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Pe șantierul noii uzine de fibre sintetice ce se construiește la lași Foto : Gh. Vințilă
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însemnări din activitatea culturală de masă

Iama, Dobrogea pare o pin
ză uriașă, avind. de o parte și 
de alta chenarul albastru al 
Dunării și al mării. Iama, pin
na aceasta e albă, imaculată, 
pierzindu-se către orizont. Dar 
primăvara, o dată cu primele 
razie ale soarelui, o dată cu 
trezirea pământului și a gizelor, 
un pictor iși suflecă mânecile, 
se apucă de treabă și o trans
formă într-un ogor imens, pe 
care aleargă in lung și-n lat 
hergheliile celor 6 000 de trac
toare. Mai tîrziu, către mai, 
Dobrogea pare o grădină imen
să, un covor de un verde crud. 
Din iulie și pină către toamnă 
pămintul acesta capătă culoa
rea aurului pe care oamenii il 
aduc din cimp către sat. Și 
din nou vine iarna, incit ai im
presia că pictorul nemulțumit,

CULORILE
DOBROGEI
după ce a schimbat pe paletă 
toate culorile posibile, șterge 
totul pentru a relua tabloul, in 
aceleași culori, dar mereu și 
mereu cu un spor de măiestrie.

E o pinză fantastică Dobro
gea, iar creatorul ei e un pic- 
f br demiurg a cărui forță și 
•măiestrie s-au întrupat din 
toate cele 100 000 de familii 
care trăiesc pe pămintul ei. La 
fel cum in Brâncuși sălășluiesc 
toți cioplitorii in lemn ai Gar
fului și cum in Eminescu a- 
flăm nenumărații creatori ai 
Mioriței.

AGRICULTURA DE STAT
ÎN PLIN PROCES

DE PERFECȚIONARE

al muzicii. Neavînd diplome — vorba dumnealui — nu poți ști ce pretenții sînt în acest caz... într-o seară însă, am surprins corul în „delict", cîntînd într-o sală a școlii (pe scenă nu încăpea) unde băncile au fost îngrămădite într-un colț. Mic și a- nevoie de văzut, Gavrilă Pop dirija și am avut impresia că ne privește „vinovat", cu mină ștrengară, răsărind din mulțimea coriștilor ca dintre cucuruzi. Am auzit: „Pe-al nostru steag" și „De cînd mîndra m-a lăsat" — cântec vechi, de pe vremea fecioriei lui Gavrilă Pop, în ale cărui modulații vocea bașilor trăia grea, de pământ, peste ea alergând rîufl tenorilor străjuit de vibrația plopilor ascuțiți ai sopranelor. Gavrilă Pop dirija — nu știu cum ar fi spus un profesionist : cu, sau fără măiestrie, dar vocile se împleteau armonios, izbucnind parcă din însăși figura dirijo-
Virgil SÎNGEREANU

a întrebat cine are glas și „știe să horească" (păi Cîți nu știu ?) și a alcătuit „deocamdată" pe hîrtie un cor care avea chiar liste pe voci. Nu l-a întrebat nimeni însă cum cîntă cutare cor, ce repertoriu aTe, ce perspective etc.Cam în aceeași perioadă în satul Suceag din regiunea Cluj trăia un cor care nu a fost „prins" în nici un referat, tabel etc., ci doar în... realitate. Se depășise faza situațiilor, a- cestea fiind temeinic întocmite (doar am participat la facerea lor cu toții!). Oamenii «-au angrenat în concurs.Dar dacă... la raion ar fi venit într-o bună zi un „bade" ? Ar fi sosit bătrânul Gavrilă Pop din Suceag și ar fi răzbit la comitetul de cultură, rostindu-și plînge- rea : j,Noi, dacă nu vi-i cu supărare, am făcut în sat un cor, avem și un repertoriu și am vrea să intrăm în întrecere. Se poate 7“Faptul de mai sus, absolut posibil, era chiar pregătit de „badea Gavrilă", dirijorul corului fiind el, cooperator cu șapte clase și autodidact

Asistam la o „consfătuire de lucru" în preajma „declanșării" celui de-al VlII-'lea concurs— faza intercomunală— al formatiSlor muzi- cail-coregraflce ale artiștilor amatori. Un metodist, om inteligent și mare pasionat al muncii artistice, a raportat numărul formațiilor e- xistente în raionul său. „Cum ? Aveți în raion mai puțin cu un cor ca în anul trecut ? Adică regresați" — a fost interpelat de la prezidiu... „Nu, nu regresăm — răspunse metodistul — dar știți, în anul trecut s-au dat situații cam ireale... Vrem să fim corecți". (De fapt metodistul ar fi trebuit să facă treabă... metodică, adică de conținut, și mai puțină contabilitate).Drept pentru care a fost invitat să facă „ce-o ști" ca la următoarea dare de seamă statistică (ce trebuia făcută peste cîteva zile !) să fie „prins" în situație și corul absent. Așa că metodistul, ajungînd acasă, a ales un sat „cu posibilități", a stat aici de vorbă cu cadre didactice, cu profesorul de muzică și alți cetățeni,

Expoziția de informare teh- nico-economică deschisă la Suceava din inițiativa comitetului regional de partid oglindește realizările obținute de marile intreprinderi industriale ale regiunii în organizarea științifică a producției și a muncii. Expoziția este axată pe zece teme principale, înfățișate pe larg prin panouri, grafice, machete, scheme, mostre etc. Intr-o sală, vizitatorii sînt informați despre realizările globale ale industriei regiunii.Alte săli sînt destinate cercetării științifice, introducerii mijloacelor moderne de programare și urmărire a producției, organizării sistemului informațional, îmbunătățirii calității produselor. La combinatul de celuloză și hîrtie din Suceava, de pildă, folosirea programării producției, după metoda graficului liniar, zilnic pe mașini și comenzi, a dus la obținerea în acest an a 8600 de saci pe oră, față de 3 240, cît se realiza în 1964. Scheme 
și grafice demonstrează felul cum se face controlul pe flux al calității produselor la C.I.L. — Suceava. Utilizarea mai bună a spațiilor construite este redată prin scheme care demonstrează felul cum s-au reorganizat fluxurile tehnologice la filatura de in și cînepă Fălticeni, la uzinele textile Botoșani și î”. alte unități din regiune.Expoziția va contribui la extinderea în cadrul întreprinderilor industriale a celor mai bune metode de organizare a producției și a muncii.

în înfăptuirea indicațiilor Congresului al IX-lea al P.C.R. cu privire la asigurarea îmbunătățirii conducerii și planificării agriculturii, realizarea unor indici înalti de utilizare a bazei tehnico-materiale si ridicarea nivelului eficientei economice s-a trecut, pe baza hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din martie acest an, la aplicarea măsurilor de organizare superioară a agriculturii de stat. A- plicarea acestora a început concomitent cu desfășurarea lucrărilor legate de îndeplinirea sarcinilor de producție prevăzute prin planul de stat.S-au constituit, într-o primă etapă, 70 întreprinderi. în care s-a aplicat tot complexul de măsuri stabilit de plenară. Semnificativ este faptul că o serie de noi întreprinderi, cum sînt cele din Pitești—Argeș, Biharia— Crișana, Tulcea—Dobrogea, Tîrgu Frumos—Iași etc., constituite la începutul acestei acțiuni prin arondarea unor gospodării agricole de stat nerentabile, var realiza la sfîr- șitul acestui an beneficii de circa 310 milioane lei. Principalele măsuri care au determinat obținerea unor rezultate mai bune decît cele prevăzute inițial în plan au constat în reducerea cheltuielilor de producție și folosirea mai eficientă a forței de muncă și a bazei tehnico-materiale.în perioada care a trecut de la Plenara din martie, una din preocupările noastre principale a fost studierea experienței întreprinderilor agricole de stat și fermelor experimentale, pentru a desprinde toate învățămintele necesare realizării în bune condiții — în plin proces de realizare a producției — a trecerii din mers la organizarea întregii a- griculturi de stat pe baza noilor principii stabilite de partid. în cursul lunii septembrie noul sistem de organizare pe principiul fermelor și întreprinderilor a fost generalizat. La înființarea noilor unități s-a avut în vedere, în primul rîind, să se asigure condiții care să permită o bună organizare și conducere a fermelor, prin crearea unor posibilități- de exploatare rațională a terenurilor și tuturor celorlalte mijloace cu care acestea sînt dotate. S-au format, pînă în prezent, 2 560 de ferme, organizate în 343 de întreprinderi.In prezent, cînd ne aflăm la sfîr- șitul campaniei de toamnă, iar noul sistem de organizare a fost generalizat în toate unitățile agricole de stat, se poate spune că această acțiune a reușit să fie aplicată din mers, concomitent cu executarea unui volum mare de lucrări agricole specifice acestui anotimp. Este un rezultat bun dacă se ține seama că numărul lucrătorilor tehnico-admi- nlstrativi din unităti a scăzut cu aproape 30 la sută.Trecerea majorității specialiștilor la conducerea directă a fermelor a asigurat o organizare mai bună a procesului de producție. aplicarea pe scară largă a măsurilor de creștere a producției și reducere a costurilor, oorespunzăitor condițiilor concrete locale ce le ace fiecare unitate, pe fiecare parcelă de teren sau lot de animale. în aceste condiții, s-au terminat lucrările de recoltare la toate culturile de toamnă, s-au încheiat în bune condiții însămîn- țările pentru anul viitor, iar în pre-

