec
țiunii de sănătate din Mol
dova Nouă, după ce a ru
gat zadarnic pe un agent 
de circulație „neînduple
cat" să-și încalce îndatori
rile și să nu sancționeze 
pe șoferul loan Stoia, care 
transporta într-o autosani
tară rudele doctorului, a 
ordonat șoferului să nu 
prezinte actele la control. 
Aici este vorba de două 
abațeri: pe de o parte fo
losirea mașinii de către 
șofer în alte scopuri de- 
cît acela de a transporta 
bolnavii la spital, pe de 
altă parte, îndemnul docto
rului adresat șoferului, ca 
acesta să comită o indis
ciplină. Cum poate fi ca
lificată o astfel de atitu
dine, decît ca o încurajare 
spre abateri și mai grave ?

Cîteodată tocmai cel 
chemați să înfiereze peri
colul social al unor fapte 
ce compromit securitatea 
circulației și să le combată 
prin șentinte iudecătoresti 
manifestă o toleranță ce nu 
își găsește explicație. Or, 
dacă un tribunal atribuie 
o sancțiune măruntă pen
tru o abatere mare, care 
putea să aibă urmări grave, 
și reține cu ușurință cir
cumstanțele atenuante scă- 
pîndu-le pe cele agravan
te, înseamnă că instanța 
respectivă minimalizează 
pericolul social al abaterii. 
Tribunalul popular al ra
ionului Lugoj, de exemplu, 
prin sentința penală nr. 
633/1966 a condamnat la 
2 000 lei amendă pe Miloș 
Luțian pentru comiterea u- 
nui accident în stare de e- 
brietate ! Ce învățăminte 
putea trage infractorul din 
această pedeapsă blîndă 7 
Menționez că pentru o ast
fel de infracțiune legea 
prevede închisoare corec- 
țională de la 3 luni pînă la 
doi ani !

Din păcate cazurile care 
ilustrează îngăduință, su
perficialitate și chiar lipsă 
de răspundere în tratarea 
infracțiunilor și contraven
țiilor de la legea circulației 
nu sînt deloc izolate. De 
asemenea abateri se fac vi- 
novați chiar și unii lucră
tori de miliție, cu vigilența 
tocită, care iau drept ome
nie lipsa de principialitate 
de care dau dovadă, încăl
carea atribuțiilor lor de 
serviciu.

Lt. col. loan MIHAILA 
locțiitor șef 
la Direcția regională 
de milifie — Banat

Monografia eroicei 

epopei din primăvara 

lui 1907
împlinirea în acest an a șase de

cenii de la răscoalele țărănești din 
1907 a prilejuit, după cum se știe, 
numeroase manifestări științifice și 
cu caracter de evocare. Acestora li 
s-a adăugat recent apariția remar
cabilei lucrări „Marea răscoală a ță
ranilor din 1907“, tipărită în Editura
Academiei sub egida „Institu
tului de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lîngă C.C. al
„Institutului de istorie
Iorga11 *).

Lucrarea, realizată pe 
mare număr de documente, 
12 000, înfățișează în toată amploarea 
și intensitatea sa eroica epopee a 
țărănimii române de la începutul se
colului al XX-lea. Este împlinită ast
fel necesitatea de mult timp resim
țită a unei cercetări monografice cu
prinzătoare care să dezvăluie în pro
funzime cauzele răseoalei, 
cația sa istorică, 
ei în dezvoltarea 
cial-economice 
temporane. Din 
treprinse în lu
crare asupra isto
riografiei răs
coalei se desprin
de faptul că, în 
timpul regimu
lui burghezo-mo- 
șieresc, datorită 
mai ales atmosferei întreținute da 
clasele stăpînitoare care s-au stră
duit să învăluie în tăcere lupta mase
lor muncitoare, n-a apărut nici o 
monografie asupra răscoalelor țără
nimii din 1907. Numai anumite as
pecte au făcut obiectul unor scrieri 
aparținînd lui A. D. Xenopol, Radu 
Rosetti, loan Lupaș, Nicolae Iorga, 
C. Dobrogeanu-Gherea. In ultimul 
deceniu, istoriografia marxistă din 
țara noastră și-a intensificat efortu
rile pentru realizarea unui studiu 
temeinic, unitar și sistematic atît sub 
raport analitic, cît și documentar. O 
încununare a eforturilor meritorii 
depuse în această direcție este tocmai 
lucrarea la care ne referim.

Bazîndu-se pe bogate și variate 
izvoare documentare, monografia e- 
vidențiază faptul că marea răscoală 
a țăranilor din 1907, ca și luptele an
terioare ale țărănimii, au fost un 
produs obiectiv al condițiilor social- 
economice ale României, cărora le 
erau caracteristice numeroase și pu
ternice contradicții. In lucrare se 
demonstrează că, deși reforma a- 
gtară din 1864, inclusiv completările 
ulterioare ale acesteia, a dus la desfi
ințarea iobăgie!, îndeplinind un rol 
pozitiv în dezvoltarea economică și 
socială a României, totuși ea nu a 
lichidat proprietatea moșierească și 
tot cortegiul de suferințe decurgînd 
din aceasta pentru țărani. împărți
rea inechitabilă a pămîntului, lipsa 
uneltelor și a vitelor de muncă, creș
terea arendei pămîntului de trei, 
patru și chiar cinci ori — la sfîrșitul 
secolului XIX și începutul secolului 
XX — au constituit motivele unor 
permanente frămîntări în rîndurile 
țărănimii, izvorul izbucnirii a nume
roase mișcări țărănești care au cul
minat cu vîlvătaia din 1907, cea mai 
impresionantă ridicare la luptă a ță
rănimii din Sud-Estul Europei în 
epoca dezvoltării capitaliste.

Partea cea mai cuprinzătoare a lu
crării este consacrată desfășurării 
răscoalei. Evenimentele au fost re
constituite sistematic — geografic și 
cronologic. Autorii evidențiază pe 
lîngă trăsăturile generale ale răscoa
lei — intensitatea deosebită a lupte
lor, extinderea lor spontană, sfera 
largă de cuprindere a focarelor răs
coalei în toate păturile societății etc 
— și particularitățile ei, în formele 
de manifestare de la o provincie la 
alta, sau în cadrul fiecărei provincii. 
Deși spontană și lipsită de conducere 
și organizare pe plan național — se 
remarcă în lucrare — răscoala a 
avut, prin conținutul el, un profund 
caracter revoluționar și democratic, 
luptele țărănimii de-a lungul 
februarie-martie 1907, punînd

P.C.R." și
„Nicolae

baza unui
peste

semnifi- 
locul și 
proceselor 

ale României con- 
investigațiile în-

rolul
so-

A avea capacitatea de previziune 
înseamnă a prevedea cu o hotărîre, 
specifică caracterelor puternice, to
tul, sau aproape totul, în mod 
eficient, în așa fel încît să nu 
fie nici odată nevoie să revii, să faci 
o excepție de la regulă. înseamnă a 
fi mereu perfect obiectiv. Operație 
destul de anevoioasă pentru că une
ori interesul subiectiv, fals sau auten
tic al individului, poate intra o vre
me în conflict cu cel superior, mai

CAPACITATEA
DE A PREVEDEA

izvorîtă din observație directă, 
curentă.

Lărgirea sferei vizate impli
că o dezvoltare corespunzătoa
re a proporțiilor spiritului de 
prevedere, o adîncire a posibilității 
fundamentării lui. Aplicată la nive
lul unor preocupări mari, de impor
tant ordin social, economic sau cul
tural. necesitatea spiritului de pre
vedere mult potentată. presupune 
alte resurse, ce tin de cunoașterea 
calificată și specializată, sinteză su
perioară, matură, a unor numeroase 
și diverse date recente, de puterea 
de elaborare șl creare anticipată a 
unor perspective pe marginea aces
tor date.

axezi și mai ales asupra dinamicii 
numerice și calitative a forței de 
muncă umane. Iată — Combinatul de 
celuloză și hîrtie de la Dej. Nici nu 
se turnaseră bine temeliile combi 
natului și o parte din viitorii săi ope
ratori chimiști fuseseră recrutați și 
începuseră cursurile școlii medii teh
nice. Majoritatea lor au făcut prac
tica înainte de punerea în funcțiune 
a obiectivului din Dej, lâ unitățile si
milare din Bacău și Suceava. Pregă
tirea lor profesională le dădea de la 
început și le dă în continuare posi
bilitatea să vină mereu și fără mari 
eforturi, cu propuneri noi, menite să 
îmbunătățească organizarea muncii 
de-a lungul fluxului tehnologic.

fundamentat și mai clarvăzător, al 
întregii societăți.

A prevedea, mereu și mereu, nici
odată pentru totdeauna, acțiune me
reu perfectibilă, este o operație des
tul de anevoioasă și pentru că pri
vește un proces în continuă mișcare, 
în continuă dezvoltare, în care ceea 
ce trebnie și ceea ce este posibil pot 
apărea la un moment dat destul de 
greu de împăcat, uneori în mod real, 
alteori datorită unor atitudini subiec
tive. Chiar și în aceste condiții gene
rale de și mai puternică stimulare a 
oricărei inițiative personale, utile 
progresului nostru, să fim realiști, lu
crurile nu vor sta, de la început și 
pretutindeni, foarte roz. Nu vor pu

dență marea energie revoluționară a 
țărănimii.

Valul sălbatic al terorii dezlăn
țuite de clasele dominante în frunte 
cu monarhia este dezvăluit în toată 
cruzimea lui.

O coordonată importantă a lucrării 
o constituie înfățișarea solidarității 
diferitelor clase și pături sociale cu 
lupta dreaptă a țărănimii. In acest 
sens lucrarea aduce mărturii eloc
vente asupra acțiunilor întreprinse 
de proletariat, forța socială cea mai 
importantă a societății românești — 
pentru sprijinirea răsculaților. Este 
redată poziția înaintată pe care au 
avut-o milttanți de frunte ai mișcării 
socialiste — Ștefan Gheorghiu, I. C. 
Frimu, M. Gh. Bujor, V. Anagnoste, 
N. D. Cocea ș.a. care i-au chemat 
pe muncitori la acțiuni unite cu ță
ranii, pe 
răsculații.

Analiza 
privire la . 
la concluzia că, de la personalități 
de prestigiu ale vieții cultural-știin- 

țifice și pînă la 
învățători ai sate
lor, intelectuali
tatea României, 
consecventă bo
gatelor ei tradiții 
patriotice, pro
gresiste, s-a situat

ostași la fraternizare cu

întreprinsă în lucrare cu 
poziția cărturarilor duce

note de lector

de partea țăranilor răsculatl.
Deosebit de interesantă este și cer

cetarea întreprinsă în monografie a- 
supra ecoului puternic al răscoalei 
din 1907 în rîndurile populației din 
teritoriile românești aflate sub domi
nația străină. Acțiunile de simpatie 
șl solidaritate din partea țăranilor 
transilvăneni și bucovineni — re
marcă autorii — evidențiau odată 
mai mult comunitatea de aspirații a 
populației românești, necesitatea o- 
biectivă a unirii tuturor românilor 
în lupta împotriva exploatării, pen
tru libertate socială și națională, 
pentru înfăptuirea statului național 
unitar român.

Considerații de un real interes sînt 
făcute și în legătură cu înrîurirea pe 
care au avut-o evenimentele anului 
1907 în literatura și arta românească. 
Creația multor scriitori și artiști pa
triot! a ținut trează tot timpul amin
tirea luminoasă a eroismului țără
nimii și înaltului ei spirit de sacri
ficiu pentru dreptate și libertate.

In final găsim o cuprinzătoare și 
multilaterală analiză a consecințelor 
pe care le-a avut răscoala în viața 
economică, politică și socială a țării.

Lucrarea „Marea răscoală a țăra
nilor din 1907“ proiectează astfel o 
puternică lumină asupra celui mai 
impunător eveniment din viata ță
rănimii române în timpul orînduirii 
burghezo-moșierești. Este o realizare 
monografică deosebit de valoroasă, 
cu variate valențe de utilitate — pen
tru istorici, cadre didactice, studenți, 
pentru publicul larg cititor dornic 
să aprofundeze cunoașterea trecutu
lui Istoric al poporului român.

Ion SPALAȚELU

AUTOTURISMELE
TRAGERII LOTO

700 autoturisme au fost atri
buite participanților la siste
mele Loto-Pronosport de la în
ceputul anului.

Tragerea autoturismelor 
Loto din 14 noiembrie 1967 o- 
feră în număr
toturisme: Renault 16, 
1000 M. B., Fiat 
bant 601, precum 
bani.

Se efectuează 
cu 85 numere.

lunilor 
în evl-

colabo-*) La întocmirea lucrării au _____
rat : Andrei Oțetea, Ion Popescu-Pu- 
țuri, Augustin Deac, Titu Georgescu, 
Damian Hurezeanu, Traian Lungu, Ma
rin Badea, Ion Felea, Marin Florescu, 
Coralla Fotlno, Ion Illncloiu, Anastase 
Iordache, Mircea Iosa, Vaslle Niculae, 
Georgeta Tudoran, Ludovic Vajda.

tea fi evitate anumite conflicte cate
gorice, adânci, profund autentice. Ini
țiativa îndrăzneață și atît de nece
sară a unora, va răni din ce în ce 
mai mulți rutinați înveterați, va afec
ta neplăcut climatul călduț și agrea
bila somnolentă în care se complac, 
va jigni incapacitățile abil strecurate 
și nedetronate încă. Fie și numai di
namica obiectivă a formării și dez
voltării de noi valori și mai prețioase, 
care nu va putea atrage automat, 
imediat, lin, modificări de ierarhie, 
va determina uneori asemenea con
flicte. Va fi necesară o luptă, va fi 
necesar un plus de perseverentă, 
pentru a impune noul adevăr, pentru 
a demasca, infringe, înlătura pe cei. 
constituiți în calea progresului ca' 
niște periculoase frîne. Anumite 
dezacorduri vor apărea — desigur și 
în colectivele compuse numai din oa
meni capabili și competent!. Intr-un 
asemenea caz însă, e sigur, ies victo
rioase soluțiile cele mai bune, îmbu
nătățite încă prin forța fiecărui 
membru al colectivului respectiv. Co
lectivul compus din competente for
țează cu metodă, lărgește sistematic 
sfera lui „este posibil11 și nu o re
duce, așa cum s-a întîmplat uneori 
cînd puterile de decizie s-au neutra
lizat reciproc.

Dar pentru toate acestea este ne
cesar să se producă noi și noi mu
tații de conștiință, noi și noi salturi 
în domeniul pregătirii profesionale și 
în cel al priceperii organizării mun
cii. Chibzuință și capacitatea de pre
viziune necesare omului de azi se ob
țin prin studii, prin neobosita stră
danie în domeniul informării, compa
rării datelor și avansării în gîndire.

O subliniere : investițiile făcute de 
mai vîrștnici în cei tineri s-au rele
vat a fi de obicei foarte valoroase. 
Oare atenția n-ar trebui îndreptată 
cu deosebire în acest sens, mai ales 
că uneori mai planează asupra tineri
lor prejudecata „lipsei de experien- J 
ță ?“ li

Chiar cu prețul supraîncărcării. I

Patinoarul Floreasca: Piruiete oe 
gheață

Foto : R. Costin

nelimitat au-
Skoda

850 și Tra
și premii în

21 extrageri

Flori
de sezon

Întreprinderea de gospodă
rire orășenească din CĂLĂ
RAȘI produce în serele sale 
răsaduri de diferite specii de 
flori adecvate acestui sezon. 
Iubitorilor de flori li se oferă 
astfel posibilitatea să împros
păteze continuu decorul grădi
nițelor și al balcoanelor.

Var de la Fabrica 
de ciment din 

Bicaz
Printre produsele fabricii de 

ciment din Bicaz se numără 
și VARUL pe care-1 livrează, 
fără repartiție, întreprinderilor 
socialiste, cooperativelor agri
cole de producție etc. Fabrica 
livrează celor interesați orice 
cantitate de var. Cererile sînt 
onorate prompt, iar plata se 
face prin virament.
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DOCUMENTELE PLENAREI C. C. AL P. C.
din 5-6 
octombrie

Din proiectul de Directive se de
tașează puternic complexul de mă
suri referitoare la rolul în economie 
al sistemului financiar și bancar. în
treg acest sistem, dar mai cu sea
mă băncile — corespunzător funcții
lor pe care le îndeplinesc și relații
lor cu producția materială, pîrghii- 
lor și instrumentelor ce le au la dis
poziție în „arsenalul" creditării, do- 
bînzilor și decontărilor — au posibi
litatea să exercite un control siste
matic și să determine o influență ac
tivă asupra gospodăririi raționale a 
fondurilor materiale și bănești, în
deplinirii sarcinilor din planul de 
stat. Interpretînd asemenea posibili
tăți, se desprinde însă și un alt fapt, 
extrem de important. Este vorba de 
spiritul nou în care trebuie să lu
creze organele financiare și, mai a- 
les, cele bancare, în strînsă concor
danță cu cerințele Imperioase ale ri
dicării eficienței economice, amplifi
cării rentabilității în toate ramurile 
și întreprinderile.

Atingerea unor asemenea scopuri 
înalte presupune, cum este și firesc, 
evitarea anumitor neajunsuri care 
mai există în activitatea băncilor. 
Progresul nu se poate realiza dacă 
se admite, în continuare, „coexisten
ța" acestor neajunsuri, atît în modul 
de organizare a aparatului bancar, 
cît și în sfera de acțiune a creditu
lui, a metodelor de creditare. Pe drept 
cuvînt, în proiectul de Directive se 
consideră necorespunzător faptul că 
acum creditul nu cuprinde toate do
meniile de activitate în care el se 
justifică din punct de vedere eco
nomic, că în sistemul actual de cre
ditare nu se face o distincție între 
unitățile care își îndeplinesc și de-

„Arsenalul" creditării 
și producția materială
pășesc saroinile de plan și cele cu 
rezultate opuse, adică nesatisfăcătoa
re. In acest sens, unele întreprinderi, 
de vreme îndelungată se aprovizio
nează nerațional, nu îndeplinesc pla
nul de producție, fabrică sortimente 
fără desfacere asigurată, depășesc 
prețul de cost și înregistrează pier
deri și totuși primesc credite.