Angelo MICULESCU prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii
zent se lucrează la terminarea ogoarelor și aplicarea fertilizării de toamnă, lucrări de bază în pregătirea producției anului viitor.După cum se știe, munca în agricultură are ca specific faptul că în toamna fiecărui an nu apucăm să încheiem un an agricol și trebuie să începem un altul, iar de temeinicia cu care se fac pregătirilepentru noul an depind în bună măsură rezultatele de producție și economice ce se vor putea obține. Țl- nînd seama de această experiență,

necesare

trebuie ca. paralel cu executarea lucrărilor agricole necesare pregătirii producției anului viitor, să dăm o atenție deosebită și pregătirii lucrătorilor din întreprinderi, ferme și sectoarele de deservire în vederea cunoașterii și aplicării cu toată competența a tuturor măsurilor de îmbunătățire a activității de planificare, evidență, finanțare-creditare, organizarea muncii, introducerea tehnologiilor noi și cointeresare, în toate unitățile agricole de stat.Așa cum se subliniază în proiectul de Directive a.> C.C. al P.C.R., avind în vedere că în anii următori se vor asigura noi și importante investiții pentru agricultura de stat, este necesar ca în fiecare unitate să se Gr
(Continuare in pag. a IlI-a)
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în relațiile internaționale
contemporane

a primit pe Maurice Schumann

George MIHÂESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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Craiova A treia locomotivă

electrică a părăsit uzina

Președintele Consiliului de Miniștri,

Echilibrul
numit dece

ancheta socială

Victor VÂNTU

Sondă in foraj (Continuare in pag. a Il-a)

atitudine e decit ocazionala a bunelor manie- un teribilism oa-

să pășească în via- picioare proprii, să fie indepen- tînărul se simte

★
Dar cum l-am putea recu

noaște pe acest demiurg, care 
a făcut să rodească pe pămin
tul Dobrogei in acești ultimi 
ani cele mai bogate recolte pe 
care le-a cunoscut dintot- 
deauna străvechea vatră a da
cilor, in oamenii cei mai săraci 
care obțineau cele mai mici 
recolte de grâu și porumb 7 
Cum am putea recunoaște oare 
in cooperatorii Cobadinului, 
care au scos în acest an peste
4 000 kg de grîu și aproape
5 000 kg de porumb la hectar, 
pe foștii țărani săraci de altă
dată care nu scoteau de pe 
aceleași pământuri mai mult de 
600 kg de griu și 800 kg de po
rumb la hectar ? „Dobroge țară 
bogată, bate vînt și crește pia
tră", spunea odinioară cântecul 
despre aceleași locuri pe care 
s-au obținut in ultimii ani cele 
mai mari producții de grîu pe 
țară ! Explicații s-au dat multe 
și de nenumărate ori: aci s-a 
întrupat prima dată acea forță 
uriașă a colectivității țăranilor; 
aici s-a născut prima dată acel 
uriaș alcătuit din forța a mii

Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a primit luni la amiază pe Maurice Schumann, ministru de stat însărcinat cu cercetarea științifică, probleme atomice și spațiale al Franței.La întrevedere au participat Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, și ing. Nicolae Sîrbu,

vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice.Au fost de față ambasadorul Franței la București, Jean Louis Pons, și Philippe Cuviilier, consilier al ministrului francez.în cadrul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost discutate unele probleme privind dezvoltarea colaborării științifice și tehnice între România și Franța. (Agerpres)

Doctor docent Alexandru BOLINTINEANUȘeful sectorului de drept internațional public al Institutului de cercetări juridice al Academiei
Lumea contemporană se caracterizează, după cum s-a remarcat de atîtea ori, prin prefaceri de-o amploare, profunzime și rapiditate necunoscute în vreo altă perioadă istorică. Fiecare zi și, am putea spune, fiecare secundă înregistrează mari realizări în domeniul științific și tehnic, cu consecințe în domeniul politic și social, pentru care altă dată era nevoie de multe decenii sau chiar de secole. într-o perioadă relativ scurtă, harta politică a lumii s-a transformat radical. Apariția a zeci și zeci de noi state independente. în locul întinselor imperii coloniale ce cuprin-

ntă
9

Pe porțile uzinei 
„Electroputere" din 
Craiova a ieșit cea 
de-a treia locomotivă 
electrică de 6 580 CP. 
Cu acest prilej, ingi-

nerul A. Marx, șeful 
secției, ne-a informat 
că puternica mașină a 
fost executată intr-un 
timp cu o cincime mai 
scurt decît cel inreeis-

trat la prima locomo
tivă de acest tip. Alte 
două locomotive elec
trice se află în faze a- 
vansate de montaj.

(Agerpres)

„Este o măsură în toate și limite bine trasate". Est modus in rebus... constatarea lui Horațiu exprimă o normă de comportare de vîrsta lumii. Ce poate defini mai exact spiritul decenței, al purtării cuviincioase ? A avea măsură, a cunoaște și a respecta niște limite reprezintă imperativul păstrării unui echilibru social derivat din însăși condiția omului de a trăi în societate. Cînd a- pare o stridentă (de ținută, de limbaj), depășirea măsurii tulbură, violentează a- cest echilibru al respectului reciproc.Depinde însă de natura a ceea ce ne apaire, la un moment dat, drept stridentă... Există un fenomen firesc pe care-1 încearcă orice generație cînd se pregătește ță pe Vrînd dent. _______ _. _____oarecum încătușat de anumite „rigori" educative pe care le decretează demodate.— Cred că nici unul din- tr» părinți n-au scăpat de epitetul de demodat, după cum, la vremea lor, mă îndoiesc că vor scăpa copiii noștri — spune zîmbind cunoscuta artistă Dina

Cocea. Că viața, stilul unei epoci, aruncă peste bord sau înlocuiește anumite u- zanțe sau elemente de etichetă care constituiau cîndva un fetiș, nu trebuie să fie motiv de îngrijorare sau, ca în unele familii, chiar de panică. Uneori însă tocmai aceste elemente de modă — e drept șocan-

zechilibru al decenței, ci după datele vii și reale ale cazului. Ce este (și dacă este) o febră ocazională sau primul semn al unei maladii.— Apa trece ...dar care sînt, în cazul de față, pietrele ?— Indecența ca atitudine, ca dezechilibru lăun-

te, dar pasagere, care dispar odată cu „răzvrătirea" juvenilă, fără să lase urme — ne fac să scăpăm din vedere înrădăcinarea unor atitudini de substanță. Ceva care nu mai ține de mica dispută privind centimetrii unei fuste.Intr-adevăr. Sînt pedagogi care se înfundă „teh- nicește" în manifestări de suprafață, răscolesc și fac caz de mărunțișuri. Trap concluzii gravissime și pripite fără a coborî la esență. Iar esența constă în a aprecia, nu după un clișeu prestabilit, eventualul de-

trie. Observăm cîte o dată, între băieți și fete, comportări, expresii care scandalizează. (In paranteză fie spus, fetele au o mare vină ; mă refer la cele care acceptă, se complac în grosolănie și astfel o încurajează). Nu stridentele o- cazionale mă supără, ci a- tunci cînd descopăr vulgaritatea instalată în felul peiorativ de a se trata reciproc. Decența pierdută la această vîrstă nu se mai ecapătă, fenomen asemănător cu o tinerețe irosită. Grosolănia dintre băiatul și fata, astăzi colegi, își va

găsi adăpost în viitorul lor cămin. existînd și riscul(cazuri destule) de a fitransmisă copiilor. Așa dar. indecența ca altceva încălcare re, decît rec are.— Civilizația modifică optica noastră asupra decenței ?— Cunosc oameni fără prea multă școală și care nu trăiesc în condiții materiale moderne — și totuși modele de bună-cuviință ! Omenia lor se sprijină pe un profund simț al măsurii, rezumat aforistic de înțelepciunea populară : asta se cade, asta nu se cade. Simțul echilibrului etic nu se leagă neapărat de condiția civilizației materiale, dar noțiunea de om civilizat presupune obligatoriu atributul numit decență.Care este semnificația practică a acestui atribut ? Unii — și în cadrul investigației noastre — îi res- trîng sfera la înțelesul de „pudoare". Există persoane foarte pudice, gen domni-