Periodic, în ultimii ani au fost 
luate unele măsuri pentru înlătura
rea unor astfel de deficiențe. Mai sînt 
însă întreprinderi și chiar ramuri e- 
conomice întregi — industria meta
lurgică, chimică, constructoare de 
mașini — în care creditul ban
car participă într-o proporție foarte 
redusă la formarea mijloacelor circu
lante, el fiind dirijat, mai ales, spre 
constituirea stocurilor de valori ma
teriale. Ca urmare, la ora ac
tuală, creditul bancar se mărgineș
te la o singură latură a activității în
treprinderilor — aceea a aprovizio
nării tehnice materiale — și numai

C. MAIOREANU 
prim-vicepreședinte al Băncii 

Naționale

MASURI CARE STIMULEAZĂ INIȚIATIVA
1

(Urmare din pag. I)

flate în această zonă a 
tării.

Referindu-se la acti
vitatea în perspectivă 
de organizare științifi
că a producției și a 
muncii, care, așa cum 
se arată în proiectul de 
Directive, trebuie să 
devină o preocupare 
permanentă și compe
tentă în fiecare unitate 
economică, inginerul- 
șef adjunct pentru sec
ția mină, Octavian Ji- 
buleac, a spus : „La 
noi, din cele 21 de stu
dii efectuate anul aces
ta în cadrul acestei ac
țiuni, 16 și-au găsit a- 
plicare, efectul lor eco
nomic fiind de aproape 
4 milioane lei pe an. 
Acesta este numai un 
început, care trebuie să 
fie continuat cu și mai 
multă perseverență". El 
a subliniat apoi necesi
tatea ca activitatea de 
cercetare științifică să 
fie orientată cu precă
dere spre domeniile 
care au un rol hotărî- 
tor în dezvoltarea pro
ducției. „Colaborăm ac
tiv cu specialiștii Cen
trului de cercetări mi
niere Baia Mare — a 
relevat vorbitorul. Cu 
sprijinul lor obținem 
la săparea mecanizată 
a suitorilor rezultate 
bune și randamente 
sporite la prelucrarea 
minereurilor la uzina 
de preparare. De aceea, 
consider că este util ca 
între unitățile miniere 
și unitățile de cercetări 
să se încheie contracte 
bilaterale, care ar duce 
la o continuitate în 
cercetare și la aplica
rea operativă, în ter
menul cel mai scurt și 
cu maximum de efici
ență, a rezultatelor 
cercetărilor".

Exploatării miniere 
Baia Sprie i s-au alo
cat în anii trecuți și a- 
nul acesta mari fonduri 
pentru investiții. Exis
tă aici o experiență po
zitivă în ce privește 
realizarea unor investi
ții în regie proprie. De 
aceea mai multi vorbi
tori s-au referit la o 
serie de probleme lega
te de această importan

tă latură a activității 
economice. în cuvîntul 
său, tov. Viorel Florea, 
inginer-șef adjunct pen
tru investiții, a ac
centuat îndeosebi nece
sitatea de a se îmbu
nătăți serios activitatea 
de elaborare a proiec
telor pentru noile lu
crări de investiții. „In 
prezent — a spus vor
bitorul — se întocmesc 
proiecte de execuție 
prea ample, care cer 
mult timp, ajungîn- 
du-se uneori la situația 
că pînă se termină lu
crarea soluția să fie 
depășită. Și o altă pro
blemă. în activitatea 
de proiectări miniere 
lucrează încă ingineri 
și tehnicieni fără prac
tică în producție. De 
aceea, în nu puține ca
zuri proiectele sînt sla
be, încît pentru adap
tarea la situația de pe 
teren sînt necesare 
foarte multe modifi
cări. Se ajunge uneori 
ca soluțiile date să ră- 
mînă valabile doar în 
proporție de 50 la sută 
sau mai puțin. Așa s-a 
întîmplat cu proiecte 
elaborate pentru anu
mite lucrări de la ex
ploatarea noastră, Care 
au suferit numeroase 
modificări pe parcurs. 
De aceea, propun ca în 
activitatea de proiec
tări miniere să fie pro
movate, pe bază de 
concurs, cadre cu o te
meinică pregătire, ca
pabile să elaboreze pro
iecte cu soluții moder
ne, la nivelul tehnicii 
celei mai înaintate",

— Rentabilitatea este 
o condiție esențială a 
oricărei activități eco
nomice — a spus în 
cuvîntul său contabilul- 
șef al exploatării, 
Gheorglie Culică. Con- 
semnînd din nou aceas
tă cerință imperioasă a 
unei economii moderne, 
proiectul de Directive 
subliniază că în fiecare 
unitate trebuie puse 
larg în valoare posibili
tățile existente pentru 
atingerea acestui dezi
derat. Colectivul nostru 
a depus an de an efor
turi stăruitoare ca să 
reducă cît mai mult 
dotațiile de la buget,

dar consider că mai a- 
vem mari rezerve ne
fructificate. Atenția tre
buie să ne fie îndrep
tată în continuare, cu și 
mai multă insistență, 
spre extinderea meto
delor moderne de ex
ploatare, de mare ran
dament, spre ridicarea 
nivelului calitativ al 
minereurilor și concen
tratelor. Trebuie să 
chibzuim mai bine fie
care leu. să reducem pe 
toate căile cheltuielile 
de Droducție. să gospo
dărim cu toată grijă 
mijloacele materiale și 
de transport. Trecerea 
la aplicarea gestiunii 
economice proprii va 
stimula puternic iniția
tiva și răspunderea fie
cărei unități pentru 
desfășurarea unei acti
vități cît mai eficiente. 
Pe lingă alte măsuri pe 
care trebuie să le luăm 
de pe acum, cred că 
pentru informarea ope
rativă a conducerii va 
trebui să urmărim cît 
mai riguros și sistema
tic evoluția prețului de 
cost, pentru a se putea 
lua la timpul oportun 
măsurile cele mai indi
cate pentru realizarea 
planului în condițiile 
unei eficiente econo
mice sporite.

Ing. Vasile Teodo- 
rescu, referindu-se și el 
la o serie de probleme 
legate de rentabilizarea 
activității economice a 
exploatării, a insistat 
asupra posibilităților de 
reducere a consumuri
lor specifice, de mate
riale, asupra creșterii 
responsabilității fiecărui 
salariat pentru econo
micitatea producției. 
Alți vorbitori, printre 
care inginerii Aurel 
Cioltea, Vasile Rakoczi, 
tehnicianul Victor Ne
meș și minerul loan 
Sav, au arătat că mă
surile preconizate pen
tru îmbunătățirea siste
mului de cointeresare 
materială, legînd rezul
tatele muncii individua
le și de cele pe ansam
blul întreprinderii, vor 
stimula întregul colec
tiv în realizarea obiec
tivelor esențiale ale 
planului, în creșterea 
eficienței activității e- 
conomice.

incidental, în măsură mult mai re
dusă, ține pasul cu desfășurarea în
tregului proces de producție.

în aceste condiții, controlul exerci
tat pe calea creditului este limitat și 
trunchiat, ceea ce nu corespunde 
menirii sale în angrenajul e- 
conomiei. El nu oferă organelor ban
care o imagine cuprinzătoare a ac
tivității întreprinderilor și nu poate 
determina sau influența îndeajuns de 
activ utilizarea cu eficiență sporită 
a tuturor valorilor materiale și bă
nești. Unilateralitatea intervenției 
băncii a favorizat apariția unor fe
nomene iraționale în domeniul miș
cării și circuitului valorilor mate
riale, reducerii cheltuielilor de pro
ducție și întăririi disciplinei de plan. 
Suplimentar, dar tot într-un mod ne
dorit, unilateralitatea aceasta s-a îm
pletit cu alte neajunsuri. Este vorba 
de faptul că în planificarea și acor
darea creditelor se manifestă elemen
te de formalism și centralism exce
siv. Acestea — așa cum se precizea
ză în proiectul de Directive — în
carcă inutil activitatea ministerelor 
și chiar a aparatului bancar, dimi
nuează rolul unităților teritoriale ale 
Băncii Naționale.

Creionarea, pe scurt, a deficiențe
lor nu urmărește nicidecum depre
cierea succeselor obținute de orga
nele bancare în activitatea econo
mică. Dar, acum ele trebuie să 
urce noi trepte pe drumul efi
cienței și finalității intervenției în 
impulsionarea întreprinderilor. Ban
ca trebuie să fie bancă! în acest 
sens, proiectul de Directive ridică 
problema îmbunătățirii sistemului de 
formare a mijloacelor circulante și. 
implicit, lărgirea sferei creditului 
bancar. Măsurile preconizate merg 
într-o direcție precisă: asigurarea 
prin credite bancare a nevoilor de 
fonduri bănești determinate de dez
voltarea și diversificarea, de la an 
la an, a activității economice. Pre
vederea are o însemnătate principia
lă. Așezarea vieții întreprinderilor pe 
creditare presupune exercitarea unui 
puternic spirit gospodăresc. Ele nu-și 
mai pot permite angajarea fonduri
lor statului în condiții de eficiență 
scăzută, sau chiar ineficiență. Credi
tele se rambursează și pentru folosi
rea lor se percepe dobînda. Deci, 
întreprinderile vor fi determinate să 
„măsoare de 7 ori pînă să taie o 
dată", adică să aibă certitudinea înal
tei rentabilități atunci eînd dispun 
utilizarea creditelor. Faptul că, în 
mare măsură, tocmai creditarea va 
sta la baza finanțării activității eco
nomice oferă siguranța unei vieți 
productive viguroase, în strînsă con
cordanță cu interesele generale. Tot
odată, întreprinderile care își vor în
cheia activitatea cu rezultate bune 
vor avea posibilitatea să-și sporească 
fondurile proprii, pe seama reținerii 
unei părți din beneficiile realizate.

Fructificarea acestor măsuri va în
tări, deci, cointeresarea și răspunde
rea întreprinderilor în îndeplinirea 
exemplară a planului, în amplifica
rea beneficiilor. Dar vor crește și 
sarcinile și răspunderea unităților 
băncii. Ele vor fi chemate să se pro
nunțe clar asupra volumului de mij - 
loace circulante ce urmează să se 
acorde fiecărei întreprinderi și, im
plicit, asupra necesarului de credite 
corespunzătoare. Aici va fi unul din
tre punctele „forte" ale intervenției 
înnoitoare a organelor bancare. Nu 
prin „zgîrcenie" prost înțeleasă va 
trebui să se acționeze. Si nici desfă- 
cînd larg punga statului. Accentul 
va trebui pus pe specificul uni
tății creditate, pe complexitatea ac

tivității sale, pe gradul de maturita
te a conducerii sale, pe alte și alte 
criterii elastice și inovatoare. în 
schimb, scopul rămîne unul singur: 
imposibilitatea apariției risipei, a 
minimei rezistențe și obligativitatea 
atingerii ordonate, ritmic și la ter
men,. a eficienței economice scontate. 
Se vor pune în valoare, în acest fel 
potențele aparatului bancar, ale con
ducerilor de întreprinderi, de pe a- 
ceeași „redută" comună: cu mini
mum de mijloace circulante, maxi
mum de rentabilitate.

De o importanță similară, tot atît 
de mare, este și măsura cuprinsă în 
proiectul de Directive de a se fi
nanța pe cale de credite acordate de 
bancă o parte însemnată a lucrări
lor de investiții. în felul acesta, se 
vor crea reale condiții pentru lega
rea mai strînsă a procedeelor de fi
nanțare a investițiilor cu acelea de 
creditare a producției. Organele ban- 
cațe vor putea urmări, fără întreru
pere și au această îndatorire, folosi
rea cu eficiență a fondurilor încre
dințate — de la începerea lucrări
lor și punerea noilor obiective în 
funcțiune, pînă la realizarea para
metrilor tehnico-economici proiectați. 
Este cît se poate de binevenită a- 
ceastă măsură. întreprinderile in
dustriale se află și se vor afla, în 
continuare, într-un dublu proces. Pe 
de o parte, are loc procesul de pro
ducție propriu-zis, iar pe de altă par
te, cel de dezvoltare și lărgire a ac
tivității productive. Deci, un proces 
unic, nedespărțit. în acest caz, omi
terea investițiilor din sfera de in
tervenție a creditării era, în anumite 
privințe, arbitrară și dăunătoare.

Din proiectul de Directive se des
prind și o serie de indicații extrem 
de prețioase și cu privire la perfec
ționarea procedeelor de creditare, la 
dezvoltarea pe baze economice a re
lațiilor complexe dintre întreprin
deri și unitățile bancare. In acest 
sen3, se va aplica un regim diferen
țiat de creditare întreprinderilor care 
nu-și utilizează eficient mijloacele 
materiale și bănești și, din această 
cauză, folosesc fonduri peste nevoile 
normale. întreprinderile cu o situație 
precară nu au nici un drept să se 
bucure de aceleași înlesniri și avan
taje ca unitățile industriale fruntașe. 
De aceea, creditarea diferențiată va 
atrage, după sine, plata unor dobînzi 
majorate, limitarea dreptului între
prinderilor de a primi credite în con
tinuare și chiar sistarea creditării, în 
cazul cînd starea de lucruri nu se 
ameliorează.

Restricția de la banii statului se 
înfățișează ca o măsură legitimă îm
potriva acelor întreprinderi incapabi
le să-i fructifice cu înaltă eficiență, 
în schimb, alta va fi atitudinea cre
ditării față de unitățile industriale 
care îndeplinesc în bune condiții pla
nul economic și financiar și își gos
podăresc în mod rațional mijloacele 
materiale și bănești. Acestora li se 
vor pune la dispoziție creditele ne
cesare direct de către organele ban
care, promovîndu-se mai multă mo
bilitate în adaptarea creditului la di
feritele situații concrete din între
prinderi, bineînțeles cu respectarea 
regulilor privind garanția materială 
și rambursabilitatea la termen.

Un reviriment deosebit va fi con
semnat și în domeniul mînuirii de că
tre bancă a acestor extraordinare pîr- 
ghii economice care sînt dobînzile. 
Acum ele sînt slab utilizate în scopul 
stimulării eficienței economice. Iată 
de ce, în mod diferențiat, corespun
zător naturii creditului, termenelor 
de rambursare, felului în care între
prinderile se achită de obligațiile lor 
față de bancă, de buget și de cele
lalte unități cu care întrețin rapor
turi economice, se va aplica și re
gimul de dobînzi. Asemenea dobînzi 
diferențiate vor fi dirijate direct de 
unitățile bancare operative. Ca ur
mare, se vor înlătura anomaliile de

pînă acum în utilizarea pîrghiei a- 
mintite. Dobînda la creditele supli-, 
mentare nu se va mai suporta de 
prețul de cost, ci va atrage respon
sabilități materiale din partea facto
rilor de conducere al unităților in
dustriale.

Creșterea rolului sistemului de cre
dit la nivelul cerințelor actuale ne
cesită însă ca activitatea bancară să 
fie tratată în contextul larg al pro
blemelor economice, să se sincroni
zeze cu imperativele documentelor 
de partid și de stat, să pătrundă în 
toți porii economiei naționale. Se im
pune, în acest caz, ridicarea necon
tenită a nivelului pregătirii profesio
nale a lucrătorilor bancari, lărgirea 
orizontului lor economic, pentru ca 
ei să cunoască temeinic activitatea 
tuturor întreprinderilor, să poată se
siza operativ și preventiv apariția fe
nomenelor negative, să fie în măsură 
să contribuie la stabilirea căilor 
celor mai potrivite de lichidare a 
neajunsurilor.

Lucrînd în spiritul proiectului de 
Directive, organele bancare trebuie 
să se considere solidare în îndeplini
rea imperioasei cerințe de gospodă
rire cu mare eficiență a valorilor 
materiale și bănești, să dobîndească 
mai multă autoritate în determina
rea și aplicarea măsurilor pentru li
chidarea tuturor canalelor de scurge
re neeconomicoasă a fondurilor, să 
fie suficient de suple pentru a găsi, 
în orice împrejurare, căile cele mai 
eficiente de intervenție dar, totodată, 
să fie ferme și intransigente față de 
cei care irosesc avutul obștesc.

In încheierea dezbaterilor, participanții la adunare au trimis o te
legramă Comitetului Central al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în oare se spune :

„întrunit pentru a dezbate documentele plenarei C.C. al P.C.R. din 
5—6 octombrie a.c., activul de partid al Exploatării miniere Baia Sprie 
își exprimă încrederea deplină și totala adeziune față de măsurile pre
conizate pentru continua dezvoltare a economiei naționale și înflo
rirea României socialiste. Măsurile înscrise în proiectul de Directive 
și in celelalte documente sînt menite să contribuie la ridicarea la un 
nivel calitativ superior a întregii activități economice, la progresul mul
tilateral al țării noastre.

Desfășurând o vie activitate în vederea perfecționării continue a 
activității economice, in unitatea noastră, ca in toate întreprinderile 
din țară, s-a declanșat o vastă acțiune privind organizarea științifică 
a producției și a muncii. Angajamentul nostru de a obține peste preve
derile planului pînă la sfîrșitul acestui an, în cinstea celei de-a 20-a 
aniversări a proclamării Republicii, o creștere a productivității muncii 
cu 2,4 la sută, reducerea prețului de cost eu 3,2 la sută, în vederea mic
șorării dotațiilor alocate de stat cu circa 5 milioane lei, s-a îndeplinit 
în 9 luni. Au fost produse peste plan metale în concentrate în valoa
re de 1 287 000 lei, pentru care s-au extras și prelucrat 6 300 tone mi
nereu, s-au exploatat din pilieri și panouri izolate 30 000 tone minereu.