deau continente întregi relevă cătușarea ființei naționale, de stătătoare, a numeroase popoare sau mijlocii. Acest proces constituie unul dintre fenomenele cele mai caracteristice ale lumii de azi.Paralel cu nașterea șl consolidarea tinerelor state suverane — în covîr- șitoarea lor majoritate mici și mijlocii, prin întinderea teritoriului, numărul populației, puterea economică — statele mici și mijlocii cu o existență mai îndelungată se afirmă tot mai mult în viata internațională, revendieîndu-și și apărîndu-și tot mai energic drepturile și interesele lor legitime, posibilitatea de a se dezvolta de sine stătător, de a-și spune cuvîntul pe picior de egalitate în problemele vitale ale omenirii.In aceste condiții, a devenit tot mai intensă participarea țărilor mici și mijlocii la rezolvarea problemelor arzătoare ale vieții internaționale. Referindu-se la acest proces, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în expunerea prezentată la sesiunea din iulie a acestui an a Marii Adunări Naționale, arăta : „Realitatea demonstrează că soluționarea litigiilor internaționale nu mai poate fi hotărîtă doar de marile puteri, aceasta depinzînd în zilele noastre de cooperarea activă a tuturor statelor lumii... Acțio- nînd cu energie și combativitate pentru apărarea intereselor și drepturilor lor legitime, țările mijlocii și mici pot juca un rol remarcabil în viața internațională, pot influența în măsură considerabilă evoluția evenimentelor, contribuind la salvgardarea păcii și securității in lume".Aceasta reprezintă, fără îndoială, un fenomen nou în relațiile internaționale, o caracteristică a epocii noastre. în trecutul istoric țările mici și-au făcut simțită prezența mai ales prin contribuțiile lor remarcabile la patrimoniul culturii universale. Vechea Eladă, în antichitate, micile o- rașe italiene, în Evul Mediu și Renaștere, micile state germane, în epoca modernă — ca să nu cităm decît unele exemple — au îmbogățit substanțial filozofia, literatura și arta, prin operele nemuritoare ale u- nora dintre privește însă state, el era țări gravitînd state mari șl ____________ _____minau în bună măsură cursul evenimentelor.Atît de înrădăcinată a fost considerarea vieții internaționale prin perspectiva rolului socotit hotărîtor al marilor puteri, îneît și în prezent, în abundenta literatură occidentală contemporană consacrată studiului relațiilor internaționale (din care cităm, cu titlu de exemplu, lucrării» profesorului englez Georg Schwarzenberger. „Power politics", sau re-

des» sine mici

cetățenii lor. In ce rolul politic al acestor deobicei redus, aceste în jurul politicii unor puternice, care deter-

(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SClNTEIA marți 14 noiembrie 1967

FAPTUL!

divers!
Ce soco
teală ?Vasilică este elev în dasa I a Școlii generale nr. 1 din comuna Bezdead (Tîrgoviște). Are un necaz. Iată-1: „în clasa noastră — spune el — sînt 37 de elevi și nici o Aritmetică. Colegilor noștri mai mari le-au sosit toate manualele școlare încă pe vremea cînd ei erau în vacanță iar noi eram preșcolari. Nouă însă nu ne-au sosit Aritmeticile nici acum. Și avem mare nevoie de ele. Nu vrem să învățăm... după ureche. Treabă-i asta ? Socotiți și dv.“. Isteț Vasilică ! Le zice.
Două mirese

Se pregăteau de nuntă. Nicolae 
Hait aș din Lehancea (Adjud) se 
căsătorea cu Diana Clod, consă- 
teană. Dar ou 2 zile înainte de 
nuntă, mireasa dispare cu un tînăr 
dintr-o comună vecină. Cum fa
milia mirelui făcuse toate pregă
tirile, s-a luat pe loc hotărîrea 
să se caute prin comună o altă 
mireasă. Și iată-l pe mire fi pe 
părinții lui la un sfat de taină, 
noaptea, în casa lui Dumitru Boan- 
ță care consimte cu ușurință (veți 
vedea urmările) să le dea fata. 
Nunta s-a ținut în ziua stabilită. 
Insă după 3 zile reapare „mireasa 
furată". 11 convinge pe mire că 
„totul n-a fost decît o glumă", îl 
îmbrobodește și îl determină să-și 
alunge tînăra soție (nelegitimă) și 
să reia „tratativele". Vasăzică 
două mirese, o nuntă și nici o 
omenie.

Odihna 
„eroului"Pilota, duminică spre prîtnz, o mașină „Reuault-Gordini” cu nr. 4-B-620, pe șoseaua Giurgiu- București. însoțit de o tînără — soția sau logodnica. Pilota eroic : cu 120 km pe oră (șosea alunecoasă, acoperită cu mîzgă) și cu o mină după umerii partenerei. Vitejește, depășea celelalte mașini în plină curbă, trecea „cu toată mașina” peste linia albă continuă de la serpentinele dintre km 51—53, făcea triplări, reintra „scurt” în fața celor depășiți, își crea, într-uu cuvînt, propria lui lege a circulației. Accidente n-a provocat, de data aceasta — toți au știut să se ferească din oaiea „eroului”.Acum i-ar trebui puțin timp de odihnă. Tovarăși de la D.M.C, ajutați-1! O merită din plin.
Banii n-au 
miros ?

Intr-un magazin din Alexandria 
se vindea pește. La un moment 
dat, cei doi vînzători au constatat 
dispariția unei sume de aproape 
12 000 lei. Chemat la fața locului, 
plutonierul de miliție Marin Că- 
pățînă a făcut următorul raționa
ment : „Vînzătorii au vîndut pește 
și cu aceeași mină au încasat 
banii. Înseamnă că banii au miros 
de pește. E un indiciu". După 5 
ore hoțul era prins : Gh. Petrescu, 
din aceeași localitate. Tocmai 
cumpărase de la un magazin o 
motoretă „Carpați" și un aparat 
de radio. Banii lui miroseau a 
pește. Luat din scurt, a recunoscut 
furtișagul. Statul a intrat în pose
sia hanilor, iar făptașul, în posesia 
unui „mandat de aducere".

Al cui ești 
Ghită?»Multe se pot pierde. Unii își pierd timpul, alții — banii, capul etc. Iată însă un gură-cască, deo- oamdată anonim, care a pierdut un porc. Bietul Ghiță, cam corpolent (150 kg) a căzut dintr-un autocamion pe șoseaua Tecuci— Bîrlad. A fost găsit puțin cam obosit de zdruncinătură. Rîmăto- rul se află adăpostit la Ion Alion- te, șeful Bazei de recepție Ghidi- geni (Tecuci). Cel care l-a pierdut îl găsește la această adresă. In încheiere, un sfat pentru păgubaș : să se grăbească. Ghiță se arată cam gros de „obraz” și mîncăcios din fire. Noul stăpîn (temporar) nu prea se uită la grăunțe acum. Dar mai tîrziu s-ar putea să aibă pretenții la jambon. Și atunci cine se pîrlește ?
Foc!

O veste bună pentru vînători. 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Asociația Generală a Vînătorilor și 
Pescarilor Sportivi, au stabilit des
chiderea sezonului de vînătoare la 
iepuri și fazani (pe terenurile date 
în folosința filialelor de vînătoare 
și pescuit sportiv) astfel: la 19 
noiembrie în regiunile Crișana și 
Maramureș și la 3 decembrie în 
regiunea Banat. (Pentru celelalte 
regiuni, după cum s-a mai comu
nicat — 15 noiembrie). Vă anun
țăm din vreme ca nu cumva să 
rămîneți fără de iepuri ...și de 
fazani I Rubrică redactată de :

Ștefan ZIDĂRIȚĂ 
Ștefan DINICÂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii”
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„Șura Dacilor* — un nou local dat în folosință la Poiana Brașov Foto : Gh. Vlnțilă

Noi forme 
de asigurări 
de persoane

DE CE ÎNTÎRZIE
FINALIZAREA IN PROIECTE
Printre opiniile care circulă în prezent referitor la cauzele unei anumite uniformizări arhitectonice a noilor ansambluri își găsește un loc important aceea după care esența fenomenului amintit ar fi de natură obiectivă, el nereprezentînd altceva decît o consecință fortuită a standardizării — printre altele — a modului de viață, a funcțiunii însăși de locuire. Se a- firmă foarte des că, întrucît în lumea contemporană locuința tinde să fie identică la orice coordonate geografice, este cît se poate de firesc ca și aspectul ei exterior, cît și al clădirilor și grupurilor de clădiri să poarte pecetea monotoniei. Așa să fie oare ? La o cercetare mai atentă a realității se poate constata că standardizarea cerințelor de locuire se referă numai la atingerea unui anumit

ceava, adică regiunilor direct interesate să-și expună punctul de vedereStudiul a fost trimis în regiuni pe data de 7 august a.c. Termenul comunicării către C.S.C.A.S. a observațiilor și propunerilor era 1 noiembrie. Pînă în prezent însă — deși termenul a fost cu mult depășit — numai din regiunile Suceava și Hunedoara au sosit răspunsuri. Oare trei luni n-au fost suficiente pentru a analiza formulările cuprinse în cele 34 de pagini ale studiului ? Cum se explică tăcerea unor foruri locale ?Cercetarea mai atentă a răspunsurilor primite reușește să aducă o oarecare lumină în această privință. Dacă adresa sosită pe 5 octombrie din regiunea Suceava — purtînd semnătura directorului D.S.A.P.C., adică a organului de specialitate din cadrul sfa-
Pe urmele unor anchete privind 