Conștienți de însemnătatea deosebită ce au pentru întregul popor 
măsurile preconizate în documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din oc
tombrie 1967, colectivul Exploatării miniere Baia Sprie este ferm hotă- 
rît să întimpine Conferința Națională a P.C.R. cu rezultate și mai 
bune. Ne angajăm să îndeplinim sarcinile anuale de pian la minereu 
extras și prelucrat cu 5 zile mai devreme, să depășim sarcinile anuale 
de plan în echivalent metal de bază, să obținem o reducere a prețului 
de cost la minereu extras cu 9 lei pe tonă. Ridicînd pe o treaptă su
perioară activitatea noastră economică, vă asigurăm că vom munci cu 
abnegație pentru aplicarea în viață a tuturor măsurilor cc urmează 
a fi adoptate în interesul înfloririi scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România".

Constructorii de pe Lotru
(Urmare din pag. I)

și puterii sale, a potentelor gîndirii 
tehnice românești.

De la deschiderea șantierului a tre
cut un an. Care ar fi caracteristica e- 
voluției lui ? De la început, ne-am 
gîndit la formarea unui colectiv, de 
muncitori cu experiență și personal 
tehnic care să investigheze, în mod 
continuu, să găsească in condiții date 
soluții mereu înnoitoare la toate lo
curile de muncă, fără a se plafona la 
un succes sau altul. Acest nucleu de 
cercetare, de confruntare a variante
lor în scopul alegerii celei optime 
constituie cea mai mare realizare a 
noastră pină acum. Numai așa se ex
plică ritmul susținut în care s-au 
deschis lucrările subterane la toate 
punctele derivației principale de la 
baraj și pînă la debușare la Malaia. 
Studiindu-se variantele, sarcina a- 
ceasta a revenit cunoscutelor brigăzi 
de bază și auxiliare, care la hi
drocentrala Argeș au rezolvat cu 
succes grele probleme de execuție, 
adică cele conduse de Pavel Oțet. 
Tudor Moraru, Constantin Sava, A- 
lexandru Farcaș, Auguștin Dunca, 
Dumitru Galeș, Vasile Rusu, Velicu 
Costache.

Mergîndu-se mai departe, conduce
rea punctelor de lucru, a loturilor, 
șantierelor și a grupului, a fost a- 
cordată inginerilor, maiștrilor și teh
nicienilor care, în executarea lucră
rilor de la Argeș, au avut o contri
buție de primă importanță. Ei au 
preluat multe metode bune din expe
riența dobîndită, părțile ei cele mai 
valoroase, organizarea cea mai reu
șită, completîndu-le cu noi perfecțio
nări. Așa s-au aplicat unele procedee 
avansate, cum sînt excavația directă 
la profil definitiv, sprijinirea cu an
core și plasă, cu cintre metalice în 
zonele dificile, cu șpriț beton, pre
cum și betonarea cu panouri recu
perabile. în acest mod, prin proce
deele tehnologice utilizate, Argeșul a 
predat din mers ștafeta Lotrului. Iar 
Lotrul, în privința ritmului de lucru, 
a întrecut Argeșul. Primii 3 500 m 
galerii excavate și 1 000 m galerii be
tonate au fost executate cu un avans 
mediu mai mare decît media obți
nută la Argeș cu peste 25 la sută, 
cu același parc de utilaje și în con
diții mai grele.

Iată, de altfel, cum se materiali
zează sporul de ritm, în cîteva com
parații sugestive. La galeria de fugă 
debușare Malaia s-a depășit constant 
recordul de 70 m pe lună, înregis

trat la Aref—Argeș, iar în curînd se 
va atinge peste 100 m. De aseme
nea, devierea apelor la baraj prin ga
lerie s-a executat cu cîteva luni mai 
repede decît lucrarea similară (lungi
me, secțiune, rocă) de la barajul Vi- 
draru—Argeș. Tunelul rutier de ac
ces principal în centrala electrică se 
excavează și se betonează în ritm a- 
proape dublu în comparație cu alte 
asemenea lucrări. Iar betonarea pu
țului secundar de acces în centrală, 
de 124 m, s-a făcut în numai 4 luni 
și jumătate, ceea ce constituie tot un 
record. Acesta lucrări fundamentale 
s-au realizat cu un număr mai redus 
de muncitori decît la Argeș, în con
dițiile unui preț de cost mai dimi
nuat, ridieîndu-se de la început ni
velul eficienței investițiilor, prin cîș- 
tigarea unor importante „bătălii" cu 
timpul.

Deși era vorba de lucrări complexe 
și vaste, sau tocmai din această cau
ză, s-a pus accentul pe programarea 
amănunțită a lucrărilor, pe baza stu
diului sistematic al ciclogramelor 
realizate în diverse galerii. în acest 
fel s-au eliminat o serie de timpi ne
productivi, mărindu-se corespunzător 
ritmul de avansare, mai ales prin 
mecanizarea încărcărilor, prin intro
ducerea în toate fronturile de lucru

RELAȚÎI SUPLE,
DIRECTE, OPERATIVE 
ÎNTRE INDUSTRIA
LOCALĂ Șl COMERȚ

Proiectul de Directi
ve al P.C.R. privind 
perfecționarea condu
cerii și planificării e- 
conomiei naționale vi
ne să precizeze din nou 
că rolul principal al 
industriei locale este a- 
cela de a completa și 
diversifica sortimentul 
de mărfuri cerut la 
fondul pieței. Despre 
acest rol merită să se 
discute cu multă serio
zitate, aprofundat. De 
ce ? Pentru că de ani 
și ani se constată inva
riabil că unitățile loca
le se sustrag de la sar
cina lor de bază : asi
gurarea populației cu 
bunuri de larg consum. 
Să luăm, de pildă, u- 
nitățile industriei loca
le ploieștene. Cît la 
sută din producția lor 
reprezintă articolele de 
uz casnic și gospodă
rești ? La întreprinde
rea „Ciocanul" din Tîr- 
goviște, statistica arată 
14 la sută, la „Flacă- 
ra“-Buzău 19 la sută. 
Prea bine nu stă nici 
combinatul nostru — 
„Progresul" — care în 
acest an înregistrează 
un volum de bunuri de 
larg consum doar de 
30 la sută din întregul 
plan. Cum ’ se explică 
această situație oare
cum paradoxală ? Cred 
că. în primul rînd, 
printr-o lipsă de înțe
legere a nevoilor popu
lației. prin tendința de 
a rezolva cît mai co
mod îndeplinirea sar
cinilor de plan, a obli
gațiilor de rentabilita
te. De ce să nu o spu
nem deschis, multe din 
articolele de larg con
sum nu reușim să le 
fabricăm la costuri 
convenabile și pentru 
noi. și pentru cumpă
rători. Și atunci pre
ferăm să producem — 
ca de pildă noi — gar
nituri de cauciuc pen
tru industria republi
cană etc.

Ca director al unui 
combinat de industrie 
ușoară, mi-am pus în
trebarea : de ce, totuși, 
nu putem rentabiliza o 
parte din articolele de 
larg consum ? Și am 
ajuns la concluzia că 
unul dintre principalele 
obstacole este lipsa 
noastră de legătură cu 
comerțul, cu consuma
torii. Nu știm cînd se 
caută un produs, în ce 
cantități, ce gusturi au 
oamenii, ce am putea să 
le oferim spre a le cap
ta interesul. Ce fel de 
relații directe avem noi 
în prezent cu comerțul 
local din Ploiești ? Nu 
exagerez deloc spunînd 
că sînt sublime, dar... 
nu există. Indiferența 
este reciprocă. Căci 
nici noi, nici O.C.L.-u- 
rile, nici direcția comer
cială regională nu am 
mișcat vreun deget pen
tru strîngerea relațiilor.

Totuși — o să spuneți 
— contractați cu comer
țul o serie de articole. 
Așa este. Dar această o- 
perație o facem meca
nic, cu ocazia contrac
tărilor semestriale, rea
lizate prin Direcția de 
produse metalo-casnica 
din M.C.I. și prin inter
mediul întreprinderilor 
cu ridicata. Ei ne cer 
nouă produse care une
ori nu corespund cerin
țelor pieței, iar noi le 
propunem altele, care 
nu sînt acceptate. Ei 
spun despre noi că nu 
știm ce se cere pe piață, 
iar noi avem aceeași pă
rere despre ei. Mă 
bucură nespus faptul că 
verigile intermediare 
din comerț, cum 
sînt I.C.R.M.-urile,
O.R.A.D.-urile etc, vor 
dispare pe viitor. Dar 
mă gîndesc că ar fi 
foarte bine dacă s-ar e- 
llmina verigile birocra
tice și din lanțul rela
țiilor pe care le avem 
noi pentru fabricarea și 
contractarea unor pro
duse. Secția de indus
trie locală a sfatului 
popular regional, bună
oară, nu ne-a ajutat cu 
nimic pentru a ne pro
cura operativ și atunci 
cînd avem nevoie ma
teriile prime exis
tente în localitate și 
nici pentru a avea le
gături bune cu comer
țul și cu cumpărătorii. 
Citeam mai demult 
în presă că un director 
al unei întreprinderi de 
industrie locală mergea 
prin magazine spre a 
asculta, cum se spune, 
pulsul pieței. Este, de
sigur, o metodă. Soco
tesc însă că relațiile 
noastre cu comerțul ar 
putea deveni mai su
ple, mai directe, dacă 
împreună am organiza 
discuții cu cumpărăto
rii, expoziții cu noi ar
ticole, adică dacă am 
face cît mai aprofun
dat prospectarea pie
ței, spre a găsi apoi, 
operativ, soluții de rea
lizare a unui produs 
sau altul în condiții ra
pide. Tot grabnic, co
merțul ar trebui să asi
gure desfacerea noută
ților în magazine. Cred 
că, pentru stimularea a- 
cestor legături, ar fi 
bine chiar ca industria 
locală să-și desfacă u- 
nele produse, să-și rea
lizeze o reclamă pro
prie, să introducă une
le articole noi pe piață, 
orientînd cumpărătorul.

M-aș opri și la ideea 
operativității. Pentru 
că în acest domeniu 
este deficitar și combi
natul nostru. La tără
gănarea fabricării unor 
articole mult cerute de 
comerț concură, de e- 
xemplu, mecanismul 
greoi de fixare a pre
țurilor. Pînă se stabi
lește prețul, să zicem la 
sitele pentru bulion sau

la suporturile de pus 
flori pe balcon, trec 
trei luni de zile, deci 
și sezonul. Și atunci se 
renunță la fabricarea 
articolului, că doar iarna 
nu se va face nici bu
lion, nici florile nu vor 
fi scoase pe balcon. Am 
avut cazuri cînd fixa
rea prețurilor a durat 
aproape un an. Aceasta 
ne-a împiedicat în mare 
măsură să realizăm ar
ticole foarte mult cău
tate, la care am fi cîș- 
tigat : cîrlige de jghea
buri, șpacluri pentru 
zugravi, bidoane de uz 
gospodăresc, albii, pa
turi metalice pentru 
copii și altele. Aș pro
pune ca prețul de vîn- 
zare al sortimentelor 
mărunte de bunuri de 
consum să fie stabilit 
de către întreprindere, 
pe baza cheltuielilor de 
producție, la care să se 
aplice impozitul stabilit, 
cît și cheltuielile de 
desfacere, cu avizul și 
acceptarea organizației 
comerciale beneficiare. 
Concomitent cu preocu
parea noastră de a 
găsi noi rezerve de ief
tinire a costurilor unor 
produse, este cazul să 
fie reconsiderate și u- 
nele prețuri. Este cert 
că o unitate nu va pu
tea lucra în pagubă și, 
cu toată bunăvoința, nu 
va fabrica un articol 
sau altul dacă pierde. 
Mai trebuie adăugat că 
nici clientul nu se opu
ne să-1 plătească la 
valoarea lui și este 
mulțumit cînd îl găseș
te. Noi, cît ne-am bătut 
capul, n-am putut găsi 
calea de a produce la 
prețurile fixate coturi 
de tablă neagră pentru 
sobe, cazane de rufe și 
altele. în ultimă in
stanță am renunțat.

Socot că pe viitor se 
impune și o organizare 
mai bună a reclamei, a 
informării publicului 
prin cataloage, pliante, 
filme, televiziune etc. 
asupra produselor in
dustriei locale. în pre
zent, reclama o face co
merțul și mai mult nu 
o face. Ar trebui ca și 
unitățile producătoare 
să-și poată face cunos
cute produsele, să le in
troducă în vînzare. Pro- 
punînd așa ceva, bine
înțeles noi nu uităm că 
o carte de vizită a pro
dusului este, în primul 
rînd, calitatea lui, uti
litatea.

Iată cîteva probleme 
care trebuie analizate 
temeinic, astfel ca in
dustria locală să poată 
răspunde cît mai bine 
sarcinilor trasate prin 
documentele plenarei.

Constantin PÎRTIANU 
directorul combinatului 
de industrie locală 
„Progresul" — Ploiești

BBBDQBBBBOana
a unor benzi transportoare pe pneuri, 
proiectate și confecționate pe șan
tier. De mare eficiență s-a dovedit și 
soluția privind transportul în subte
ran. Cel clasic, cu locomotive elec
trice de mină, era greoi și scump, 
reclama locomotive cu acumulatori și 
vagoneți, precum și linii de cale fe
rată îngustă, halde de descărcare, 
stații de încărcat acumulatori și 
mult personal de exploatare și în
treținere. în urma concluziilor nu
cleului nostru de specialiști, a calcu
lelor comparative, s-a adoptat altă 
soluție : transportul auto cu bascu
lanta de mare tonaj, sporîndu-șe 
mult viteza, mobilitatea și siguranța 
în exploatare, concomitent cu redu
cerea costului lucrărilor. Pentru in
troducerea transportului auto trebuia 
însă rezolvată problema epurării ga
zelor de eșapare. Șantierul, după in
formările tehnice sumare pe care le 
avea la dispoziție, a proiectat și con
struit filtre epuratoare cu care a e- 
chipat toate mașinile din subteran.

Probleme deosebit de importante 
sînt acum în curs de rezolvare în 
scopul pregătirii tehnologiei și pro
iectării utilajelor necesare execuției 
galeriei forțate. Caracteristicile aces
tei galerii — lungime 1 300 m, încli
nare 32 grade, diametrul teoretic de 
săpare 4,8 m și durata de execuție 
18 luni — determină ca această lu
crare să fie cea mai dificilă construc
ție subterană. Astfel de galerii încli
nate, cu dimensiunile descrise mai 
sus, nu s-au executat pînă în pre
zent în țara noastră. Totodată, nici

literatura de specialitate nu vorbește 
despre galerii forțate cu astfel de ca
racteristici. în funcție de șisturile 
cristaline prin care va trece galeria, 
de troliile mașinilor de extracție ce 
se pot găsi în țară, în cadrul între
prinderii noastre și în sectorul mi
nier, proiectantul, beneficiarul și con
structorul au definitivat încă de pe 
acum tehnologia de execuție. în pre
zent, în atelierul de proiectare al 
grupului nostru de șantiere se întoc
mesc proiectele de execuție pentru 
instalațiile de transport necesare a- 
plicării tehnologiei și realizării gale
riei, urmînd ca acestea să se confec
ționeze cu forțe proprii.

Tot în stadiu de proiectare pe șan- 
iier se află și instalația de betonare 
mecanică a galeriei de aducțiune, 
tehnologia respectivă fiind, de ase
menea, definitivată. Instalația va 
permite betonarea mecanizată a ga
leriei, betonul fiind pus în operă prin 
transport pneumatic în cofraje me
talice, obținîndu-se o calitate superi
oară, care elimină finisajul ulterior, 
precum și viteze mari de lucru. Neîn
doielnic, aplicarea acestor procedee 
inedite, de mare productivitate, îm
pletită cu folosirea utilajelor care 
vor sosi pe șantier — perforatoare, 
cărucioare de perforat, încărcătoare 
de mină, trenuri siloz și dumpere — 
vor permite ca rezultatele în execu
ția lucrărilor subterane de la Lotru 
să se situeze la nivelul celor mai 
bune performanțe similare din alte 
țări.
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t V
9,00 — Cum va fi vremea ; 9,02 — Gim

nastica de Înviorare ; 9,10 — Pentru copil 
șl tineretul școlar. Film serial : „Meteor 
XL—5". După lecții. Aventură In Țara 
muzicii ; 10,30 — Emisiunea pentru sate ; 
12,15 — Concert simfonic, fii program : 
Concertul de cameră pentru baterie șl 12 
Instrumente (în primă audiție) de Fillp 
Lazăr. Interpretează orchestra de studio 
a Radlotelevlzlunll. Dirijor : Ludovic
Baci ; 12,30 — Fotbal : Rapid — Steagul 
Roșu. Transmisiune de la Stadionul 23 
August ; 14,30 — Fotbal : Bulgaria — 
Suedia. Transmisiune de la Sofia ; 18,00 — 
Itinerar folcloric bihorean. Cîntă or
chestra de muzică populară „Crlșana" • 
Filarmonicii de Stat din Oradea ; 18,30 — 
Magazin 111 ; 19,30 — Telejurnalul de 
«eară ; 19,50 — Filme de animație ; 20,00 
— Teatru în studio : „La capătul firului" 
de Hristu Llmona ; 20,45 — Film
artistic : „Jungla pătrată" cu Tony Curtis 
(Premieră) ; 22 — Carusel — varietăți ; 
22,30 — Telejurnalul de noapte ; Telesport.

• O fată fericită — cinemascop : PATRIA — 9,30 :
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 19 i 21,30, LUCEAFĂRUL (comple
tare Armonie) — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
BUCUREȘTI — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
• Profesorul distrat i REPUBLICA (completare 
Tămăduire) — 8,30 ; 10,30 ; 12,45 ; 14,45 j 17 ; 19,15 ; 
21,30, CAPITOL (completare Pilule II) — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Operațiunea Crossbow — cinemascop : FESTI
VAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, EXCELSIOR — 8 ;
10.30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MODERN - 9 ; 11,15 ; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Subteranul — cinemascop : VICTORIA (comple
tare Orașul) — 9 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,
GRIVIȚA (completare Ziua recoltei 1967) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Slndbad marinarul : GLORIA (completare O 
nuntă la Olteni) - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 1 20,30, MELO
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 21.
8 Răzbunătorii — cinemascop : LUMINA —
9—15,15 în continuare ; 17 ; 18,45, CIULEȘTI — 15 | 
17 ; 19 ; 20,45.
• Sfidarea : CENTRAL — 8,45 ; 11 J 13,30 ; 16 |
18.30 ; 21.
• Cabinetul doctorului Callgari : CINEMATECA 
— 10 ; 12 ; 14.
• Ceapaev : LUMINA (completare Lenln In Sa
mara) — 20,45.

8 Program pentru copii : DOINA — 9 ; 16.
8 Veselie la Acapulco ■ DOINA (completare Fetița 
cu chibrituri) - 11,30 , 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
8 Pescarul din Louisiana : UNION (completare 
Nlcolae Klrculescu) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
8 Prostănacul — cinemascop : DACIA — 8—20,45 
în continuare, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 1 
18,15 ; 20,45, FLOREASCA — 9 i 11,30 ; 14 î 18,15 | 
18,45 ; 21.

cinema
8 Amprenta: BUZEȘTI (completare Sub semnul 
trainicei prietenii româno-bulgare) — 14; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45.
8 Un Idiot la Paris — cinemascop : BUCEGI (com
pletare Perfecțiunea e rotundă) — 9—13 în conti
nuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA (completare 
Apartamentul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, 
FLAMURA — 9 î 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
8 Spartacus — cinemascop (ambele serii) : UNIREA 
— 10 ; 16 ; 19,30.
8 Animalele : FLACARA — 14,30.
8 Cine călărește un tigru i FLACARA (completare

Greierele șl furnica) — 16,30-60,46 in continuare. 
VOLGA (completare Intîlnlrea) — 9,30—14 în con
tinuare ; 18,15 ; 18,30 ; 20,45.
8 Sus mîlnlle domnilor polițiști I : VITAN (com
pletare Se răresc norii) — 14,30—20,30 tn continuare.
8 Agonie șl extaz — cinemascop : POPULAR (com
pletare Permanențe) — 10,30 ; 15 ; 18 ; 21.
8 Pasărea Phiinix — cinemascop : ARTA — 9—14,36 
in continuare ; 17,30 ; 20,15.
8 Testamentul Incașului — cinemascop : MUNCA 
— 10 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45
8 Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : 
MOȘILOR (completare Ultima țigară) — 14 ; 16,15 :
18.30 ; 20,45, PROGRESUL (completare Cancerul
metalelor) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
8 Povestea țarului Saltan — cinemascop : CRIN- 
GAȘI (completare Nota zece la sport) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
8 Jandarmul la New York — cinemascop : CO- 
LENTINA — 14,15 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30.
8 Cum să furi un milion — cinemascop : RAHOVA 
(completare Gustav inovatorul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
8 Faraonul : LIRA — 15 ; 19.
8 Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 > DRUMUL SĂ
RII (completare Arhitectura universului) — 11 ; 
15 ; 17,30 ; 20.
8 Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop i 
PACEA — 11 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
8 Recompensa — cinemascop : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20,30.

\Aniversarea
Teatrului maghiar 
din Cluj

Diletantismul în
spectacole e folclorice

Problema autenticului tn 
creațiile de proveniență 
populară revine cu multă in
sistență în presă. Toate opi
niile exprimate pînă acum a- 
rată importanța pe care a- 
ceastă problemă o are pen
tru prezentul și viitorul for
mațiilor folclorice profesio
niste.

In acest sens, articolul „Di
letantismul — carența for
mațiilor folclorice profesio
niste" apărut în ziarul „Scîn- 
teia" din 3 octombrie a.c. 
sub semnătura lui Leonida 
Brezeanu, dirijor al orches
trei populare din Ploiești, în
cearcă să dea un răspuns. Ar
ticolul se ocupă mult de pro
bleme de actorie, canto, dic- 
Jie, mișcare scenică, care de 
altfel își au importanța lor. 
Dar pentru un solist vocal de 
muzică populară esențială es
te preocuparea de a sfăpîni 
stilul de interpretare auten
tic, propriu zonei folclorice 
căreia i se adresează, lucru 
foarte greu de realizat de
altfel, în pofida părerii unor 
soliști care consideră această 
problemă minoră, ușor de 
rezolvat. La o recentă vizio
nare a orchestrei populare 
din Caransebeș, solistul Feli- 
cian Fărcașu afirma că inter
pretul popular profesionist nu 
se poate limita numai la in
terpretarea cîntecelor dintr-o 
singură zonă folclorică, că 
pentru a-și demonstra posibi
litățile multilaterale el trebuie 
să se adreseze mai multor 
zone folclorice. Ar fi ideal să 
se poată realiza un asemenea 
deziderat, dar aceasta presu
pune, printre altele, o temei
nică pregătire profesională și 
de cultură generală, îmbinate 
cu o asiduă muncă de cu
noaștere și selectare a prin
cipalelor caracteristici stilis
tice, melodice, 
temperament 
afe de la o 
la alta.

Folcloristul 
iloiu menționa î 
popular nu ia ființă decît în 
momentul interpretării. Inter
pretul popular trebuie să tră
iască intens conținutul cînte- 
cului, să fie stăpîn pe mijloa
cele de expresie pentru ca 
interpretarea să atingă cul
mile artei adevărate".

O interpretare realistă a 
cîntecului popular presupune 
o cunoaștere profundă a con
ținutului muzical și literar al 
piesei și în special a stilului 
autentic popular. Solistul de 
muzică populară, pentru a fi 
convingător, trebuie să fie 
sincer și expresiv, fără a re
curge la mijloace extraarfis- 
tice, care duc întotdeauna la 
vulgarizare.

In ultimii ani, soliștii vocali 
de muzică populară s-au stră
duit, cu mai multă sau mai 
puțină conștiinciozitate, să-și 
însușească un repertoriu va
loros. Dar, din lipsă de orien-

ritmice, de 
etc. diferenfi- 
zonă folclorică

Constantin Bră- 
„Cîntecul

tare, ei au reușit numai tn 
rare cazuri să înlăture șablo
nul, uniformizarea și sărăcia 
de piese.

Stilul autentic de interpre
tare, un repertoriu de calitate, 
variat și inedit au făcut ca 
soliștii Maria Lătărefu, Aurelia 
Fătu-Rădufu, Irina Loghin, 
Maria Ciobanu, Angela Buciu 
și Benone Sinulescu să se 
bucure de larga apreciere a 
specialiștilor și publicului 
spectator, attt în sălile de 
spectacole, cît și prin repe
tatele prezenfe în cadrul emi
siunilor de radio și televizi
une.

După părerea noastră, di
letantismul nu este generat 
numai de lipsa de preocupa
re și studii a interprefilor, ci 
și de absenfa personalului de 
conducere artistică calificat și 
de slaba îndrumare exerci
tată din partea organelor de 
specialitate locale.

Unii dirijori, din lipsă de 
cunoștințe suficiente de spe
cialitate și din dorinfa de ori
ginalitate, introduc în melo
die și armonie elemente 
străine, pasaje în terfe și 
sexte, contramelodii neadec
vate piesei respective, care 
deformează cîntecul popular. 
Aranjamentele pentru soliști 
sînt de cele mai multe ori 
improvizate în stilul tarafu
lui lăutăresc, stereotip pe tot 
parcursul piesei respective. 
Maniera de a acompania o 
doină sau un cîntec cu ca
racter liric în mișcare rubato, 
cu un acord înaintea discursu
lui muzical, mereu așa și 
niciodată altfel, constituie un 
exemplu grăitor de șablon. 
Utilizarea acordului de pe 
treapta a IV-a în modul minor, 
după care urmează cadenfa 
cu înlănțuirea acordurilor to
nică — dominantă este fot 
un procedeu care a devenit 
șablon în armonizarea melo
diilor de joc din Oltenia, 
Muntenia, Dobrogea, Moldo
va și amenință să se stabi
lească definitiv și în armo
nizarea jocurilor din Banat și 
Transilvania.

Repartizarea cît mai judi
cioasă a instrumentelor, a- 
vînd mereu în vedere marile 
posibilități de obținere a co
loritului orchestral, se impune 
în primul rînd la piesele cu 
soliști vocali sau instrumen
tali. Să nu uităm că un a- 
ranjament făcut cu gust poate 
ajuta mult la ridicarea valo
rii piesei respective, mai a- 
les atunci cînd instrumenta
ția este pusă tn slujba sub
linierii conținutului melodic 
și poetic. Astfel, suita din 
Munții Codrului, ori „Dansul 
fetelor din Căpîlna", prelu
crarea melodiei dansului „Că
lușarilor" ca și piesele or
chestrale „La stejar la rădă
cină’ ș.a. găsesc în compo
zitorul Constantin Arvinte un 
fin giuvaergiu al citatului

folcloric, răspîndind prin mo
dalitatea tratării un farmec 
care rămîne al său.

Cred că în problema pre
lucrărilor și aranjamentelor 
folclorice, căutările ar trebui 
îndreptate spre acele moda
lități de acompaniere și ar
monizare pe care poporul 
nostru le-a creat de-a lungul 
timpului : tipurile de acom
paniament al orchestrelor din 
satele noastre se deosebesc 
de la o zonă folclorică la alta, 
în funcție de îmbinarea ori
ginală a procedeelor etero- 
fonice, polifonice și armo
nice.

Numărul absolvenților sec-

ției canto popular din cadrul 
școlilor de muzică fiind in
suficient în raport cu cerin
țele formațiilor folclorice, no
menclatoarele elaborate de 
C.S.C.A. nu prevăd studii de 
specialitate pentru această 
categorie de artiști profesio
niști. Aceasta însă presupune 
din partea conducerilor ar
tistice și a dirijorilor orches
trelor populare foarte multă 
exigență și discernămînt în 
selecționarea și promovarea 
tinerelor talente, viitori inter
pret! profesioniști ai cîntecu
lui popular.

Ștefan CARAPANCEANU
Elevi în vizitd la grădina botanică a Universității A. I. Cuza din lași 

Foto : Gh. Vințilă

„SUBTERANUL"
Este vinovat inginerul Tudoran, inițiato

rul noii metode de foraj experimentată la 
sonda aflată acum în flăcări? Incendiul 
se datorează Imprudenței lui? Construit în 
jurul acestei întrebări, filmul nu se în
cheie totuși cu o sentință, ci invită la me
ditație. Autorii (scenariul — loan Grigo- 
rescu; regia — Virgil Calotescu) sînt pre
ocupați de implicațiile mai profunde ale 
„cazului Tudoran", de raporturile dintre 
oameni șl de „curentele subterane" din 
conștiința lor aduse la suprafață de îm
prejurarea dramatică, de extremă tensiu
ne, care pune în joc, o dată cu viabili
tatea unei idei novatoare, destinul per
sonajului principal. Substanța filmului se 
constituie din evocările prilejuite de o 
anchetă (întreprinsă de secretarul de 
partid al schelei); publicului îl este pro
pusă astfel o dezbatere artistică pe tema 
îndrăznelii și a coeficientului de risc pro
priu adeseori acțiunilor temerare, i se su
gerează drumul sinuos — cu obstacole nu 
totdeauna previzibile și ușor de înlătu
rat — al afirmării noului, consecințele pe 
care le-ar putea avea o rivalitate perso
nală lipsită de principii dacă opinia colec
tivă n-ar reacționa în sprijinul adevăru
lui, al încrederii în om.

„Subteranul" are meritul de a investiga 
frontal realitatea, cu un firesc aparte în 
contextul producției noastre cinematogra
fice. Problematica actuală a filmului are 
adeseori vibrația faptului cotidian, munca, 
eroismul petroliștilor sînt redate în ima
gini și printr-un dialog lipsite de orice 
emfază. Personajele cantonează într-un 
avanpost al luptei pentru nou, cineaștii 
concentrează asupra lor lumina reflectoa
relor, folosind, desigur, incendiul ca pe un 
pretext al dezbaterii de idei (o convenție 
deci — altminteri detașarea cu care oa
menii își deapănă amintirile în timp ce 
sonda arde ar fi puțin plauzibilă). Spec
tatorului 1 se dezvăluie astfel un aspect al 
raporturilor umane complexe care pot 
apărea în procesul construcției socia
liste. Modern ca factură, dar fără 
sofisticări inutile, filmul conferă gravi
tății dezbaterii și dramatismului ei conți
nut o tonalitate stenică rezultată din po
zițiile pe, care le afirmă confruntarea ca
racterelor. Este, cred, una din principalele 
calități ale acestui film; el creează un 
peisaj uman divers, plin de culoare, și 
surprinde — dincolo de reacțiile semnifi
cative ale unor personaje, de reticențele 
individualiste ale sondorului care susține,

de pildă, că înțelept este „să stal în ban
ca ta“ — sinceritatea funciară, poziția de 
esență optimistă a celor ce au un cuvînt 
de spus, pentru a restabili adevărul, în 
„cazul" prezentat pe ecran.

Scenariul reconstituie evenimentele și 
conturează personajele din elemente dis
parate (evocările colaboratorilor lui Tu- 
doran — episoade retrospective, care 
se interferează cu altele filmate în 
timpul incendiului). Modalitate frec
vent folosită în filmul contemporan,

cronica filmului

această discontinuitate a relatării nu 
este deloc forțată, caracterul de an
chetă cerînd ca înlănțuirea faptelor să nu 
se supună unei cronologii stricte, unui 
„subiect" articulat riguros. Ceea ce dă fil
mului unitate este ambianța schelei pe
troliere — de o autenticitate remarcabilă, 
învederînd o bună cunoaștere a mediului 
descris și priceperea de a-1 caracteriza 
cinematografie, fără balastul de literatu
rizare de atîtea ori întîlnit în unele sce
narii consacrate realității actuale. Expe
riența scriitoricească a lui loan Grigo- 
rescu, autor al unor apreciate pagini con
sacrate vieții de azi, ca și experiența 
sa de scenarist, se Intîlnesc, aici, cu 
aceea de documentarist a regizorului Vir
gil Calotescu și cu sensibilitatea matură a 
celor doi operatori : Costea lonescu Ton- 
ciu și Răducanu Atoderesei. '

Din punct de vedere regizoral, „Subte
ranul" este la mare distanță de „Camera 
albă", debutul în filmul artistic al talenta
tului documentarist. Punînd în valoare 
calitățile scenariului, realizatorul nu 
se mai lasă dominat de tentația 
efectelor exterioare — ca în peli
cula precedentă — ci își construiește fil
mul cu o sobrietate care atestă stăpînirea 
mijloacelor de expresie cinematografică și 
preocupări stilistice de bun augur. Erup
ția, momentele de încordare și de îndo
ială care au precedat-o, panica provocată 
de izbucnirea incendiului, urmată de ten
siunea operațiilor de salvare sînt surprinse 
cu o autenticitate aproape documentară,

dar la o temperatură artistică, emoțională 
adeseori exemplară. Lipsa de osten
tație, decurgînd din scenariu, este, 
dealtminteri, o caracteristică de an
samblu a acestui film, creează condițiile 
dezvăluirii dramatismului interior al dez
baterii. Mai puțin sigur uneori în 
îndrumarea jocului actoricesc (filmul 
are o distribuție excelentă : Iurie Da
rie, Leopoldina Bălănuță, Ștefan Ciobo- 
tărașu, Constantin Codrescu, Viorica Far- 
caș, Toma Caragiu, Emil Botta, Mircea 
Bașta, Geo Barton, Dem. Rădulescu, Mo
nica Ghiuță), regizorul se bizuie în bună 
măsură pe intuiția interpreților, ceea ce 
favorizează, alături de reușite, unele cli
șee de interpretare, prezențe sub posibili
tățile actorilor respectivi (personajele fe
minine și îndeosebi soția lui Tudoran).

întrețesută cu abilitate șl punctată de 
secvențe bine construite, vii, desfășurarea 
anchetei mi s-a părut inegală sub rapor
tul „forării" în straturile subterane ale 
conștiinței și psihologiei personajelor. 
Mărturiile acestora nu se completează tot
deauna consecvent cu ascuțișul intenționat 
al dezbaterii și cu gradația dramatică pe 
care genul filmului o presupune. Mai ales 
caracterizarea inginerului Albu, unul din 
cei doi poli ai conflictului, acumulează 
pînă la saturație trăsături negati
ve de aceeași natură (actorul Constan
tin Codrescu atenuează parțial, printr-un 
joc reținut, acest handicap al rolului); de 
la o secvență la alta portretizarea se în
groașă în loc să cîștige în nuanțe și să 
contribuie astfel la complexitatea confrun
tării.

Tudoran — omul posedat de o idee în
drăzneață, frămîntat și impulsiv — este, 
neîndoielnic, în întruchiparea lui Iurie Da
rie, personajul cel mai izbutit al filmu
lui. Și Leopoldina Bălănuță — într-un rol 
de mai mică întindere, și Ștefan Ciobo- 
tărașu, Emil Botta sau Toma Caragiu aduc 
în dezbatere momente de subtilă umani
tate. Ar mai putea fi consemnate și alte 
virtuți ale acestui film — de la performan
țele actoricești pînă la calitățile imaginii 
sau ale ambianței sonore, după cum mai 
sînt și unele inconsecvențe de ordin se
cundar. Esențial este însă cîștigul 
pe care-1 semnifică „Subteranul" sub 
raportul autenticității ambianței contem
porane, al acuității ideilor supuse confrun
tării, al problemelor artistice pe care le 
abordează autorii săi.