funcționalitatea locuințelor

nivel general de confort, în timp ce funcțiunea în Sine se îmbogățește tot mai mult în varietate, îmbracă particularități care adaugă specificului tradițional — geografic și istoric — pe acela legat de elemente sociale, cum ar fi componența familiei sau caracteristicile muncii prestate de membrii ei activi. Tocmai asemenea particularități, traduse pe plan funcțional și estetic, trebuie să fundamenteze acțiunea de diversificare ar- hitectural-urbanistică a cartierelor, de consolidare a personalității orașelor.Deosebit de semnificativ în acest sens este studiul desfășurat de un colectiv complex — cuprinzînd arhitecți, sociologi, economiști etc. — din cadrul Institutului de proiectări pentru construcții tip (I.P.C.T.), pentru determinarea unor caracteristici funcționale zonale în domeniul locuințelor. Scopul acestui studiu este de a determina proiectarea unor tipuri de apartamente care să corespundă modului de viață specific populației din diferite zone și regiuni ale țării. Pentru început, au fost supuse investigării două zone cu profil minier : Valea Jiului și Baia Mare. Concluziile obținute sînt elocvente, și prezintă un mare interes.S-a pus, de pildă, în evidență, necesitatea ca locuințele destinate familiilor de mineri să aibă o distribuție în plan de un fel deosebit. Baia trebuie să fie accesibilă direct din vestibul, un dormitor bine izolat și cu intrare separată urmează să permită odihna diurnă a celor ce lucrează în timpul nopții. Anumite observații se impun cu privire la o redistribuire a suprafețelor între camera de zi și bucătărie, între încăperile de locuit și spațiile de depozitare. Se cer finisaje specifice : pardoseli calde în bucătărie, unde se desfășoară o bună parte a activității cotidiene, izolări fonice superioare. Particularitățile alimentației reclamă ventilarea directă a cămării, după cum o bună aerisire a băii este și ea absolut necesară, întrucît aici se spală o mare cantitate de rufe. In concluzie, locuința minerului trebuie să fie diferită ca funcțiune de alte locuințe, ceea ce conduce la o rezolvare spațială particulară, la o expresie1 specifică. Generalizând, se 
poate spune că diversificarea multi
plă a cerințelor constituie una din 
puternicele surse de particularizare a 
orașelor și cartierelor, ea reprezintă 
o direcție fundamentală către care a- 
tenția proiectanților trebuie să se în
drepte.Semnificația investigației întreprinse depășește însă acest cadru. Ea a demonstrat necesitatea și utilitatea cercetării științifice ca primă treaptă a procesului unitar al creației arhitecturale, a ilustrat convingător rodnicia colaborării între specialitățile care au conlucrat la elaborarea studiului, importanța abordării sociologice a problemelor de arhitectură. Era de așteptat ca rezultatele anchetei să impulsioneze pe cei care activează în acest domeniu. Ne-am informat asupra celor ce au urmat. Constatările noastre sînt puțin îmbucurătoare, și iată de ce : în vreme ce colectivul și-a continuat studiul — abordînd, de astă dată, zonele profilate în industria chimică — secția de specialitate din C.S.C.A.S. a trimis materialul cu concluziile primei anchete spre analiză comitetelor executive ale sfaturilor populare ale regiunilor Maramureș, Hunedoara, Bacău, Oltenia, Argeș, Ploiești și Su-

tului popular regional — conține unele observații judicioase, vădind atenție și interes, răspunsul venit de la Deva menționează, extrem de laconic : ...„sîntem de acord cu conținutul studiului și cu concluziile finale”. Foarte bine, s-ar putea spune, iată cea mai bună dovadă că ancheta este temeinic elaborată. Specialiștii din regiunea Hunedoara sînt de acord ! Fără să bănuim măcar cine sînt aceștia, ne-am deplasat la Deva, pentru a explicita deplinul acord exprimat, pentru a afla ce șanse de aplicare au concluziile studiului. Și mare ne-a fost mirarea descoperind că la D.S.A.P.C. nici măcar nu se știa de existența anchetei întreprinse la I.P.C.T., că sfatul popular regional nu a considerat necesar să se consulte cu Direcția sa pentru sistematizare, arhitectură și proiectarea construcțiilor. A cui competență a fost oare solicitată cînd s-a elaborat laconicul și categoricul răspuns ? Ne lămurește ing. Gheorghe 
Sefer, secretarul Consiliului tehnico- științific: specialiștii în locuințe ai Sfatului populair al regiunii Hunedoara, de la secția gospodărie comunală I Ei sînt cei care au fost con

sultați. Studiul n-a . fost trimis la D.S.A.P.C. nici măcar în chip de material documentar, sub titlu informativ. Nu e de mirare că unor asemenea experți le-a venit cam greu să formuleze observații referitor la un studiu privind caracteristicile funcționale zonale în domeniul locuințelor. Evident, nu e vina lor, ei au o altă calificare și răspund de cu totul alte probleme. Orientarea C.T.S. este însă pilduitoare.In ceea ce privește situația din regiunile care n-au răspuns, stîrnește nedumerire faptul că organele repre- zentînd pe beneficiar, cele mai interesate în rezolvarea conform cu cerințele a tipurilor de locuințe, întîrzie să-și formuleze punctul de vedere. Concretizarea în proiectare a unui valoros studiu este întîrziată deoarece, ca în atîtea alte rînduri, este minimalizată importanța investigației ca element de fundamentare a construcției. Pe de altă parte, se poate reproșa forului central de îndrumare sistemul de a soluționa, prin adrese, o asemenea situație. Arh. Ignațiu 
Șerban, șeful secției clădiri de locuit și hoteluri din C.S.C.A.S., ne-a mărturisit că acum va fi nevoie de o nouă serie de hîrtii, în chip de revenire. Consultarea forurilor locale, absolut necesară, va fi deci prelungită, iar trecerea la elaborarea temei de pro-, ieotare și a secțiunilor tip « pentru loouințe în zone cu profil minier va. suferi o nouă amînare. Considerăm că deplasarea unuia dintre compo- nenții colectivului care a întreprins studiul în cîteva din regiunile vizate ar fi mult mai operativă, pe lîngă faptul că ar prilejui un cîștig și în lărgirea ariei de investigație.O dificultate în calea proiectării respectivelor secțiuni o constituie și unele prevederi ale legislației actuale, care fac cu neputință redistribuirea suprafețelor între diferitele încăperi ale apartamentului. Se dovedește astfel că eficacitatea cercetării științifice în arhitectură, ritmul de a- plicare a noului în proiectare suferă ca urmare a menținerii unor practici birocratice sau a unor elemente de legislație în prezent depășite. Mersul înainte este incompatibil cu inerția: el presupune ^mobilitate, receptivitate și o continuă autoperfecționare din toate punctele de vedere.

Arh. Gh. SĂSĂRMAN

Tezaurul 
monetar 

de la
Tătărăști

BACĂU (corespondentul „Scînteii"). Prof. Viorel Căpitanu, șeful secției de istorie a Muzeului regional din Bacău, ne-a informat că zilele acestea colecția numismatică a muzeului s-a îmbogățit cu un tezaur de monede romane din perioada republicii, descoperit la Tătărăști, raionul Adjud. Cele peste 100 monede de argint au imprimate pe ele e- figii ale unor zeități și conducători de oști romani. Specialiștii susțin că acest tezaur se adaugă la nenumăratele mărturii descoperite pînă acum, care atestă legăturile populației autohtone cu lumea romană. Cercetările făcute de Muzeul regional în această comună au dat la iveală urmele unor așezări străvechi din epoca neolitică și pînă în secolul III al erei noastre.

ASIGURAREA DE ACCIDENTE „TURIST”, introdusă de ourînd, vine în întâmpinarea cerințelor acelor cetățeni oaie pleacă în concedii, excursii, delegații etc. și doresc să încheie asigurări pe durate mai scurte, în asigurare se cuprind: persoana care încheie contractul pentru cazurile de invaliditate permanentă și deces din accidente, precum și bunurile gospodărești ale acesteia. Sumele asigurate sînt diferențiate în funcție de natura accidentului, fiind cuprinse între 10 000 și 25 000 de lei pentru invaliditate permanentă și între 5 000 și 15 000 lei pentru deces. Pentru bunuri, suma asigurată este de 20 000 de lei.Asigurarea se încheie pe timp de o lună, iar prima de asigurare este de numai 15 lei și se plătește odată cu emiterea poliței de asigurare. Suma asigurată se plătește asiguratului în caz de invaliditate permanentă din accident sau de distrugere a bunurilor gospodărești, iar în caz de deces, beneficiarului înscris în contractul de asigurare.ASIGURAREA FAMILIALA DE ACCIDENTE, de asemenea, recentă, oferă condiții avantajoase : în asigurare, pe lîngă asiguratul principal, care poate fi la încheierea asigurării în vîrstă de pînă la 70 de ani, sînt cuprinși soția, precum și copiii, indiferent de numărul lor, în vîrstă de la 5 la 16 ani. Suma asigurată pentru fiecare persoană cuprinsă în asigurare este de 10 000 lei pentru invaliditate permanentă totală și 5 000 lei pentru deces din accident. Asigurarea se face pe o durată de 3 luni, jnitându-se încheia pînă la trei contracte de asigurare pentru aceeași perioadă ; prima ce se plătește pentru fiecare contract este de numai 25 de lei. Contractele de asigurare se pot reînnoi prin plata primei pentru perioada următoare, înainte de expirarea asigurării în curs, răspunderea ADAS continuînd, în aceste cazuri, fără întrerupere.Altă formă nouă de asigurare este ASIGURAREA DE ECONOMIE ȘI DE INVALIDITATE PERMANENTĂ DIN ACCIDENTE. Aceasta dă asiguratului posibilitatea să economisească în mod planificat anumite sume de bani și, în același timp, să primească și despăgubiri în cazul unei invalidități permanente ca urmare a unui accident.Asigurarea se încheie pe durate cuprinse între 5 și 10 ani, pentru sume de 10 000 lei sau mati mari