D. COSTIN

teatre
8 Sala Palatului : Silvia (spec

tacol prezentat de Teatrul mu
zical Brașov) — 19,30 8 Opera
română : Rlgoletto — II ; Giselle
— 19,30 8 Teatrul de stat de ope
retă Ana Lugojana — 10,30, Rose 
Mărie — 19,30 8 Teatrul Național 
„I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
Zece zile care au zguduit lumea
— 10, Apus de soare — 15, Maria 
Stuart - 19,30, (sala Studio) : Pa
tima roșie — 10, Intîlnlre cu înge
rul — 15, Jocul adevărului — 19,30 
(premieră) p Teatrul de Comedie : 
Capul de rățoi — 10,30, Opinia pu
blică — 15,30, Trollus șl Cresida
— 20 8 Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Privește înapoi 
cu mînle — 10 ; 20, Luceafărul — 
15, (sala din str. Al. Sahla nr. 76 
A) : Sfîntul Mitică Blajlnu — 10 ; 
20, Kean 15 8 Teatrul ,,C. I. Not- 
tara" (sala Magheru) : Luna dez
moșteniților — 10, O noapte 
furtunoasă — 15,30, Patimi — 19,30, 
(sala Studio) : Absența unui vio
loncel — 10,30, Spectacol „Lucian 
Blaga" — 16, Cînd luna e albastră
— 20 8 Teatrul „Barbu Delavran-
cea“ : Inelul Iul Jupiter — 19,30 
8 Teatrul „Ion Creangă" : Cei 
trei mușchetari — 10, Naufra-
glațll — 16 8 Teatrul evreiesc de 
stat . Umor de vară — 11, Căută
torii de noroace — 20 8 Studioul 
Institutului de artă teatrală și 
cinematografică ,1. L. Caraglale" : 
Seară de balade - 20 o Teatrul 
„Țăndărică’ • Ileana Sînziana — 11 
8 Teatrul satirlc-muzical ,,C Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 11 : 19,30, (sala Vlcto 
ria) ■ Colibri Muslc-Hal) - 19,30 
8 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Cu 
picioarele pe pămînt — 20 8 Circul 
de stat : Atracțiile manejului — 
16 ; 19,30.

(Urmare din pag. I)

care se citește mai puțin, nivelul de 
civilizație primește o amprentă co
respunzătoare. Există o cultură a civi
lizației. O anume cultură obligă la 
un anumit grad de civilizație. A um
bla neîngrijit, nebărbierit, dezordonat 
îmbrăcat, nu este numai dovada unei 
necuviințe și proaste creșteri persona
le, ci și a unei scăderi a autorității 
culturale a orașului. (Orașul n-are su- 
ficienți oameni exigenți, care să-i a- 
pere demnitatea sa, nivelul său).

Dughenele neîngrijite urîțesc orașul 
și-l sărăcesc spiritual, cultivă la „omul 
de pe stradă" lipsa de gust. Șanțurile 
nesfîrșite ne învață neglijența. Murdăria 
orașului ne învață să fim murdari și 
acasă. Un om nu se poate respecta 
numai în locuri și clipe' festive. Un 
ospătar, un vînzător de orice fel, 
este un soi de fereastră a orașului. El 
îți vorbește printre cei dintîi despre 
seriozitatea orașului, despre nivelul 
culturii sale, pentru că o obrăznicie 
acceptată în permanență și în masă 
este, pînă la urmă, o neștiință socială 
de a-ți alege „ofițerii" prestigiului 
tău cultural.

Un muzeu în oraș, pe care nu-1 cu
noaște orașul sau care-și prezintă 
sărac orașul, cultura lui, ce fel de via
ță apără el ? Cui servește ? Orașul 
trebuie să-și recunoască ce are în 
cultura lui trecută și prezentă mai 
demn de a fi cunoscut. Este aproape 
o insultă față de tine însuți să afli 
de la alții despre tine, ceea ce s-ar 
fi cuvenit să le-o spui tu lor, mai în- 
tîi. Orașul este casa noastră civică, stă 
mărturie virtuților, forțelor și rostului 
nostru colectiv, de aici un fel de mîn-

INTELIGENȚA ORAȘULUI
și pînă la cele mai generale și de per-drie patriotică de a putea raporta ori- 

cînd despre meritele concetățenilor 
tăi ca despre un lucru al tău, și tot 
de aici responsabilitatea mutuală și 
față de ceea ce, nereușit fiind pe 
plaiurile tale, te angajează moralmen
te egal. Dacă un oraș nu știe să-și res
pecte personalitățile care l-au „clădit" 
odinioară, nu va găsi căile să le păs
treze nici pe cele prezente. Orașul e 
o familie a cărei unitate în aparenta 
lui diversitate o cimentează acest grad 
de cultură la Care a ajuns. A vorbi 
despre teatrele din orașul tău e un 
grad de cultură și a putea vorbi des
pre spectacolele acestor teatre, alt 
grad de cultură. A cunoaște numai o 
stare de lucruri negativă într-un oraș 
și a te lupta să dispară — chiar dacă 
direct nu lucrezi în acel sector — sînt 
grade diferite de calitate a culturii o- 
rașului... Cînd infracțiunea de circu
lație capătă o sancțiune unanim cetă
țenească, politicoasă dar ireversibilă 
și neechivocă, prestigiul milițianului e 
tot una cu al orașului. Incontestabil 
că și reciproca e valabilă. Lipsa de 
prestigiu a unei hotărîri a unui func
ționar public este un minus în autori
tatea morală a întregului oraș.

Exemplele pot continua. Nu-i im
portant poate acest lucru într-atît, cît 
ar fi util să ne întrebăm dacă nu 
cumva cultura unui oraș începe a fi

insuficientă exact de acolo de unde 
o acceptăm cu ușurință ca fiind sufi
cientă, pentru că este în evidența tu
turor c-am avea atît de multe de fă
cut în orașul nostru, c-am ști și am 
putea să le facem și totuși...

S-au creat consilii regionale pentru 
dezvoltarea turismului. Mi-a fost dat 
să văd recent un plan al unor extra
ordinare și variate posibilități de îm
bogățire a punctelor și mijloacelor 
turistice.

începeam să-mi re-recunosc re
giunea. Am știut-o bogată și frumoa
să. Mă reîntâlneam cu ea la o treaptă 
de respect și de încîntare crescută. 
Oamenii îmi apăreau mai inteligenți, 
mai capabili. Vedeam energii puse în 
mișcare. Vedeam bucurie mai multă, 
mărfuri vîndute civilizat, venituri mai 
mari aduse statului, respectul străini
lor întărit etc. Dacă de la o idee ge
nerală de turism, bine înfăptuită, se 
pot naște — mi-am zis — hoteluri 
frumoase, cabane, restaurante, case 
memoriale, șosele, muzee, ghizi inteli
gent! și cultivați, ospătari cuviincioși, 
distracții suplimentare la toate altitu
dinile și anotimpurile, avere sporită 
patriei, atunci poate și de la ideea 
luptei pentru responsabilitate solidar 
cetățenească, sancționată sau răsplăti
tă cum se cuvine de Cetate, pornin- 
du-se de la cele mai simple și fun
damentale obligații față de noi înșine

spectivă, s-ar reuși statornicirea unui 
spirit de cultură elevat, bucurie și 
mîndrie comună.

Aș fi bucuros să ne punem, fiecare 
în orașul nostru, probleme ca acestea: 
Cîți nu învață din cîți ar putea s-o 
facă ? De ce și ce să facem ? Cît se 
citește în oraș și cam ce ? Gustul 
predominant al lecturii în oraș ; cîte 
picturi și sculpturi valoroase are ora
șul nostru și unde se pot vizita ? De 
ce avem puține statui în patria lui 
Brâncuși ? Părerea fiilor orașului des
pre revistele și gazetele locale; cîți 
cetățeni vin la spectacole artistice r 
De ce absentează ceilalți ? Cum află 
musafirii orașului, încă de la gară, 
unde pot dormi în seara aceea și la 
ce preț ? Cum se poate consuma în 
gară — nu la restaurant — ceva cald, 
o cafea neagră, un fruct ?

Însfîrșit, n-am să încerc a înlocui 
propriile dv. sugestii, desigur mult 
mai numeroase și mai întemeiate, 
pentru ca orașul nostru, al fiecăruia, 
să strîngă valori cît mai multe și mai 
mari, aprinzînd în toate sufletele o 
flacără de simpatie și de respect pen
tru cultură și civilizație, deschizîn- 
du-le un plus de perspectivă și cu
noaștere a minunăției vieții între oa
meni, dăruindu-și reciproc bunuri, 
pentru a folosi biruințele gîndirii și 
nevoia generozității.

(Urmare din pag. I)

dat Teatrului maghiar de stat din Cluj, 
directorul teatrului, artistul emerit 
Senkâlszky Endre, a făcut o trecere 
in revistă a principalelor aspecte din 
activitatea acestei scene, arătînd cum 
nobilele intenții ale celor ce i-au pus 
la 11 noiembrie 1792 bazele s-au pu
tut pe deplin materializa doar astăzi, 
în condițiile statului socialist. In con
tinuare, vorbitorul a arătat cum încă 
de la înființare, Teatrul maghiar din 
Cluj, născut sub influența ideilor re
voluționare, a urmărit să cultive sen
timentele de prietenie și frăție cu 
poporul român. In încheiere, vorbi- 
tond a spus: Ingăduiți-mi ca în acest 
moment solemn, in care instituția noas
tră îyi sărbătorește 175 de ani de 
existență, să asigur conducerea de 
partid și de stat că, alături de între
gul nostru popor, colectivul Teatrului 
maghiar de stat din Cluj va contribui 
cu toate forțele de care dispune la 
înfăptuirea politicii înțelepte a parti
dului, la înflorirea artei și culturii 
in patria noastră. Republica Socialistă 
România.

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Pompiliu Ma- 
covei, a adresat calde felicitări colecti
vului Teatrului maghiar de stat din 
Cluj cu prilejul aniversării, urîndu-i not 
succese în activitatea artistică. Sărbă
torirea celor 175 de ani de rodnică și 
neîntreruptă activitate a acestui teatru 
— a spus vorbitorul — exprimă atenția 
și sprijinul de care se bucură în țara 
noastră arta și cultura. Activitatea Tea-

trului maghiar de stat din Cluj și a 
celorlalte teatre în limba maghiară și 
în alte limbi ale naționalităților conlo
cuitoare, contribuie la întărirea unității 
frățești a poporului nostru. Promovînd 
ideile înaintate ale umanismului socia
list, ele fac astăzi parte integrantă din 
ansamblul culturii noastre socialiste, 
contribuind cu timbrul lor specific la 
dezvoltarea conștiinței și patriotismului 
socialist, la lărgirea orizontului spiritual 
al cetățenilor patriei.

Colectivul Teatrului maghiar de stat 
din Cluj a fost salutat apoi de artistul 
poporului Sică Alexandrescu, din 
partea Teatrului Național ,J. L. Ca- 
ragiale" din București, de Silvia Ghe- 
lan, din partea Teatrului Național din 
Cluj, de Adina Popa, de la Teatrul 
Național „Vasile Alecsandri" din Iași, 
de Csiki Andrds, directorul Teatrului 
maghiar de stat din Satu Mare, 
de Silviu Stănculescu, de la Teatrul 
Giulești din Capitală, de Gheor- 
ghe Leahu, directorul Teatrului 
„Matei Millo" din Timișoara. A mai 
luat cuvîntul Marton Ianoș, secretarul 
organizației de partid de la Teatrul 
maghiar de stat din Cluj. Both Băla, 
directorul Teatrului Național din Bu
dapesta, prezent la festivități, a salutat 
colectivul teatrului sărbătorit.

Apoi, artistul poporului Kovăcs 
Gydrgy a dat citire telegramei pe care 
colectivul teatrului a adresat-o Comi
tetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R. In textul telegramei, 
aprobat cu vii aplauze de întreaga 
asistență, se spune :

„în aceste clipe solemne, prile
juite de împlinirea a 175 de ani de 
existență, colectivul Teatrului ma
ghiar de stat din Cluj — actori, re
gizori, personalul tehnic și admi
nistrativ — își îndreaptă cele mai 
sincere gînduri către Partidul Co
munist Român, către dumneavoas
tră, stimate tovarășe Nioolae 
Ceaușescu, rugîndu-vă să primiți 
întreaga noastră recunoștință, calde 
mulțumiri pentru grija deosebită și 
îndrumarea înțeleaptă de oare s-a 
bucurat în permanență.

Festivitățile, la care cu emoție și 
satisfacție participăm și pe care le 
prețuim ca pe o nouă și grăitoare 
dovadă a atenției de care se bucură 
în patria noastră arta și slujitorii ei, 
constituie pentru noi un act cu 
adinei și revelatoare semnificații. 
Importanța evenimentului este apre
ciată de întregul colectiv nu numai 
prin numărul anilor care au trecut, 
ci, în primul rînd, prin progresul 
pe oare teatrul l-a făcut în anii 
puterii populare, prin slujirea înal
telor idealuri ale socialismului.

Adine mișcați de cuvintele calde, 
de felicitările și urările ce ni le-ați 
adresat, expresie a înaltei prețuiri 
ce se acordă activității noastre, 
vă încredințăm, stimate tovarășe 
Ceaușescu, că și în viitor teatrul 
nostru, alături de celelalte instituții 
artistice frățești din țara noastră, va 
fi o tribună de promovare a idealu
rilor artei și culturii socialiste. Ne 
vom strădui necontenit ca prin fie
care cuvînt rostit de pe scenă să fim 
la înălțimea încrederii ce ni se acor
dă. Ne angajăm să punem fără pre
get întreg talentul, întreaga noastră 
energie și dăruire în slujba promo
vării unei dramaturgii valoroase, pă
trunse de marile idei ale umanis
mului socialist, ale prieteniei fră
țești dintre oamenii muncii ro
mâni și maghiari.

Ne folosim de acest prilej pentru 
a reafirma un crez pe care-1 consi
derăm o sfintă datorie a noastră, 
a tuturor — de a sluji prin arta 
noastră poporul, cauza Partidului 
Comunist Român, patria noastră 
scumpă. Republica Socialistă Româ
nia".

In partea a doua a festivității, co
lectivul artistic al teatrului a prezen
tat un spectacol alcătuit dintr-o suită 
de scene și acte din piese aflate în re
pertoriul său curent. Au fost înfățișate 
astfel trei tablouri din „Tragedia omu
lui" de Madach Imre, actul III din 
„Viforul" de Delavrancea, spectacol 
care a constituit, după cum se știe, o 
realizare de seamă a acestui teatru, 
precum și actul III din piesa istorică 
„Anton cel Mare" de Kâs Kăroly, 
lucrare oglindind aspecte din lupta 
iobagilor români și maghiari din Tran
silvania împotriva asupririi feudale 
Puse în scenă de experimentații regi
zori Miklos Tompa și Otto Rappoport, 
scenele și actele respective s-au dis
tins printr-o bună interpretare actori
cească — de notat aparițiile unor ac
tori revrezentînd generații diferite, ca 
de pildă Laszlo Gerd, Senkâlszky En-

dre, Sebdk Klara — relevînd stilul de 
joc propriu teatrului clujean, stil crista
lizat și ajuns pe o treaptă superioară 
de dezvoltare astăzi, datorită unei 
munci tot mai științifice de aprofun
dare și însușire a textelor dramatice.

De remarcat faptul că Teatrul ma
ghiar de stat din Cluj a organizat cu 
prilejul acestei aniversări și o extrem 
de interesantă expoziție documentară. 
Amenajată în holul impozantei și spa
țioasei clădiri, reconstruită acum cîțiva 
ani, expoziția oferă vizitatorilor, prin 
fotografiile, facsimilele și scrisorile ce 
le cuprinde, o imagine istorică succintă, 
subliniind rolul teatrului în promova
rea prieteniei dintre oamenii muncii 
români și maghiari și impetuoasa sa 
dezvoltare în anii puterii populare.

Ion MANIȚIU

Solemnitatea inminării unor ordine și medalii 
unor membri ai Teatrului Național 

și ai Teatrului maghiar de stat din Cluj
La Cluj a avut loc sîmbătă so

lemnitatea înmînării de ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România unor membri ai colecti
velor Teatrului Național și ai Tea
trului maghiar de stat din Cluj.

La solemnitate au luat parte 
acad. Constantin Daicoviciu și Lu
dovic Takacs, membri ai Consiliu
lui de Stat, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Aurel Duca, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Cluj al P.C.R., Ion Stoian, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Clement 
Rusu, președintele comitetului exe
cutiv al sfatului popular regional, 
oameni de artă și cultură.

Pentru activitate îndelungată In 
teatru și merite deosebite în do

meniul artei dramatice a fost con
ferit Ordinul „Meritul cultural" 
clasa I artiștilor poporului $tefan 
Braborescu, de la Teatru! Național 
din Cluj, și Gyărgy Kovacs, de la 
Teatrul maghiar de stat din Cluj. 
Au fost conferite, de asemenea, Or
dinul „Meritul cultural" clasa a 
Il-a, a III-a, a IV-a, și a V-a și 
Medalia „Meritul cultural" clasa I 
unui număr de 27 slujitori ai sce
nei din Cluj.

înmînînd înaltele distincții, acad. 
C. Daicoviciu a felicitat pe eei de
corați, urîndu-le noi succese în ac
tivitate în numele celor decorați 
au mulțumit artiștii Endre Senkal- 
szky, Magda Tîlvan și Lujza Orosz.

(Agerpres)

inmînarea de ordine și medalii unor membri 
ai colectivului Teatrului Național 

„Vasile Alecsandri" din lași
Sîmbătă, în sala de recepții a 

Palatului culturii din Iași, a avut 
loc solemnitatea înmînării de ordi
ne și medalii ale Republicii So
cialiste România unor membri ai 
colectivului Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri".

Pentru activitate îndelungată în 
teatru și merite deosebite în do
meniul artei dramatice, a fost con
ferit Ordinul „Meritul cultural" 
cl. I artistului poporului Miluță 
Gheorghiu. Pentru merite deosebi
te în domeniul artei dramatice, s-au 
acordat Ordinul „Meritul cultural"

cl. a II~a, cl. a IV-a și a V-a, „Ordh- 
nul Muncii" cl. a III-a și Medalia 
„Meritul cultural" cl. I unui nu
măr de 27 de actori, regizori, teh
nicieni de scenă.