(crescînd cu fracțiuni de cîte 5 000 lei). Prima de asigurare se stabilește în funcție de durata asigurării și de suma asigurată, plata făcîndu-se a- nual, anticipat. La cererea asiguratului, primele se pot plăti și în rate semestriale, trimestriale sau lunare, de asemenea anticipat.In cazul plății anticipate a primelor pe mai mulți ani, asiguratul beneficiază de o reducere de 4 la sută pentru fiecare an de plată anticipată.La expirare, asiguratul poate să opteze pentru încasarea sumei ce i se cuvine, fie dintr-odată, fie sub formă de rentă anuală pe timp limitat. In ultima situație, pe lîngă că beneficiază de fructificarea sumelor, asiguratul are posibilitatea să obțină o asigurare gratuită pentru invaliditate permanentă, egală cu triplul sumei asigurate inițial, în caz de accidente de circulație și cu dublul sumei asigurate, în cazul altor accidente.în caz de deces din orice cauză — înainte de expirarea termenului pentru obținerea sumei asigurate sub formă de rentă — suma asigurată diminuată cu valoarea rentelor plătite se va înmîna moștenitorilor, piu» dobînda acumulată.ASIGURAREA BUNURILOR DIN GOSPODĂRIE. Această formă de asigurare se referă la aproape toate bunurile care se află într-o gospodărie, fie la orașe, fie la sate, bunuri aparținînd atît asiguratului și membrilor familiei acestuia, cît și altor persoane, dacă se află în folosința sau păstrarea asiguratului sau a membrilor familiei sale. Dintre aceste bunuri menționăm: mobila, obiecte de bucătărie, perdele, aparate electrice de uz casnic, aparate de radio și de televiziune (inclusiv antenele și cablurile de cobarîre), îmbrăcăminte, lenjerie, încălțăminte, produse agricole, viticole, pomicole, produse animale și alimentare etc. Sînt cuprinse în asigurare și bunurile asigurabile luate în deplasare de către asigurat și membrii familiei acestuia, dar pentru cel mult 10 la sută din suma asigurată, pe toată durata asigurării.Cazurile în care ADAS plAeșia despăgubiri pentru pagubele produse bunurilor asigurate sînt multe și conferă acestei asigurări o serie de avantaje. Iată cîteva din riscurile cuprinse în asigurare : incendiul, trăsnetul, furtuna, ploaia torențială, grindina, inundația, uraganul, cutremurul, prăbușirea sau alunecarea de

(Urmare din pag. I)șoara Oucu din „Steaua fără nume” a lui Sebastian, fără a fi însă decente. Nu e un paradox ?Poate mai mult decît alte atribute ale civilizației, decența presupune un efort educativ nuantat, suplu, comparabil cu formarea gustului estetic. Etichetarea, intervenția brutală, chiar dacă sînt bizuite pe cele mai bune intenții, ră- mîn fără ecou fiindcă nu folosesc singura armă cu adevărat eficace împotriva indecentei : argumentul.Dovedim o părere foarte proastă despre buna-cuvi- ință atunci cînd o înțelegem ca pe o constrîngere și nu ca pe o convingere, cînd o înfățișăm sub chipul unei mătuși plicticoase și acre. Majoritatea răspunsurilor primite la ancheta noastră vizează de aceea concepții și metode greșite care, în pofida intenției de a dezarma indecenta, manifestările de necuviință, se soldează cu e- fect invers.
Educația prin NU!— Făcînd un mic sondaj, am constatat că majoritatea elevilor cunosc teoretic normele de bună-cu- viință, discută competent despre ele. M-am întrebat de ce totuși unii nu le aplică ? pune degetul pe rană Kozma Bela, directorul liceului de fete „Unirea" din Tîrgu-MureS. Una dintre elevele cu care am stat de vorbă mi-a mărturisit franc că anturajul prietenelor îi cere să fie originală, prin originalitate în- țelegîndu-se ceea ce nu se încadrează în normele „rigide" de comportare civilizată. O alta, cu aceeași sinceritate, mi-a răspuns că ar fi socotită ridicolă dacă s-ar comporta cum i se

cere. Iar o fată din ultima clasă era de părere că aceste norme sînt formulate de adulti care au uitat că și ei au fost tineri...— Cum vă explicați a- ceastă reacție ?— Dascălului rigid, dispus să eticheteze, nu-i va fi greu să „pună la punct" astfel de opinii „impertinente". Numai că ele își află izvorul — de ce n-ani spune lucrurilor pe nume ? — tocmai în stilul rigid de educație. Căci iată cum explicau înseși elevele : „Am avut o dirigintă care timp

■ na
Noul local al poștei din Turnu Severin Foto : A. Cartojan

teren, furtul prin spargere, pagubele groduse de greutatea zăpezii, de car- onizarea totală sau parțială (chiar și fără flăcări) sau ca urmare a stricăciunilor accidentale la instalațiile de apă, canal sau încălzire centrală ș.a.
Administrația Asigurărilor de Stat 

acordă despăgubiri la valoarea reală 
a bunurilor dăunate. In această asigurare este inclusă și asigurarea persoanei care a încheiat contractul, precum și a soției, respectiv a soțului, pentru cazul de invaliditate permanentă sau deces, produse de incendiu, trăsnet, explozie sau cutremur de pământ, la domiciliul asiguratului, precum și asigurarea pentru unele cazuri de despăgubiri datorate de asigurat în calitate de locatar față de proprietar, pentru pa- gube la imobilul în care se află unurile asigurate.Cel care încheie o asigurare pentru bunurile din gospodărie plătește o primă de asigurare care se stabilește în funcție de mărimea sumei asigurate și de durata asigurării. De exemplu, pentru bunuri în valoare de 30 000 lei (sumă asigurată) se plătește o primă anuală de 60 let

sînt la o vîrstă a „modelelor" cînd o ținută îngrijită, o exprimare mai aleasă li se imprimă pe nesimțite. In schimb, rămași numai între ei (mă refer nu la o ocazie, ci la o izolare sistematică) atmosfera nu se mai primenește printr-o experiență, printr-un gînd nou, șl din dorința de a face ceva, de a se afirma prin ceva, ei aleg, prin supralicitare reciprocă, expresia tare, gestul crud, atitudinea lipsită de „prejudecăți". Iar cînd vorbim de o circulație de aer proaspăt, să nu avem nea-

diferitelor forme ale indecenței ? Nu e un semn al tăriei lor, ci al slăbiciunilor noastre. Din păcate, se mai găsesc destui care lasă nesancționați pe cei indecenți, cultivatori ai prostului gust. Nepăsare ? Și asta. Dar, de multe ori se face confuzie între gluma bună, originală, bizuită pe spontaneitate și cea înjositoare, degradantă ; între expresia spirituală și cea vulgară ; între atitudinea degajată și cea fri- zînd Imoralitatea.De unde provin aceste echivocuri din care inde-

prindă prin extravaganță și neglijență, dispar în- tr-un anonimat penibil. Oriunde astfel de exhibiții sînt privite ca atare de lumea civilizată ; m-am putut convinge personal că inși de acest soi sînt izolați, urmăriți cu priviri reprobatoare, ridiculizați.— Eu aș formula și următoarea întrebare : de ce să conferim o aură nemeritată unor manifestări de necuviință elementară ? Cel mai adesea, îndărătul dezordinii vestimentare, al acelui debraillă, cum îi zic francezii — argumentează

Echilibrul numit decență
de patru ani nu ne-a spus decît ce nu e voie. Aceste interdicții, repetate aproape zilnic, ne apăsau, ne iritau, ne făceau să procedăm dinadins altfel. Cînd nu ți se explică de ce, cînd nu ți se arată și ce să faci, nu numai ce să nu faci, simți că ești desconsiderat".Din teama de a nu fi socotiți rigizi și retrograzi, alții utilizează reversul : metoda neamestecului total. Să fie o soluție modernă ?
Cercul închis— Cînd tinerii organizează cîte un „ceai", există părinți care pleacă de-aca- să, ca să nu-i stingherească... — constată Dina Cocea. Sînt apoi surprinși că ceea ce a dat în clocot numai „ceai" n-a fost. De ce să-i izolăm pe tineri, de ce să-i lăsăm în cerc închis ? Ei

părat imaginea prezenței unei bunicuțe nițeluș surde și demodate, nici să nu ne facem false complexe de inferioritate...
Falsul diagnostic— Brâncuși scria : „Avem un cod civil, un cod penal și un cod comercial. De ce n-am avea și un cod 
etic ? Eu l-aș construi pe 
bază de proverbe, dacă aș fi un cercetător al moralei" (s. n.). In realitate, acest cod moral există — comentează sociologul Aculin Cazacu. Se află în mîna opiniei publice. S-a verificat nu o dată, practic, că în fața reacției pozitive, unitare a celor din jur, orice ins excentric și grosolan bate în retragere. El nu poate scăpa de „încercuirea" invizibilă. Cum se explică, totuși, persistența

cența își croiește manta de vreme rea ? Gustul șovăielnic, lipsa de discer- nămînt își au, firește, partea lor. Dar nimic nu se compară cu ravagiile pe care le provoacă diapnos- ticul : „modern", fie revendicat cu înverșunare de cei în cauză, fie decretat cu ușurință de oameni o- bișnuiți să manevreze formula cea mai comodă. Intr-un caz „modern" se confundă cu miraculosul „Sesam, deschide-te !“, în celălalt echivalează cu acceptarea unei fatalități pe care n-o poți înfrunta.— Sînt însă unii înclinați să creadă că neglijarea ținutei ar constitui a- devărata caracteristică a omului tînăr — e de părere conf. dr. Crișan Mir- cioiu, de la Institutul de medicină și farmacie din Cluj. E drept că la noi, astfel de cazuri care apar meteoric, încercînd să sur-