După înmînarea distincțiilor, Ion 
Popescu-Puțuri, membru al Con
siliului de Stat, și Miu Dobrescu, 
prim-secretar al Comitetului re
gional Iași al P.C.R., i-au felicitat 
călduros pe cei decorați.

în numele celor distinși, a luat 
cuvîntul artistul poporului Miluță 
Gheorghiu.

(Agerpres)
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Sosirea ministrului francez 
Maurice Schumann

Sîmbătă dimineață a sosit în Ca
pitală, venind din Republica Popu
lară Bulgaria, Maurice Schumann, 
ministru de stat însărcinat cu cer
cetarea științifică, probleme ato
mice și spațiale al Franței, care 
face o vizită în țara noastră, la in
vitația vicepreședintelui Consiliu
lui de Miniștri, Roman Moldovan, 
președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice. Ministrul

★

în dimineața aceleiași zile, Roman 
Moldovan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, a primit pe ministrul 
de stat francez, Maurice Schumann. 
Au luat parte acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, acad. Horia Hu
lubei și ing. Nicolae Sîrbu, vice
președinți ai Consiliului Național 
al Cercetării Științifice. Au partici
pat ambasadorul Franței la Bucu
rești, Jean Louis Pons, precum și 
consilierii oare îl însoțesc pe oas
pete. întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

★

Cu prilejul aniversării încheierii 
armistițiului în primul război mon
dial, ministrul de stat al Franței, 
Maurice Schumann, a depus sîm
bătă la amiază coroane de flori la 
mormintele eroilor francezi de la 
cimitirul militar Belu și la Monu
mentul ostașului francez din parcul 
Cișmigiu. De asemenea, au fost de
puse jerbe de flori din partea Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului București. La solem
nități au participat membri ai Am
basadei Franței, în frunte cu am
basadorul Jean Louis Pons, și con
silierii care-1 însoțesc pe ministrul 
francez. Au luat parte reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 

francez este însoțit de consilieri. 
La sosire, la punctul de frontieră 
Giurgiu, oaspeții au fost întâmpi
nați de ing. Nicolae Sîrbu, vice
președinte al Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, de func
ționari superiori în Ministerul A- 
facerilor Externe, precum și de 
Jean Louis Pons, ambasadorul 
Franței la București, și membri ai 
ambasadei.

★

Externe, Ministerului Forțelor Ar
mate, Consiliului Național al Cer
cetării Științifice și Sfatului popu
lar al Capitalei.

în aceeași zi, la Galați și Giur
giu, reprezentanți ai Ambasadei 
Franței au depus coroane de flori 
la mormintele eroilor fracezi căzuți 
pe pămîntul patriei noastre în anii 
primului război mondial.

★
Consiliul Național al Cercetării 

Științifice a oferit sîmbătă seara, la 
Casa oamenilor de știință, un coc
teil cu prilejul vizitei în țara noas
tră a lui Maurice Schumann, minis
tru de stat însărcinat cu cercetarea 
științifică, probleme atomice și 
spațiale al Franței.

Au participat Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Consiliului 
Național al Gercetării Științifice, 
acad Ștefan Bălan, ministrul în
vățămîntului, Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai Biroului Executiv 
al C.N.C.S. și ai Prezidiului Acade
miei, conducători ai unor instituții 
centrale, academicieni și alți oameni 
de știință și cultură.

Au luat parte ambasadorul Fran
ței la București, Jean Louis Pons, 
și membri ai amabasadei, precum 
și consilierii care îl însoțesc pe, mi
nistrul de stat al Franței în vizita 
sa.

(Agerpres)

Expoziții de informare 

tehnico-economică
(Urmare din pag. I)

dustrială totală a țării va crește de 
la 3,3 la sută, în 1965, la 5,3 la sută, 
în 1970. Industria regiunii va realiza 
în 1970 o producție globală de 2,9 ori 
mai mare decît în 1965.

Pentru dezvoltarea regiunii Argeș, 
în cincinalul în curs s-au alocat in
vestiții de 22 miliarde lei, ceea ce 
reprezintă 8,8 la sută din totalul in
vestițiilor pe țară. Ele sînt destinate 
în mare parte industriei, materiali- 
zîndu-se în construcția unor mari și 
moderne unități economice, cum 
sînt : combinatele chimice de la Pi
tești și Rm. Vîlcea, fabrica de auto
turisme de la Pitești, hidrocentrala 
de pe Lotru ș. a. Importante fonduri 
bănești sînt repartizate pentru agri
cultură, nevoilor social-culturale.

în următoarele săli ale expoziției 
facem cunoștință cu preocupările 
legate de cercetarea științifică, orga- 
r'"^rea producției și a muncii, îm- 

7y*tirea calității produselor, ren- 
%’area întreprinderilor, introdu- 

ea progresului tehnic și reducerea 
cheltuielilor materiale. Multe sute de 
ingineri, tehnicieni și muncitori din 
întreprinderi au elaborat mai bine 
de 1 000 de studii economice.

Din panouri și fotografii, vizitatorii 
iau cunoștință de realizările obținute 
de o serie de colective de întreprin
deri în domeniul ridicării nivelului 
tehnic al producției. La Uzina de 
piese auto Colibași, ca urmare a u- 
nor căutări neîntrerupte pentru ri
dicarea tehnicității produselor, s-au 
adus serioase îmbunătățiri calitative 
la cutiile de viteză ; rolul unor ase
menea preocupări din partea cadre
lor de specialitate se face simțit și 
în întreprinderile petroliere — ramu
ră țindustrială de bază a regiunii — 
prin aplicarea de noi metode de ex
tracție a țițeiului.

O temă oglindită pe larg o consti
tuie activitatea de cercetare științifi
că, desfășurată în laboratoarele din 
întreprinderi și din stațiunile agrico
le experimentale. Amplu este ilustra
tă și preocuparea pentru creșterea e- 
ficienței economice. Este de remarcat 
exemplul Uzinei de produse sodice 
Govora care, după o perioadă cînd a 
lucrat cu pierderi, a ajuns ca prin a- 
numite modificări aduse procesului 
tehnologic să asigure statului, de doi 
ani încoace, beneficii de multe mi
lioane de lei.

Din standul cu noutăți în domeniul 
automatizării producției rețin atenția 
instalațiile automate de colectare, tra
tare și transport în sistem închis a 
țițeiului în schela Ciurești și instala
ția de urmărire și control de la dis
tanță a sondelor în pompaj în schela 
Poiana Lacului.

Expoziția cuprinde și un bogat ma-

vremea
Ieri, in țară : vremea s-a menținut 

umedă șl s-a răcit ușor. Cerul a fost 
mal mult acoperit. Au căzut ploi 
temporare in Muntenia, Oltenia, Ba
nat, sudul Crișanei și al Transilva
niei. In Dobrogea s-a semnalat bur
niță. In sudul țării vîntul a prezentat 
intensificări temporare. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila Intre 4 grade 
la Tg. Neamț și 14 grade la Rm. Sărat 
și Pătîrlagele. In București : vremea 
a fost umedă șl s-a răcit. Cerul a fost 
mai mult acoperit. A plouat slab. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 12 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 și 15 noiembrie. In țară : vreme 
relativ umedă, cu cerul temporar noros. 
Ploi locale. Vînt potrivit din sectorul 
vestic. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, 
iar maximele între 6 și 16 grade. 
Ceață locală. In București : vreme în 
general umedă, cu cerul mal mult 
noros. Ploaie temporară. Vînt potrivit, 
predominînd din sectorul estic. Tem
peratura ușor variabilă.

Dineu oferit de ambasadorul 
Iranului in cinstea tovarășului

Ștefan
Ambasadorul la București al Ira

nului, Soltan H. V. Sanandaji a 
oferit sîmbătă un dineu în onoarea 
președintelui Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, care, la invita
ții Senatului Iranian, va face o vi
zită în această țară, în fruntea u- 
nei delegații a Marii Adunări Na
ționale

Au participat Grigore Geamănu,

Cronica
TELEGRAME

Cu ocazia zilei naționale a 
Etiopiei, Comeliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, a adresat 
o telegramă de felicitare ministru
lui de externe al Etiopiei, Katema 
Yifru. în răspunsul său, ministrul 
de externe etiopian a exprimat 
mulțumirile sale pentru urările 
transmise.

★
La invitația Academiei de științe 

social-politice „Ștefan Gheorghiu" 
de pe lîngă G.0. al P.C.R. a sosit

încheierea lucrărilor Conferinței
naționale de

Sîmbătă după-amiază s-au închis 
lucrările celei de-a Il-a Conferințe 
naționale de hematologie, organiza
tă în Capitală de Uniunea Societă
ților de Științe Medicale.

Timp de trei zile, participanții 
— cadre medicale de specialitate, 
chimiști din întreaga țară, precum 
și personalități ale vieții medicale 
internaționale sosiți din 13 țări au 
dezbătut două probleme importan
te din domeniul hematologiei : ane
miile hemolitice și diatezele hemo- 
ragice.

terial documentar, înfățișînd organi
zarea producției și a muncii în con
strucții. Ne-am notat șl din acest sec
tor amănunte privind metoda „dru
mului critic", folosită cu bune rezul
tate pe șantierul de extindere a Uzi
nei de aluminiu Slatina.

Pe timpul cît va fi deschisă expozi
ția de la Pitești, cadre cu înaltă ca
lificare vor prezenta mai multe con
ferințe pe teme din industrie, con
strucții și din agricultură.

Gh. CIRSTEA
corespondentul „Sctnteii*

★

Expoziția de informare tehnico-e- 
conomică, deschisă la Deva, ilus
trează rezultatele obținute în regiu
nea Hunedoara în ridicarea activi
tății economice la nivelul sarcinilor 
stabilite de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. și pune în evidență marile 
rezerve existente în acest domeniu. 
Un grafic sugestiv arată că prin a- 
plicarea măsurilor stabilite pe baza 
studiilor întreprinse în acest an, pro
ducția industrială a regiunii va creș
te pînă în 1970 cu 43 la sută, iar pro
ductivitatea muncii cu 36 la sută.

In sala rezervată problemelor ge
nerale ale economiei regiunii, panou
rile, graficele, diagramele și alte ex
ponate înfățișează pe larg actualul 
și viitorul sistem de organizare a 
conducerii principalelor întreprinderi 
din regiune. Tot în aceeași sală se 
acordă un vast spațiu problemelor 
legate de organizarea, programarea 
și coordonarea modernă a producției. 
La Combinatul siderurgic din Hune
doara, de exemplu, prin folosirea 
unei mașini electronice de calcul cu 
o viteză de lucru de 2 000 operații 
pe secundă, s-a reușit să se realizeze 
operativ lucrările de calcul pentru 
satisfacerea, în acest an, a cererilor 
de metal a celor peste 1700 de be
neficiari din țară și din alte 25 de 
țări.

De un deosebit interes se bucură 
în cadrul expoziției metoda „drumu
lui critic" utilizată la lucrările de 
construcții-montaj și de reparații ca
pitale la agregatele siderurgice, me
todă aplicată cu succes la întreprin
derea de construcții siderurgice-Hu- 
nedoara. Specialiștii de aici au sta
bilit, pe baza experienței și concep
ției științifice, organizarea execuției 
laminorului bluming de 1300 mm 
după metoda „drumului critic".

Sînt expuse pe panouri sugestive o 
seamă de invenții și inovații, de 
înaltă valoare tehnică, printre care 
fabricarea cocsului mărunt prin flui
dizare la Călan, susținerea metalică 
a abatajelor la exploatarea minieră 
din Deva, sisteme noi de exploatare 
a straturilor de cărbune din Valea 
Jiului, precum și metodele moderne 
de evidență statistică matematică.

Sectoarele de bază ale economiei 
regiunii — mineritul, siderurgia, con
strucția de mașini — au la dispoziție 
spații special amenajate. Numeroase 
panouri, grafice, machete oglindesc 
direcțiile de dezvoltare a producției 
de cărbune și de minereuri feroase 
șl neferoase în Valea Jiului, Poiana 
Ruscă și Apuseni. Se relevă cu deo
sebită pregnanță evoluția producției 
de oțel la Hunedoara. Din numeroa
sele cifre merită a fi reținute cî- 
teva : în acest an, la oțelăria Martin 
nr. 2 se înregistrează un indice de 
utilizare a cuptoarelor de 9,14 tone 
de oțel pe metru pătrat de vatră și 
zi calendaristică. Este un rezultat 
care se situează la nivelul celor mai 
bune realizări pe plan mondial, un 
succes de mare prestigiu pentru si
derurgia românească.

în cadrul expoziției se vor orga
niza, în perioada cît va fi deschisă, 
dezbateri, consultații și expuneri a- 
supra problemelor privind organiza
rea științifică a producției și a mun
cii, se vor concentra noi propuneri șl 
soluții avansate de perfecționare a 
proceselor economice din întreprin
derile regiunii.

L. VISKI
corespondentul „Scînteii"

A apărut 
primul 
număr 

al ziarului 
„Sportul"

Iubitorii sportului din țara 
noastră au avut ieri o surpriză 
plăcută: apariția ziarului
Consiliului național pentru 
educație fizică și sport sub o 
titulatură nouă — „SPORT&L" 
— ți intr-un format nou, mare, 
bogat ilustrat, cu o informație 
variată, intr-o prezentare și 
structură publicistică atractivă.

Cititorii apreciază această 
reușită, dorind ziarului o a- 
firmare prestigioasă, astfel ca, 
prin analiza aprofundată, prin
cipială a problemelor majore 
ale sportului, prin contri
buția fermă la extirparea ori
căror fenomene negative, să 
ocupe un loc tot mai important 
în viața ți dezvoltarea mișcă
rii noastre sportive.

în cîteva rînduri
• CUNOSCUTUL INTERNAȚIO

NAL IUGOSLAV DE FOTBAL VU- 
KAS, care s-a retras din activitatea 
competițională, a fost numit recent 
director tehnic al echipei Hajduk 
Split.

• ÎNTRE 17 ȘI 30 IANUARIE 
1968, LA SANTIAGO Dfc CHILE 
se va organiza un mare turneu inter
național de fotbal. Federația chiliană 
a comunicat că la acest turneu au 
fost invitate echipele Santos (Brazi
lia), Racing Buenos Aires (Argentina), 
selecționatele Cehoslovaciei și R. D. 
Germane, precum și echipele chiliene 
de club Universidad și Colo-Colo.

• CU PRILEJUL UNEI CONFE
RINȚE DE PRESA, SIR STANLEY 
ROUS, PREȘEDINTELE F.I.F.A., 
a lăsat să se înțeleagă că formula de 
calificare pentru turneul final al cam
pionatului mondial din 1974, care 
va avea loc în R.F. a Germaniei, ar 
putea fi modificată. Este foarte posi
bil ca meciurile campionatului euro
pean să servească drept criteriu de 
calificare pentru acest turneu. O ho- 
tărîre definitivă se va lua însă cu oca
zia reuniunii comitetului executiv al 
F.I.F.A. din 1968.

• FEDERAȚIA ITALIANA DE 
FOTBAL ȘI-A DEPUS CANDIDA
TURA DE A ORGANIZA TURNEUL 
FINAL AL CAMPIONATULUI EU
ROPEAN. în căzui că U.E.F.A. va 
accepta, semifinalele competiției ar 
urma să se desfășoare în zilele de 4 
și 5 iunie.

voitec
secretarul Consiliului de Stat, Pe
tru Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membrii delega
ției Marii Adunări Naționale care 
urmează să plece în Iran, funcțio
nari superiori în Marea Adunare 
Națională și Ministerul Afacerilor 
Externe.

(Agerpres)

zilei
în țara noastră, în vederea unui 
schimb de experiență, o delegație a 
Școlii superioare politice de pe lîn
gă CC. al P.C. din Cehoslovacia, 
condusă de Vilem Novy, rectorul 
Școlii superioare politice

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întâmpinată de Grigore Co- 
martin, rectorul Academiei de ști
ințe social-politice „Ștefan Gheor
ghiu".

A fost prezent dr- Cestmir Cisaf, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace.

(Agerpres)

hematologie
Conferința a făcut cunoscute re

zultatele abținute în țara noastră 
și peste hotare în aceste domenii. 
Concluziile propun instituirea unor 
anchete medicale privind frecven
ța în unele grupe de populație a 
hemoglobanopatiilor și enzimopa- 
tiilor care pot produce anemii he
molitice. Se preconizează, totodată, 
standardizarea metodelor de explo
rare morfologică și fiziopatologică 
în această specialitate.

(Agerpres)

SPORT AZI ÎN

CAPITALĂ
Hochei ÎN PRIMUL MECI 
ROMÂNIA-ELVEȚIA 7-1 
Astă seară are loc revanșa

Atac românesc la

Șl aseară, ca și în ultimele două 
confruntări susținute între ele, 
echipa de hochei a țării noastre a 
terminat victorioasă, ou scorul de 
7-1 (3-0 ; 1-0 ; 3-1), întâlnirea cu na
ționala Elveției. Rezultatul, scontant 
de altfel, nu a fost pus nici un mo
ment în cumpănă; reprezentativa 
noastră a dominat jocul cu destulă au
toritate. Elvețienii s-au apărat cu mul
tă dîrzenie reușind să înlăture de ne
numărate ori pericolul din fata porții 
lor. Au și contraatacat, cu insistență 
în ultimele minute ale reprizei se
cunde. Apărarea noastră însă șl-a 
făcut datoria, deposedîndu-i pe ata- 
canții elvețieni cu ușurință, cînd 
aceștia se aflau pe punctul de a 
marca. Aspectul general al meciului 
ar fi dat dreptul la o victorie mai 
categorică echipei române, însă ata- 
canții au ratat de multe ori din si
tuații favorabile, abuzînd de pase în 
fața porții adverse.