Dina Cocea — nu recunoști degajarea juvenilă, ci prozaica abdicare de la sfintele reguli de curățenie. E- fortul trebuie îndreptat spre acuratețe, nu spre excentricitate. Ce este original, modern în ținuta omului netuns, cu pantalonii „tirbușon" ? Pur și simplu este o dovadă de dezordine, de lipsă de respect nu numai față de cei din jur, dar și de propria persoană.— Care este primejdia aplicării falsului diagnostic de „modern" ?— Cea a oricărui diagnostic fals. Dar să analizăm puțin consecințele cazului. Cei lipsiți de decență nu numai că se simt „o- norați" de formulă, dar își fac din ea un scut și un blazon. Cei cu adevărat moderni se simt lezați de faptul că sînt asimilați în categoria de mai sus. Se simt oarecum neînțeleși — cum spunea o studentă e-

minentă la o „masă rotundă” — și pe bună dreptate. A pune la întîmplare eticheta „modern" e apanajul unor pedagogi depășiți, nereceptivi, care preferă soluția simplistă a „combaterii" nediferențiate a tot ce contravine principiului lor „sănătos"; „așa era pe vremea mea și era bine". Primejdia cea mare a a- cestui clișeu educativ este 
crearea și alimentarea fal
sei probleme a nepotriviri
lor dintre generații. O dată creată distanța, tinerii nu-i mai ascultă, le resping sau le persiflează sfaturile, chiar cînd ele sînt de bun simt.

Est modus in rebus. Străvechiul principiu nu-și dovedește valabilitatea numai în interiorul fenomenului propriu-zis — buna cuviință, decența — ci, după cum s-a putut vedea pînă aici, el joacă un rol esențial în însuși modul de abordare a fenomenului. Da, „este o măsură în toate", dar ca ea să existe realmente, ca echilibrul decenței să poată fi păstrat neclintit, se cere o a- titudine fermă însă nuanțată, excluzînd deopotrivă rigiditatea, liberalismul și echivocul pedagogic. Nu e suficient să extirpi buruiana indecenței, trebuie să și cultivi florile bunei cuviințe, cu tact și răbdare, pentru a da viață splendidei aspirații umaniste, exprimate de un personaj cehovian : „La om, totul trebuie să fie frumos; și 
fața și îmbrăcămintea și 
sufletul și gîndurile"....Dar ce manifestări șl mentalități vin să tulbure cîteodată acest echilibru 
(la om, totul...) numit decență ? Ce le opune civilizația ? Iată întrebări la care urmează să aflăm răspunsuri.
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CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR!
REGIONALE DE PARTID

în orașul siderurgiștilor au avut loc, în ziua de 12 noiembrie a. c., lucrările Conferinței regionale de partid Hunedoara. Erau prezenți membri ai comitetului regional, ai comitetelor raionale și orășenești de partid, reprezentanți ai comuniștilor din întreaga regiune — mineri, siderurgiști, lucrători din întreprinderile constructoare de mașini, de pe șantierele de construcții, din întreprinderile agricole de stat, S.M.T.-uri și cooperative agricole de producție, intelectuali din orașele și satele regiunii. Au participat, de asemenea, tovarășul Dumitru Ivanovici, șef de secție la C.C. al P.C.R., și alți activiști ai Comitetului Central al partidului. Cu un înalt simț de răspundere, caracteristic comuniștilor, participanții au dezbătut documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie a.c. și au ales delegați pentru Conferința Națională a partidului.
Tovarășul Gheorghe Călin, membru al Comitetului Central al P.C.R., prim-secretar al Comitetului regional de partid Hunedoara, a făcut o amplă expunere privind însemnătatea acestor documente. Vorbitorul a arătat că măsurile prevăzute în proiectul de Directive au un caracter profund științific, vădind preocuparea conducerii partidului pentru perfecționarea continuă a activității în toate sectoarele construcției socialiste, pentru valorificarea mai intensă a a- vantajelor planificării socialiste și fructificarea pe o scară tot mai largă a inițiativei maselor. Ele reflectă rolul crescând al partidului în întreaga viață economică și socială a țării. Este un merit al conducerii partidului, în frunte eu tovarășul Nicolae Ceaușescu — a sn'is vorbitorul — că, sintetizînd și generalizînd experiența de pînă a- cum, succesele obținute de întregul popor în îndeplinirea hotărîri- lor Congresului al IX-lea, a sesizat, în același timp, diferite fenomene negative, manifestări de birocratism, rutină și rigiditate care frînau mersul înainte al societății noastre și a inițiat un complex de măsuri menite să asigure ridicarea întregii activități economice pe 

o treaptă calitativ superioară. în continuare, tovarășul Călin s-a referit la măsurile prevăzute în proiectul Principiilor de bază privind îmbunătățirea organizării ad- ministrativ-teritoriale a României.După expunerea primului secretar au urmat ample dezbateri. Vorbitorii au relevat realismul măsurilor ce se preconizează, faptul că ele răspund necesităților dezvoltării economico-sociale, oferă soluții cerute de viață. Ei au argumentat necesitatea aplicării acestor măsuri cu date și fapte din activitatea ce se desfășoară în diferitele unități din regiune.în cuvîntul său, directorul general al Combinatului siderurgic Hunedoara, irig. Nicolae Agachi, a a- rătat că practicile caracterizate printr-un centralism excesiv din activitatea unor ministere și direcții generale, umflarea artificială a aparatului central și îndepărtarea de producție a unui mare număr de specialiști, tutela măruntă și uneori substituirea conducerii întreprinderilor, au avut urmări negative asupra activității economice. Multiplicarea verigilor organizatorice a dat naștere unor paralelisme care îngreunează relațiile dintre unitățile economice, dintre acestea și direcțiile generale și ministere. Tocmai de aceea — a subliniat vorbitorul — organizarea activității economice pe cele trei verigi: ministerul economic, centrala industrială și întreprinderea ■— așa cum prevede proiectul de Directive — oferă condiții optime pentru valorificarea mai intensă a avantajelor coordonării unitare și organizarea rațională a producției, o dată cu creșterea operativității în activitatea economică curentă. Colectivul siderurgiștilor hunedo- reni va răspunde noilor măsuri inițiate de conducerea partidului cu noi și însemnate realizări— Consider că verigile intermediare dintre Ministerul Minelor, direcțiile sale generale și Combinatul carbonifer Valea Jiului, a spus tovarășul Lazăr David, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Petroșeni, au avut repercusiuni nefavorabile în desfășurarea normală a procesului de producție. Un mare număr de cadre tehnice, specialiști valoroși din producție, au fost chemați să lucreze în direcțiile generale, ceea ce a slăbit conducerea nemijlocită a producției. La minele din Valea Jiului, fenomenele de centralizare excesivă se manifestă în forme diferite. Deși prelimina- rele anuale ale producției fiecărei exploatări miniere în parte sînt a- probate de organele ministerului, pentru orice modificare cît de mică sînt necesare noi avizări și aprobări care consumă timp, cer un volum inadmisibil de hîrtii care pleacă din Valea Jiului spre București și retur. în medie se trimit de către combinat Ministerului Minelor 142 de situații lunare, 128 trimestriale și 113 anuale Este lipsit de orice logică, a continuat vorbitorul, faptul că în timp ce conducerea combinatului carbonifer are dreptul să aprobe lucrări de investiții pînă la 10 milioane de lei, nu poate decide fără avizul direcției generale, atacarea unei noi felii de cărbune în- tr-un sector oarecare de producție. Consider că prin înființarea centra