Prima repriză a fost echilibrată ca 
scor, pînă în minutul 15, cînd Ione- 
scu a marcat un șut puternic de la 
distanță. Apoi, în ultmj.ul minut al 
reprizei Iuliu Szabo și Gheorghiu au 
majorat scorul. Repriza secundă a fost 
mai echilibrată, cu un ușor avantaj 
ofensiv pentru oaspeți în finalul ei, 
dar cei care au marcat au fost tot 

Jucătorii români prin Varga. în ultima 
repriză, caracterizată printr-o con
tinuă presiune a echipei noastre, au 
mai marcat Varga. Biro, Gheorghiu.

După amiază

CUPLAJ FOTBALISTIC 
PE MICUL ECRAN

Televiziunea română transmite 
astăzi un interesant cuplaj fotba
listic. La ora 12,45, meciul Ra
pid — Steagul Roșu, ce se dis
pută pe stadionul „23 August" 
din Capitală, în cadrul campio
natului republican ; în con
tinuare, meciul Bulgaria — Sue
dia, (pentru campionatul euro
pean), care are loc pe stadionul 
„Vasil Levski" din Sofia.

I răsfoind presa străină

| Mascarada judiciară de la Seul
Iîn fața Tribunalului 

din Seul au compărut, la 
9 noiembrie, 33 de inte- 

Ilectuali sud-coreeni. Acu
zații sînt profesori uni
versitari, medici, artiști, 

Istudenți. Unii dintre ei 
au fost răpiți în urmă cu 
cîteva luni din diferite 

Ițări. Procesul are un 
caracter strict politic și 
a captat atenția opiniei I publice și a numeroase 
ziare din lume. Iată, în 
redarea ziarului „LE I MONDE", împrejurările
în care au fost capturați 
unii dintre cei aflați în 

Iboxa acuzaților la Tribu- 
iialul din Seul.

„Afacerea a izbucnit la I începutul lunii iulie.
Rînd pe rînd, în R.F.G., 
în Franța, în Marea Bri- 

Itanie, în Statele Unite și 
în Austria, s-au semna
lat răpiri și dispariții mis- 

Iterioase de intelectuali, 
pictori, muzicieni, uni
versitari, cercetători ști- 

Iințifici și studenți sud- 
coreeni. Din Paris au ple
cat, chiar în preajma I examenelor, în împreju
rări necunoscute, cinci 
studenți, dintre care 

Iunul bursier al guvernu
lui francez. Scrisori și 
numeroase articole din I presa vest-germană re
feritoare la activitatea 
ambasadei sud-coreene 

Ide la Bonn furnizau in
formații asupra împreju
rărilor în care agenții ser- I vioiului secret sud-co
reean „au înlesnit" adu
cerea acestor cetățeni în 

Ifața tribunalului.
S-a aflat, apoi, după 

puțin timp despre ple- 
Icarea pictorului Lee 

Ung-no și a soției sale, 
care au fost invitați în I țară să participe la niște 
serbări bficiale. O strata
gemă asemănătoare a fost I folosită și față de com
pozitorul Isang Yun, 
care era stabilit în Ger- I mania federală : acesta 
fusese invitat la Seul 

pentru a se ocupa de 
„anumite probleme mu
zicale cărora guvernul 
sud-coreean le acordă o 
atenție deosebită". De 
fapt toți trei au fost 
luați de poliție imediat 
ce au ajuns pe teritoriul 
sud-coreean, dacă nu 
chiar în timpul călăto
riei.

Simultan, la Seul se 
anunța arestarea „rețe
lei" din interior. In total, 
194 de persoane au fost 
implicate în această afa
cere. Pe parcurs, o parte 
dintre ei au fost lăsați 
în libertate. Printre cei 
rămași în închisoarea din 
Seul se află pictorul 
Lee Ung-no de 64 ani, 
cu soția sa, cercetătorul 
în științe politice Chung 
Sung-beh, profesorul 
universitar Chung Ha- 
ryung care a obținut, în 
1966, doctoratul în știin
țe politice la Paris, Cho 
Jungau, asistent la uni
versitatea din Tungkuk, 
titular al aceleiași di
plome, cu soția și fetița 
lor de 2 ani și jumă
tate".

în legătură cu învinu
irile aduse celor impli
cați în proces, „Le 
Monde" arată, în conti
nuare, că „ceea ce se știe 
despre mulți dintre 
ei permite să se afirme 
că acuzația nu stă în 
picioare. Desigur, ei nu 
sînt apărători zeloși ai 
regimjjlui de la Seul; ei 
consideră că Washingto
nul exercită o influență 
excesivă în Coreea de 
sud, dorința lor este ca 
Seulul să se orienteze 
spre o reunificare paș
nică a țării.

Lee Ung-no, pictor de 
renume, conducea îm
preună cu soția, o aca
demie de pictură orien
tală instalată la Săvres. 
Chung Sung-beh lucra 
la un serviciu de do
cumentare francez. Cazul

poarta elvejianâ
Foto : M. Andreescu

Golul de onoare al elvețienilor apar
ține lui Turler.

Azi de la orele 18, se dispută me
ciul revanșă.

Lira sterlină 
sub presiune

(Urmare din pag. I)

și dolarul a cunoscut la rindul său 
efectele presiunii, adăugind astfel 
noi complicații pe piața valutară 
internațională. După cum scrie zia
rul „Times", opinia generală a a- 
genților de bursă din Londra este 
că „întărirea generală a valutelor 
din țările Pieței comune față de 
dolar și lira sterlină în ultimele 
cîteva zile a reflectat o incerti
tudine crescîndă în ce privește pa
ritatea rezervelor valutare". Se a- 
nuntă că tocmai această situație 
defavorabilă a celor două valute 
internaționale cît și ultima măsură 
britanică de ridicare a dobînzii 
bancare s-ar afla înscrisă pe ordi
nea de zi a conferinței de la Ba
sel la care participă sîmbătă și 
duminică reprezentanții băncilor 
centrale din S.U.A., Marea Brita- 
nie și Europa occidentală.

Pe plan intern, se semnalează 
decepția cercurilor financiare puse 
în situația de a constata că lira, 
în ciuda recurgerii la tradiționala 
metodă de majorare a scontului 
bancar, continuă să rămînă slabă. 
Din unele analize reiese nu nu
mai că lucrurile rămîn neschim

lui Cho Yungsu, fost 
student la Grenoble, do
vedește inconsistența 
acuzației. El este învi
nuit de a fi petrecut 
împreună cu soția, în 
august 1965, 15 zile la 
Phenian, unde s-ar fi 
instruit pentru spionaj. 
Or, amîndoi, la acea da
tă, erau plecați în R.F.G., 
la 13 august fuseseră la 
Geneva și au revenit ia 
Paris la 15 august.

Nu poți să nu rămîi 
mirat de procentajul ri
dicat al intelectualilor 
printre cei acuzați — 
scrie ziarul. în Coreea 
de sud, studenții și în 
general intelectualii re
prezintă o puternică 
forță politică. Ei au con
tribuit la răsturnarea în 
1960 a dictaturii lui Li 
Sîn-man, au organizat 
largi mișcări care au ani
mat viața politică 
sud-coreeană din ultimii 
ani. Anul acesta, după 
alegerile definitive din 
8 iunie, ei au organizat 
luni în șir manifestații 
de stradă și au obținut 
recunoașterea de către 
guvern a faptului că 
anumite alegeri parțiale 
au fost falsificate, pre
cum și schimbarea minis
trului de interne. Toate 
acestea au sporit neliniș
tea regimului sud-co
reean".

înscenarea juridică de 
la Seul reprezintă un 
nou episod în lanțul 
măsurilor întreprinse de 
junta militară pentru a 
abate atenția opiniei pu
blice de la gravele pro
bleme economice și so
ciale ale Correi de sud. 
Totodată, se încearcă in
timidarea forțelor pro
gresiste care se opun 
prezenței trupelor ame
ricane pe teritoriul 
sud-coreean și înfeu- 
dării țării și care se 
pronunță pentru o Coree 
unificată, liberă și in
dependentă.

BASCHET. — Astăzi dimineață, 
In sala Floreasca, cu începere de la 
ora 9,45, au loc următoarele partide :
Rapid București — Universitatea 
Cluj (feminin); Rapid — Universita
tea Cluj (masculin); I.C.F. Bucu
rești — Mureșul Tg. Mureș (femi
nin).

RUGBI. — La ora 10, pe stadionul 
din Parcul Copilului, se va disputa 
partida de rugbi dintre formațiile 
Universitatea Timișoara si Cimentul 
Medgidia, contând ca baraj pentru 
promovarea în categoria A a campio
natului republican.

FOTBAL. — Pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală este programat un 
nou cuplaj de fotbal. La ora 12,45 se 
va disputa meciul Rapid București — 
Steapul Roșu Brașov, iar în conti
nuare se vor întîlni formațiile Pro
gresul București și Farul Constanța.

bate, ci și că perspectivele se a- 
rată la fel de umbrite ca pînă a- 
cum. „In prezent — scrie săptă
mânalul „Economist" — nu există 
nici un indiciu că guvernul brita
nic ar avea în vedere altceva de
cît simpla parcurgere a următoa
relor șase luni și speranța în ceva 
mai bun. Multe ar putea depinde 
de măsura în care Marea Brita- 
nie ar putea împrumuta bani în 
această perioadă, dar în mare par
te asta depinde de cît sprijin anu
me este dispusă să acorde Banca 
Federală a Rezervelor din New 
York.

Amintind că adevăratele reme
dii ar trebui să rezulte dintr-o re
dresare a economiei naționale, e- 
conomiștii, ca și unii oameni .po
litici afirmă în general că prin
cipalul obiectiv ar consta în rea
lizarea unui echilibru al balanței 
de plăți și lichidarea șomajului, 
teme care de altfel sînt îndeajuns 
de cunoscute și comentate în ulti
mii ani. Este știut că în repetate 
rînduri, cercuri largi, inclusiv li
deri laburiști din aripa stângă a 
partidului, au susținut că redre
sarea balanței de plăți este de ne
conceput fără reducerea cheltuieli-

DE PRETUTINDENI
Dicționar enciclopedic 
cosmonautic

In Uniunea Sovietică se edi
tează un dicționar enciclopedic 
cosmonautic, destinat unui 
cerc larg de cititori. Dicționa
rul cuprinde datele cele mai 
noi referitoare la construcția 
navelor cosmice sovietice ți 
străine, la posibilitățile zboru
rilor spre Lună sau spre pla
nete, la medicina cosmică și 
modul de menținere a legătu
rilor radio cosmice.

Proiect pentru un 
alfabet universal

Un nou alfabet, creat pe 
principiul clasificării sunetelor 
(18 vocale și 18 consoane), des
tinat să ușureze deprinderea 
copiilor cu lectura, a fost pro
pus de James Pitman, preșe
dintele Asociației britanice 
pentru învățarea alfabetului. 
Propunerea a fost prezentată 
celui de-al 10-lea Congres al 
Asociației internaționale de ti
pografie, care și-a desfășurat 
lucrările între 6 și 10 noiem
brie în palatul U.N.E.S.C.O. din 
Paris. Alte proiecte prezentate 
Congresului se referă la tran
scrierea internațională a nu
melor proprii, istorice și geo
grafice în vederea ușurării con
tactelor între popoare (propu
nere făcută de profesorul Eti- 
emble de la Sorbona). Cunos
cutul grafician francez Jean 
Eiffel a propus o scriere uni
versală, pornind de la proce
deele deja existente. In această 
„scriere universală" cuvintul 
„nu" s-ar reprezenta de exem
plu printr-un desen reprezen- 
tînd semnul de sens interzis.

Școală de înot 
pentru sugari

La Crowley (Anglia) s-a 
deschis recent o școală de înot 
pentru sugari. Cel mai in 
vîrstă elev are 18 luni. Scopul 
acestei școli este să vindece 
la copii, încă de la cea mai 
fragedă vîrstă, frica de apă. 
In zece luni de cînd funcțio
nează școala, s-au înscris 40 
de elevi. Mamele sînt încînta- 
te. Rezultatele întrec toate aș
teptările.

Sanctuar antic 
descoperit la Atena

Ruinele unui vechi sanctuar 
destinat cultului lui Zeus au 
fost descoperite in cursul unor 
săpături efectuate pe una din
tre cele mai înalte culmi ale 
muntelui Olimp, unde se con
struiește un observator astro
nomic. Au fost astfel scoase 
la iveală coloane înalte de 
piatră, plăci purtînd diverse 
inscripții, fragmente ale unor 
statui de marmură și monede.

Vestă - frigider
Institutul pentru protecția 

muncii din Polonia a confec
ționat pentru muncitorii care 
lucrează în secții cu tempera
turi ridicate o vestă-frigider 
din terilen. în țesutul vestei 
sînt încorporate canale prin 
care circulă aer rece.

Încă un Rembrandt 
in Ermitaj

De curînd, în colecția de ta
blouri a muzeului Ermitaj din 
Leningrad a fost descoperită o 
nouă pînză aparținînd lui 
Rembrandt. Este vorba de ta
bloul „închinarea magilor", 
considerat pînă acum doar o 
copie a originalului, care s-ar 
afla intr-unui din muzeele din 
GOteborg. In urma numeroase
lor analize făcute pe tablou, 
s-a descoperit că sub stratul 
superior colorat se află prima 
variantă a tabloului, iar pe 
pînză a fost descoperită cu
noscuta semnătură a lui Rem
brandt și data — 1632.

lor militare, în special cele desti
nate pentru întreținerea trupelor 
engleze de pe Rhin și a bazelor 
militare „de dincolo de Suez". în 
ce privește deficitul comercial, a- 
cesta nu are deocamdată șanse de 
acoperire — așa cum rezultă din 
estimările preliminare făcute pen
tru luna octombrie. Iar armata șo
merilor, creată deliberat, ar urma 
să fie folosită, așa cum reiese din 
recentele declarații făcute de mi
nistrul de finanțe, Callaghan, ca 
un instrument permanent în an
samblul așa-numitelor „ajustări e- 
conomice".

Enumerînd nerezolvatele dificul
tăți economice interne și jx terne, 
majoritatea experților exprimă pă
reri destul de sceptice în ce pri
vește soluționarea lor într-un vii
tor apropiat, iar „Financial Times" 
afirmă că în împrejurările astfel 
create, „nu este deloc surprinză
tor că lira sterlini rămîne de
bilă".

Cîteva scadențe apropiate sînt de 
natură să agraveze situația și chiar 
la sfîrșitul acestei luni va trebui 
plătită o datorie de 90 milioane 
lire sterline Fondului monetar in
ternațional. Criticile abundă, ele 
provin în majoritate din partea o- 
piniei publice interne, unde cercu
rile laburiste, îndeosebi, își mani
festă nemulțumirile, dar și de 
peste hotare, unde cei ce se îm
potrivesc intrării Marii Britanii în 
Piața comună simt că li se oferă 
argumente potrivite pentru a con
tinua să se împotrivească și mal 
departe.



viața internațională
LUPTE DE STRADĂ

aoMnaM■■"■iM^MaBaaaBBaraaNaMBannHmwHMSMBnuBaBaaMMMB

ÎN ADEN

Vietnamul de sud

Detașamente americane 
sub tirul.

forțelor patriotice
ADEN 11 (Agerpres). — Siinbătă 

dimineața, situația la Aden s-a 
înrăutățit. Toate agențiile de presă 
anunță că între trupele britanice și 
elemente din rîndul Frontului Na
țional de Eliberare din Arabia de 
sud s-au desfășurat timp de peste 
două ore lupte deosebit de violente, 
în cursul cărora englezii au folosit 
care blindate, rachete, mortiere. 
Corespondentul agenției France 
Presse remarcă în telegrama sa că, 
pentru prima oară în ultimele două 
luni, soldații britanici au recurs la 
arme grele.

La rîndul ei, agenția Associated

KINSHASA

PROBLEMA ATACULUI 
MERCENARILOR
In discuția o. u. a.

YEMEN

AMĂNUNTE DESPRf
LOVITURA DE STAT

Sato la 
Washington

Turneul de opt zile pe care pre
mierul Eisaku Sato îl întreprinde în- 
cepînd de astăzi în Statele Unite este 
considerat aici nu mai pufin important 
decît celelalte făcute recent printr-o 
serie de țări din Asia de sud-est și 
bazinul Pacificului. Ministrul de externe 
• I Japoniei, Takeo Miki, a anunfaf acum 
Cîfeva zile că, în afara problemei re
trocedării insulelor Okinawa și Ogasa- 
wara, premierul Sato și președintele 
Johnson vor proceda la un schimb de 
păreri în alte „probleme majore” și 
anume : situajia din Asia în general, 
Vietnamul, cooperarea economică a 
țărilor din Asia de sud-est și relațiile 
economice japono-americane. Continuă 
să existe încă diverse opinii asupra 
modului în care va fi abordată fiecare 
dintre acestea. Ultima problemă, de 
pildă, urmează să fie readusă în aten
ția oficialităților americane la numai 
două luni de la încheierea convorbi
rilor mixte japono-americane de la Wa
shington care au avut menirea de a 
pregăti o „confruntare deschisă” între 
Johnson și Sato în domeniul relațiilor 
economice. Cea mai urgentă pentru 
Sato rămîne aceea a „tarifelor prefe
rențiale" care, dacă vor fi introduse, 
după cum scrie „Nihon Keizai", ar 
pune Japonia într-o situație dificilă,

CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO 

DE LA FLOREA ȚVIU

întrucît cea mai mare parte a produ
selor pe care ea le exportă pe piața 
S.U.A., și așa îngrădite de „profesio
nismul american", vor fi puternic con
curate de mărfurile altor țări. De aceea
— scriu ziarele — premierul japonez 
va încerca să argumenteze necesitatea 
introducerii „comerțului liber” japono- 
american.

Dar cea mai disputată problemă, 
care va constitui miezul convorbirilor, 
va fi aceea a retrocedării insulelor 
Okinawa și Ogasawara. Ea constituie 
cheia in jurul căreia gravitează toate 
celelalte aspecte ale convorbirilor, 
consideră observatorii din Tokio. „Ja
ponia — scrie „Asahi Evening News"
— încearcă să determine Washingtonul 
să-și schimbe punctul său de vedere 
fafă de retrocedarea Okinawei și să 
obfină o oarecare clarificare a pozifiei 
Statelor Unite”.

„Voi face tot ce îmi stă în putință 
pentru ca sentimentul nostru national 
să fie în(eles în Statele Unite”, de
clara Sato acum cîfeva zile. Dincolo 
de această afirmație, ziarul „Vomiuri" 
vede, în primul rînd, interesul partidu
lui liberal democrat de guvernămînt, 
care urmează să se prezinte la alegeri 
în condițiile scăderii popularității sale. 
Este, de fapt, prima cerere oficială a 
guvernului japonez de retrocedare a 
insulelor. Dacă Sato nu reușește să 
spargă „zidul gros și înalt al Washing
tonului", popularitatea partidului de 
guvernămînt va suferi noi scăderi — se 
afirmă aici.

Cu toate că în Japonia se accen
tuează mișcarea de retrocedare a 
insulelor, Statele Unite nu dau semne 
că ar dori să schimbe „statu-quo"-ul 
Okinawei pe care o consideră o bază 
cheie în refeaua lor militară din Paci
fic și Asia de sud-est. Din Statele Unite 
vin vești că Washingtonul este nefa
vorabil acestei cereri.

Sîmbătă la Tokio a fost o zi agitată. 
Peste 1 000 de studenfi au demonstrat 
împotriva vizitei primului ministru în 
S.U.A.

Sîmbătă, un bătrîn în vîrstă de 
73 de ani și-a dat foc în fața reședin
ței lui Sato. O delegație a Parti
dului Comunist din Japonia, în frunte 
cu Sholohi Kasuga, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. din Japonia, a 
făcut o vizită la cabinetul primului 
ministru, unde a înmînat un protest în 
legătură cu plecarea acestuia în Statele 
Unite. In notă se arată că Partidul 
Comunist din Japonia consideră că 
vizita este „în esență o manifestare a 
întăririi alianței militare dintre Japonia 
șl S.U.A".

Press sublinia sîmbătă că inciden
tele grave produse la Aden „de
monstrează cît de critică a devenit 
și poate deveni situația acolo". Sin
gura alternativă pentru Marea Bri- 
tanie, subliniază agenția, este în 
momentul de față să înceapă nego
cierile cu reprezentanții organiza
țiilor de eliberare din această re
giune, care, în ultimele zile, au a- 
vertizat în repetate rînduri că vor 
continua lupta în cazul în care 
Marea Britanie nu începe negocie
rile cu adevărații reprezentanți ai 
populației din această regiune.

SAIGON 11 (Agerpres). — Sîm
bătă, unități ale forțelor patriotice 
sud-vietnameze au declanșat un 
puternic atac împotriva brigăzii 173 
de parașutiști americani, la apro
ximativ 19 km sud-vest de Dak To. 
în zona platourilor centrale, unde 
de mai bine de o săptămînă pa- 
trioții desfășoară o ofensivă de 
mare anvergură. Corespondentul 
agenției France Presse relatează că 
luptele s-au desfășurat aproape în 
tot cursul zilei. Un purtător de cu- 
vînt militar american declara sîm
bătă seara că abia după ora 16,00 
trupele americane au ieșit din raza 
tirului forțelor patriotice

Luptele au început dimineața, la

ora 8,30, cînd un convoi de geniu 
american, escortat de blindate, ce 
se îndrepta spre Dak To pentru a 
veni în ajutorul altor unități ame
ricane din regiunea platourilor 
înalte, a căzut într-o ambuscadă la 
numai 10 km de Kontum. întreaga 
zi, relatează agenția France Presse, 
au continuat să sosească întăriri 
militare americane aruncate iără 
succes împotriva patrioților. Se re
levă că luptele de sîmbătă s-au 
dat, de fapt, pentru una din cele 
mai importante căi de acces spre 
Dak To în zona platourilor înalte.

Bilanțul definitiv al luptelor de 
sîmbătă de la Dak To nu este încă 
cunoscut.

KINSHASA 11 (Agerpres). — 
Sîmbătă la Kinshasa au început lu
crările comisiei speciale a O.U.A. 
însărcinate cu examinarea situației 
mercenarilor albi și a jandarmilor 
katanghezi care au declanșat ac
țiuni militare împotriva Congoului. 
Ședința a fost deschisă de președin
tele Corigo-ului (Kinshasa), Joseph 
Mobutu. El a cerut studierea posi
bilității declanșării unei acțiuni in
ternaționale, îndeosebi la nivelul 
O.N.U., pentru condamnarea acțiu
nilor mercenarilor, precum și elu
cidarea condițiilor recrutării și fi
nanțării acestora.

FURNIZATE DE PREȘEDINTELE IRIANI »
Imediat după lovitura de stat din 

Yemen au fost arestate 20 de per
soane — a declarat președintele 
Consiliului Prezidențial Republican 
al Yemenului, Abdul Rahman 
Iriani. El a arătat că aceste ares
tări au fost efectuate din motive 
de securitate, fără a se urmări a- 
nihilarea vreunui anumit grup po
litic. Printre cei arestați se află 
doi foști miniștri, precum și fostul 
guvernator al Taezului. Agenția 
Reuter anunță că la Taez au avut 
loc manifestații împotriva noului 
guvern. Referindu-se la acestea, 
președintele Iriani a declarat că la 
demonstrații au participat mici 
grupuri subversive.

Ambasadorul 
român 

la Sofia 
primit de 

Todor Jivkov
SOFIA 11 (Agerpres). — Todor 

Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Bulgaria, a 
primit sîmbătă pe loan Beldean, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din R. P. 
Bulgaria. Primirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

„...URMĂTOAREA EXPLOZIE NE ESTE DESTINATA NOUA".
D. D. Duncan, fotoreporter devenit celebru în timpul războiului din Coreea, a surprins pe peliculă scene 

din coșmarul trăit de trupele americane pe teritoriul Vietnamului de sud (După „Paris Match")

O. N. U.

PORTUGALIA 
CONDAMNATĂ 
PENTRU POLITICA 
SA COLONIALISTĂ

Comitetul pentru teritoriile ne
autonome și sub tutelă al Adună
rii Generale a O.N.U. a votat cu o 
majoritate covîrșitoare în favoarea 
unui proiect de rezoluție prezen
tat de peste 50 coautori, care con
damnă Portugalia pentru politica 
sa colonialistă și cere tuturor sta
telor să ajute populația teritorii
lor coloniale portugheze să-și do- 
bîndeaseă independența.

Rezoluția cere, de asemenea, tu
turor statelor și în primul rînd a- 
liaților din N.A.T.O. ai Portugaliei 
să se abțină de la orice formă de 
ajutor militar acordat Portugaliei, 
inclusiv vînzarea de arme și echi
pament militar sau instruirea de 
soldați în cadrul sau în afara ca
drului organizației N.A.T.O.

Izraelului despre discuțiile 
din Consiliul de Securitate

„Izraelul va refuza categoric să 
pună în aplicare rezoluția prezen
tată de India, Mali și Nigeria in 
cazul în care ar obține majorita
tea în Consiliul de Securitate", a 
declarat sîmbătă Abba Eban, mi
nistrul de externe al Izraelului.

Proiectul de rezoluție prezentat 
de India, Mali și Nigeria cere, în
deosebi, evacuarea forțelor izraelie-
ne din toate teritoriile ocupate.

cairo Procesul unor 
ofițeri de aviație

La Tribunalul militar suprem din 
capitala R.A.U. a fost reluat sîm
bătă, în secret, procesul foștilor 
conducători ai aviației R.A.U., con
siderați răspunzători pentru lovi
turile primite la 5 iunie din par
tea forțelor izraeliene. Este vorba 
de fostul comandant al forțelor ae
riene ale R.A.U., mareșalul Mo
hammed Sedki Mahmoud, coman
dantul șef'adjunct, mareșalul Ga
mal Afifi, comandantul aviației 
de pe frontul din Sinai, vicemare- 
șalul Hamid Dogeid și comandan
tul apărării aeriene, vicemareșalul 
Ismail Labib.
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Sistem electronic interna
țional de informare. Leonard 
Marks, directorul Agenției de informații 
a S.U.A., a anunțat că Statele Unite 
vor propune în curînd un plan pentru 
crearea unei „rețele mondiale de in
formații", care va folosi sateliții de 
comunicație și dispozitive electronice 
de memorizare pentru a răspunde la 
întrebări din orice parte a lumii.

Alegeri regionale în 
Italia. Peste 1 milion de alegători 
italieni vor fi chemați azi în fața 
urnelor pentru a realege 178 de consilii 
municipale și comunale și un consiliu 
provincial.

La Sofia a sosit sîmbătă 
o delegație guvernamenta
lă albaneză, în frunle cu sPiro 
Pano, ministru adjunct al comerțului 
al R. P. Albania. în capitala R. P. 
Bulgaria, delegația va avea convorbiri

I CUM S-AR PUTEA I
I ȚINE PIEPT ? I

Un colocviu științific exprimă îngri
jorarea față de penetrația ameri

cană în țările Pieței comune

„Cum s-ar putea ți
ne piept colonizării e- 
conomice americane ?“ 
în acest fel este for
mulată de ziarul „Le 
Monde" tema unui 
colocviu organizat de 
Centrul de studii eu
ropene de la Faculta
tea de drept și științe 
economice din Paris. 
De fapt titlul oficial al 
acestui colocviu era : 
„Cooperarea, concen
trarea, fuzionarea în
treprinderilor din țările 
Pieței comune".

Printr-o ironie a 
soartei, dezbaterile au

fost prezidate de șeful 
unei mari întreprinderi 
vest-europene (Oli
vetti-General Electric) 
aflată în orbita ameri
cană. In cuvîntarea i- 
naugurală el a arătat 
că în perioada 1965-66 
au avut loc concen
trări cu participarea 
întreprinderilor din ță
rile Pieței comune în 
proporție de 35 la su
tă. Dar restul de 65 la 
sută îl reprezintă con
centrările care s-au fă
cut cu participații din 
afara C.E.E., îndeo
sebi americane.

Referindu-se la ace- I 
lași fenomen, Robert 
Lacourt, președintele 
Curții de justiție a I 
Pieței comune, a sub
liniat că acesta se ex
plică prin mijloacele I 
financiare puternice de 
care dispun monopolu- 1 
rile americane, cît și | 
prin avansul tehnolo- I 
gic deținut de ele. A- ' 
cest proces trezește o I 
tot mai mare îngrijo
rare. Participanții și-au 1 
propus să dezvăluie | 
obstacolele care frî- 
nează în cadrul Pieței ’ 
comune „mișcarea de | 
restructurare a între
prinderilor" în spe- ' 
ranța de a pune barie- t 
re în fața penetrației I 
capitalului american în ' 
Europa occidentală. I

cu privire la schimbul de mărfuri din
tre cele două țări pe anul 1968.

John Connally nu va mai 
candida. Guvernatorul statului Te
xas, John Connally, devenit cunoscut 
cu prilejul atentatului împotriva pre
ședintelui Kennedy, a anunțat că nu 
va mai candida pentru reînnoirea man
datului său la viitoarele alegeri. Con
nally deține postul de guvernator din 
1963.

în Uniunea Sovietică a 
luat ființă un institut de cer
cetări asupra obiectelor 
zburătoare neidentificate. 
Institutul va culege informații destina
te să clarifice numeroase fenomene 
încă obscure, oare au fost observate 
în decursul ultimilor ani.

Frongois Mitterrand la 
PragO. Președintele Federației Stîn- 
gii democrate și socialiste din Franța, 
a sosit sîmbătă la Praga la invitația 
Asociației cehoslovace pentru relațiile 
internaționale.

Provocare la Livorno, 001 
soldați americani au aruncat o sticlă 
cu lichid inflamabil în sediul secției 
din Livomo a Partidului Comunist 
Italian, situată în una din piețele cen
trale ale orașului. Cei doi militari ame
ricani au fost reținuți în timp ce în
cercau să se urce într-un autobuz apar- 
ținînd forțelor militare ale S.U.A.

Guvernul japonez a hotă- 
rît să îngrădească încer
cările companiilor ameri
cane de a-și întări pozițiile 
economice în Okinawa. Este 
vorba de cererea adresată autorităților 
insulei de a interzice companiilor străi
ne, și în primul rînd celor americane, 
să înființeze întreprinderi în care să 
dețină mai mult de 50 la sută din 
capital.

0 delegație a Republicii 
Arabe Yemen a sosit la 
CairO. Delegația, condusă de primul 
ministru Mohsen El Aini, va avea 
convorbiri cu oficialitățile R.A.U. refe
ritoare la evenimentele petrecute re
cent în Yemen și la relațiile dintre a- 
cesta și R.A.U.

Deschiderea, la Hanovra, a lucrărilor Congresului Partidului Național-De- 
mocrat de extremă dreaptă a stîrnit protestul opiniei publice din localitate. 
Vineri, pe străzile orașului, a avut loc o mare demonstrație, participantii 

cerînd interzicerea organizațiilor neonaziste

TEODORAKIS VA COM
PARE ÎN TATA UNUI 
TRIBUNAL MILITAR
La Atena s-a anunțat că ce

lebrul compozitor grec Mikis 
Teodorakis și alte 31 de per
soane vor compare miercurea 
viitoare în fața unui tribunal 
militar special, sub acuzația de 
a fi acționat împotriva actualu
lui regim militar. După cum se 
știe, Teodorakis a fost arestat în 
august și transferat ulterior la 
infirmeria închisorii Averoff 
pentru control și tratament 
Agenția U.P.I. citează unele in
formații din capitala Greciei care 
afirmă că, din cauza bolii, Teo
dorakis ar putea să nu fie pre
zent în boxa acuzaților la în
ceperea procesului.

întrevedere 
L. Brejnev - Aii Sabri

MOSCOVA (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că, la 11 no
iembrie, Leonid Brejnev, secreta
rul general al G.CJ. al P.C.U.S., l-a 
primit pe vicepreședintele R.A.U., 
Aii Sabri, conducătorul delegației 
de partid și guvernamentale a 
R.A.U care a participat la aniver
sarea Revoluției din Octombrie. Au 
fost discutate problemele Orientu
lui Apropiat și probleme de inte
res comun.

Leonid Brejnev a acceptat invi
tația făcută de Aii Sabri în x 
mele președintelui Gamal 
Nasser de a face o vizită în R.z. 
la începutul anului 1968.

Ofițeri greci excluși din armată. 
Agenția France Presse relatează că în baza unui 
decret apărut sîmbătă la Atena, 17 ofițeri, aparținînd 
forțelor militare navale ale Greciei, au fost scoși din 
rindurile armatei. în același timp, trei sublocotenenți 
ai armatei terestre au fost degradați și încorporați ca 
simpli soldați.

Toate porturile de pe marele lac Ma
racaibo și-au încetat activitatea ca ur- 
mare a grevei declarate de către marinarii venezue
leni de pe tancurile petroliere. Transportul petrolului 
din această zonă a fost complet întrerupt. Greviștii 
cer majorarea salariilor și garanții împotriva conce
dierilor.

Bugetul francez pe 1968 a fost adoptat 

vineri de Adunarea Națională Franceză. Bugetul pre
vede la capitolul veniturilor suma de 14 698 000 000 
franci, cheltuielile urmînd a se ridica la 16 642 000 000 
franci. La vot s-au înregistrat 252 voturi pentru și 
234 contra.

Orchestra filarmonică din Timișoara 
a oferit primul concert în orașul Ruse 
în cadrul turneului pe care-1 întreprinde în R. P. 
Bulgaria. Au fost interpretate opere de Rogalski, Pa
ganini ți Dvorjak.

Una din cele 300 
de fotografii 
transmise de pe 
Lună de „Sur- 

veyor-6“

Telefoto : U.P.I.

Geografia 
populației 
globului

CORESPONDENȚA DIN GENEVA 
DE LA HORIA LIMAN

In ziua de 1 iulie 1966 
planeta noastră a numărat 
3 356 000 000 de ființe uma
ne, cu 67 milioane superi
oară celei din anul 1965. 
Considerînd că media 
zilnică a nașterilor era 
de 167 000, Anuarul de
mografic al Națiunilor 
Unite apreciază că in anul 
2005 populația globului va fi 
de două ori mai mare decît 
cea din vara lui 1966.

Unele dintre implicațiile 
sociale, economice, politice 
ale problemei populației 
au format obiectul pre
ocupărilor celei de-a 14-a 
sesiuni a Comisiei O.N.U. 
pentru populație, care 
și-a încheiat lucrările vi
neri după-amiază. Dezba
terile s-au purtat mai cu 
seamă în jurul unui studiu 
asupra evoluției populației 
urbane și rurale în perioada 
1920—1980 în așezările nu- 
mărînd peste 20 000 locui
tori. Comisia a constatat că 
populația urbană crește de 
două ori mai repede decît 
ansamblul populației diferi
telor țări. Urbanizarea are un 
caracter pe cît de dinamic 
pe atît de ireversibil. Ra

portul Comisiei precizează 
că în perioada 1920—1960 
populațiile urbane au spo
rit ou 213 în Europa; de 
21/» ori în America die Nord 
și Oceania, de patru ori în 
Asia, de cinci ori în U.R.S.S., 
America Latina și Africa. 
Conform aprecierilor sale, 
in următorii 20 ani numărul 
locuitorilor marilor orașe 
s-ar putea dubla.

In cursul dezbaterilor s-a 
subliniat că guvernelor le 
revine sarcina de a studia și 
a rezolva implicațiile creș
terii demografice, atît pe 
planul nivelului material cît 
și pe acela al educației și 
higienei. Iar aceste implica
ții sînt destul de numeroase : 
relațiile umane, odihna și 
recreația, crearea și aprovi
zionarea centrelor comer
ciale, organizarea circulației 
și a locurilor de parcare a 
mașinilor, construcția de lo
cuințe, de parcuri, instituții 
culturale, terenuri sportive, 
creșe, școli. Cele mai grave 
preocupări ale lumii mo
derne în domeniul demogra
fic sînt legate de cerințele 
adaptării orașelor.
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