HUNEDOARA ARGEȘ
lelor industriale, conform prevederilor Proiectului de Directive, se vor crea condiții pentru apropierea conducerii de nevoile producției, lichidîndu-se astfel anomaliile existente în prezent. Propun ca viitoarea centrală industrială pentru ramura carboniferă să fie stabilită în Valea Jiului, unde în momentul de față se extrage cea mai mare cantitate de cărbune a țării.Mai mulți vorbitori au subliniat justețea prevederilor documentelor Plenarei din octombrie cu privire la necesitatea respectării consecvente a centralismului democratic — principiu organizatoric fundamental al statului nostru — care asigură îmbinarea coordonării pe bază de plan a activității economice și social-culturale cu acordarea de largi atribuții unităților economice, sfaturilor populare etc. Ei au arătat că respectarea intereselor generale ale poporului, asigurarea dezvoltării echilibrate a întregii țări impun ca hotărîrile cele mai importante să fie luate de forurile supreme ale partidului și statului, ca exponente ale întregii națiuni.Ing. Gheorghe Vasiu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Hunedoara, Petre Constan

tin, șef de brigadă la mina Lupeni, 
Gheorghe Iliescu, director tehnic la Combinatul carbonifer Valea Jiului, economista Doina Sicoe — au subliniat, în cuvîntul lor, că măsurile propuse privind acordarea de atribuții mai largi unităților e- conomice în organizarea și coordonarea activității lor, în realizarea sarcinilor ce le revin din planul general de dezvoltare a economiei, vor conduce la creșterea răspunderii pentru folosirea fondurilor materiale și bănești, la sporirea e- ficienței economice a tuturor întreprinderilor. Referindu-se la a- celeași probleme, ing. Nicodim Roșea, secretar al comitetului regional de partid, a subliniat că fiecare activitate economică, oriunde se desfășoară, trebuie să corespundă unor nevoi reale, să asigure recuperarea cheltuielilor sociale, să fie rentabilă, să contribuie la înfăptuirea reproducției socialiste lărgite.Pe bună dreptate se apreciază în proiectul de Directive — a spus vorbitorul — că eforturile făcute de partid și guvern pentru înzestrarea unităților industriale cu tehnică modernă nu se reflectă pe deplin în rezultatele obținute ; a- ceasta se datorește în principal faptului că preocupările pentru perfecționarea organizării producției și a muncii au fost sporadice, s-au desfășurat într-un cadru restrîns, n-au avut finalitatea necesară. Organizarea științifică a producției și a muncii, creșterea rentabilității și eficienței economice vor trebui să devină preocupări permanente în fiecare unitate economică. Ceea ce am realizat pînă acum în regiunea noastră în acest domeniu reprezintă doar începutul unui proces continuu ce urmează să fie adîn- cit și extins în toate sectoarele de activitate. Afirmînd acest lucru mă bazez pe constatările comitetului regional de partid că nu există întreprindere în regiunea noastră care să nu aibă rezerve nevalorificate.în cadrul lucrărilor conferinței s-a dezbătut pe larg proiectul Principiilor de bază cu privire la îmbunătățirea organizării adminis- trativ-teritoriale și sistematizarea localităților rurale. Mai mulți vorbitori, printre care Ioachim Moga, secretar al comitetului regional de partid, Vichente Bălan, președintele Icomitetului executiv al sfatului popular regional, Roth Simion, președintele cooperativei agricole de producție Miercurea, profesoara 
Maria Crețu și alții au relevat că actuala împărțire administrativă, stabilită cu mulți ani în urmă, nu mai corespunde etapei de dezvoltare economică și socială în care se află țara noastră. între organele centrale și unitățile de bază admi„Pătrunși de dorința arzătoare de a aduce maximum de contribuție la sporirea neîncetată a avuției naționale, la progresul general al României socialiste, reprezentanții organizațiilor de partid din regiunea Hunedoara au dezbătut și aprobat cu entuziasm și în unanimitate întregul complex de măsuri preconizat de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 5—6 octombrie 1967.Conferința organizației regionale de partid, dînd glas sentimentelor comuniștilor și ale celorlalți oameni ai muncii din regiunea Hunedoara, își exprimă încrederea deplină în justețea și realismul politicii profund științifice a partidului nostru, întreaga stimă și recunoștință față de Comitetul Central al partidului și față de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija permanentă ce o purtați întăririi și dezvoltării potențialului economic și social al României, creșterii bunăstării materiale și culturale a poporului.Conferința aprobă întru totul politica externă a partidului și statului nostru, își exprimă deplina satisfacție față de acțiunile întreprinse pentru întărirea continuă a sistemului mondial socialist, a unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru extinderea și consolidarea relațiilor dintre România și celelalte țări, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor de neclintit ale suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, pentru triumful socialismului, progresului și păcii în întreaga lume".Delegații la conferință, participanții la dezbateri au exprimat a- deziunea deplină a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din regiunea Hunedoara pentru politica înțeleaptă internă și externă a conducerii partidului, hotărîrea lor fermă de a traduce în viață obiec

nistrative se interpun verigi intermediare care generează paralelisme, suprapuneri de sarcini și atribuții, ceea ce îngreunează conducerea activității politice, economice și social-culturale. Vorbind despre această problemă, dr. docent Octa
vian Floca a arătat că revenirea la denumirile de județ și de primar este pe deplin justificată, aceste denumiri avînd vechi rădăcini în istoria poporului român. Documentele vremii atestă că termenul de județ apare pe pămîntul țării noastre odată cu primele formațiuni politico-administrative românești, în secolele XIII—XIV districtele din Deva, Hațeg și Hunedoara erau conduse de județi.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tov. Gheorghe Călin. Dezbaterile ce au avut loc în cadrul conferinței noastre, caracterizate prin competență și răspundere — a spus vorbitorul — reflectă înțelegerea adîncă și adeziunea deplină a cadrelor de partid, economice și de stat, a tuturor comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii din regiunea Hunedoara, la documentele plenarei Comitetului Central al partidului din 5—6 octombrie a.c., deplina responsabilitate pentru traducerea în viață a hotărîri- lor de partid și de stat. Relevînd avîntul cu care oamenii muncii din regiune se pregătesc să în- tîmpine Conferința Națională a partidului, rezultatele obținute în realizarea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R., vorbitorul a arătat că în industria regiunii, în primele 10 luni ale anului, planul a fost îndeplinit la producția globală în proporție de 102 la sută, la producția marfă vîndu- tă și încasată în proporție de 102,7 la sută, iar la productivitatea muncii 103,8 la sută. Valoarea producției suplimentare se ridică la 331 milioane lei, a economiilor peste plan la 118 milioane lei, iar a beneficiilor la 190 milioane lei.Este necesar ca în toate întreprinderile să se consolideze rezultatele dobîndite pînă acum, să fie înlăturate cu hotărâre lipsurile e- xistente în organizarea și conducerea producției. O mai mare a- tenție va trebui să se acorde folosirii intensive a capacităților de producție în siderurgie și construcția de mașini, mai bunei utilizări a forței de muncă și a timpului de lucru în industria minieră și pe șantierele de construcții. Va trebui să se combată cu toată energia concepția greșită potrivit căreia cheltuielile neecono- micoase ar fi inevitabile oricărui proces de producție. Asemenea tendințe dăunătoare progresului economic nu trebuie să-și facă loc în practica nici unei conduceri de întreprinderi. O sarcină de prim ordin pentru conducerile întreprinderilor, pentru organizațiile de partid și sindicale este pregătirea în cele mai bune condiții a producției din anul viitor.în continuare, vorbitorul s-a ocupat pe larg de problemele agriculturii. El a arătat că o deosebită atenție trebuie acordată sectorului zootehnic, unde rezultatele obținute pînă acum sînt mult sub posibilitățile regiunii. Cadrelor din agricultură, organizațiilor de partid din întreprinderile agricole de stat, din cooperativele agricole, uniunilor cooperatiste le revine sarcina să se ocupe sistematic de creșterea producției vegetale și animale pentru care sînt încă în regiune mari rezerve nevalorificate.în încheierea lucrărilor, conform normelor de reprezentare stabilite, au fost aleși 58 de delegați pentru Conferința Națională a partidului.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la Conferința regională de partid au adresat o scrisoare COMITETULUI CEN
TRAL AL P.C.R., PERSO
NAL TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, printre altele, se spune : 

tivele stabilite de Congresul al IX-lea al P.C.R. și prevederile izvorâte din documentele ce vor fi elaborate de Conferința Națională a partidului,
Spiridon STANEI 
Laurenjiu VISKI

Desfășurată zilele acestea la Pitești, Conferința organizației regionale de partid Argeș, cuprin- zînd aproape 90 000 membri de partid, a exprimat atașamentul unanim al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din regiune față de politica internă și externă a partidului, hotărîrea lor de a-și consacra toate forțele înfăptuirii măsurilor de deosebită însemnătate preconizate de partid pentru ridicarea calitativă a întregii activități economice, pentru înflorirea României socialiste.Printre delegații și invitații la conferință se aflau membrii și membrii supleanți ai comitetului regional de partid și ai comisiei de revizie, membrii birourilor comitetelor raionale și orășenești de partid, delegați aleși de organizațiile de partid din rîndurile muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, membri de partid din ilegalitate, conducători ai organizațiilor de masă. Au participat, de asemenea, tov. Sion Bujor, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., precum și alți activiști ai Comitetului Central.Deschizînd lucrările conferinței, tov. Petre Duminică, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului ‘regional de partid, a arătat că prevederile documentelor adoptate de plenara C.C. al P.C.R. din octombrie 1967 reprezintă o continuare firească, pe plan superior, a preocupărilor fundamentale de ansamblu ale partidului privind crearea unui cadru cît mai propice pentru îndeplinirea însuflețitorului program elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R., pentru înfăptuirea în condiții optime a obiectivelor desăvîr- șirii construcției socialiste. Dezbaterea lor publică găsește partidul și întregul nostru popor în plin e- fort al muncii creatoare îndreptată spre ridicarea țării pe culmile progresului economic și civilizației. Parte integrantă în acest ansamblu de eforturi mobilizatoare ale întregului popor, comuniștii, oamenii muncii din regiunea Argeș își consacră toate forțele, capacitatea și energia lor înfăptuirii sarcinilor trasate de partid. Larga dezbatere publică a documentelor Plenarei C.C. a prilejuit în regiunea noastră, ca și în întreaga țară, exprimarea adeziunii depline a maselor față de politica înțeleaptă a partidului, a încercatei sale conduceri, politică ce exprimă interesele vitale ale poporului.în continuarea lucrărilor au luat cuvîntul un mare număr de parti- cipanți. Exprimindu-și deplinul a- cord față de proiectul de Directive și de celelalte documente adoptate de plenara C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967, ei au formulat totodată, cu un înalt spirit de răspundere, propuneri valoroase, menite să contribuie la aplicarea cu înaltă eficiență a măsurilor preconizate, corespunzător condițiilor concrete din întreprinderile regiunii, sporind astfel aportul regiunii la efortul general al întregului popor pentru înfăptuirea cincinalului.Arătînd că trăsătura fundamentală a proiectului de Directive este caracterul creator al soluțiilor preconizate, pe baza concluziilor desprinse din propria noastră experiență, din confruntarea realităților vieții cu cerințele legilor economice obiective ale socialismului, mai mulți vorbitori, printre care tov. Alexandru Popescu, prim-secretar al Comitetului orășenesc Pitești al P.C.R., au subliniat că măsurile preconizate pentru îmbunătățirea conducerii și planificării economiei naționale vor impulsiona avîntul neîntrerupt al forțelor de producție, dezvoltarea relațiilor socialiste, atingerea unei înalte eficiente în întreaga activitate economică. Vorbitorul, ca și alți participanți la dezbateri, s-a o- prit apoi la necesitatea înlăturării manifestărilor de formalism în conducerea activității economice, a verigilor intermediare, a aglomerării specialiștilor cu sarcini administrative și participării lor nemijlocite la activitatea productivă.Alți participanți, printre care 
tov. Dumitru Mihai, director general al Uzinei de piese auto Coli- bași, s-au referit la modul inovator în care proiectul de Directive preconizează aplicarea consecventă a principiului centralismului democratic, insistînd asupra atribuțiilor sporite care se acordă unităților economice în condițiile creșterii răspunderii lor. Subliniind însemnătatea apropierii de producție a organelor de conducere, vorbitorul a apreciat că aplicarea acestui principiu va înlătura mecanismul defectuos existent acum în circuitul comenzilor de piese de schimb de la Ministerul Transporturilor A- uto, Navale și Aeriene la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, pînă la uzină, și de aici, înapoi, pe aceeași filieră irațională. Tov. Gheorghe Spoitu, directorul Uzinei de aluminiu Slatina, a scos în evidență avantajele sistemului minister economic — centrală industrială — întreprindere productivă. Totodată, el a insistat asupra importanței precizării indicatorilor de plan.Tov. Gheorghe Cocoș, directorul general al Grupului de șantiere Lotru, a exprimat hotărîrea colectivelor care construiesc marea hidrocentrală argeșeană de a asigura îndeplinirea riguroasă a planului de investiții. El a arătat că 

prevederea inclusă în proiectul de Directive ca în planul de stat să nu se introducă decît lucrări bine pregătite, cu toate condițiile create, va determina creșterea eficienței economice a investițiilor.în lumina prevederilor proiectului de Directive, tov. Victor Chelu, directorul C.I.L.-Pitești, a relevat necesitatea continuării pe un plan superior a eforturilor îndreptate spre întărirea cercetării științifice și a legăturii sale cu producția, spre organizarea științifică a producției și a muncii, în scopul folosirii cu un înalt randament a potențialului tehnic, material și uman al întreprinderilor.Tov. Florența Munteanu, secretar al comitetului de partid de la „Tex- tila“-Pitești, a reliefat însemnătatea Hotărîrii recentei plenare a C.C. al P.C.R cu privire la îmbunătățirea sistemului de salarizare și majorarea salariilor, care va contribui la stimularea eforturilor pentru îndeplinirea prevederilor cincinalului, asigurînd ridicarea, în continuare, a nivelului de trai al oamenilor muncii.Referindu-se la importanța principială a documentelor, supuse dezbaterii publice, tov. Gheorghe Marinescu, secretar al comitetului regional de partid, a spus: Cuprin- zînd toate laturile sistemului nostru economic — producția și investițiile, circulația, repartiția și cointeresarea materială, cercetarea științifică, organizarea științifică a producției și a muncii, planificarea curentă și de perspectivă, formele de aplicare a centralismului democratic, pîrghiile economico-financiare, prețurile — proiectul de Directive creează un cadru propice pentru perfecționarea întregului ansamblu de relații social-economice din țara noastră, înfăptuirea în condiții optime a programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului.Lucrările conferinței au scos totodată în evidență caracterul profund științific, soluțiile originale, corespunzătoare realităților României, ale principiilor de bază ale îmbunătățirii organizării adminis- trativ-teritoriale a țării și sistematizării localităților rurale. în a- cest sens, tov. Petre Dănică, secretar al Comitetului regional de partid, a arătat că perfecționarea conducerii economice va accelera ritmul dezvoltării economice a țării, iar îmbunătățirea organizării admi- nistrativ-teritoriale a țării va crea cadrul necesar pentru apropierea organelor centrale de conducere de unitățile administrative de bază, pentru soluționarea operativă și eficientă a problemelor pe care le ridică progresul economic și social al țării.Numeroși delegați, printre care tov. Constantin Sandu, președintele sfatului popular regional, relevînd anomaliile pricinuite de actualele forme de organizare admi- nistrativ-teritorială care acționează ca un factor de frînare a inițiativei locale, au subliniat că prevederile referitoare la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoria- le vor evita paralelismul, suprapunerile, verigile intermediare, cre- înd condiții pentru deplina valorificare a potențialului material și uman al tării.Mai mulți vorbitori, printre cara tov. Gheorghe Trandafir, președintele Sfatului popular al comunei Gliganu, Dumitru Nițoi, președintele Sfatului popular raional Ho
rezu, Gheorghe Miloș, președintele Sfatului popular al comunei Ru- căr, au subliniat însemnătatea sistematizării localităților rurale pentru dezvoltarea economică a acestora, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației sătești și apropierea treptată a acestora de cele ale populației urbane, au făcut propuneri valoroase privind amplasarea judicioasă a obiectivelor, stabilirea funcției și profilului social-economic al fiecărei comune în condiții optime.Legătura organică dintre politica internă și externă a partidului, aportul pe care poporul nostru îl aduce prin creșterea forței economice a țării, prin succesele obținute întărirea continuă a sistemuluiîn „Participanții la Conferința organizației regionale de partid Argeș, exprimînd încrederea muncii din regiune față de i fică a partidului, aprobă în unanimitate și-și dau adeziunea cu toată convingerea la importantele măsuri adoptate de plenara C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967, în spiritul programului trasat de Congresul ai IX-lea al partidului.Exprimînd gîndurile comuniștilor, muncii gurăm scumpe care ni privind de investiții pe anul în curs, se îndeplinesc cu succes, conștienți de răspunderea ce ne revine, acordăm i măsurilor menite să asigure îndeplinirea în ritm intens, încă din primele zile ale lunii ianuarie, a planului pe anul 1968.Relevînd legătura organică între politica internă și cea < a României, participanții la conferință au dat o înaltă apreciere vastei și multilateralei activități internaționale desfășurată de conducerea partidului nostru, menită să contribuie la dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni, la apărarea păcii, la continua întărire a sistemului mondial socialist, a unității mișcării comuniste și muncitorești internaționaleVom uni munca noastră creatoare cu cea a întregului popor pentru a da viață Directivelor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a P.C.R., sporindu-ne contribuția la marea operă de desăvîr- șire a construcției socialiste, de înflorire a națiunii române".

ale tuturor oamenilor din regiunea Argeș, noi, participanții la conferință, asi- Comitetul Central al partidului și pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că indicațiile prețioase pe le-ați dat, cu prilejul recentei vizite în regiunea noastră, îndeplinirea necondiționată a planului de producție și

Conferința regională de partid a ilustrat atmosfera de puternic avînt creator și înaltul simț de răspundere partinică cu care comuniștii din această parte a țării dezbat documentele ce vor fi su
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au arătat că întregul este unanim în i. externe a partidului și guvernului nostru, fundamentată pe i rea neabătută a principiilor pendenței și suveranității naționale, a dreptului sacru al fiecărui ] de a-și hotărî singur soarta, . neamestecul în treburile interne ale altor popoare, politică definită cu claritate în expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la sesiunea din iulie a Marii A- dunări Naționale.Evocînd impresiile culese în cursul unei recente vizite peste hotare, tov. Mihail Diaconescu, redac- tor-șef al revistei „Argeșul", a scos în evidență puternicul prestigiu internațional al României, interesul cu care sînt urmărite în diferite țări ale lumii ritmul ei de dezvoltare, inițiativele ei în domeniul relațiilor internaționale.Luînd cuvîntul în concluzia dezbaterilor, tov. Petre Duminică a relevat că lucrările conferinței au demonstrat pe deplin aprobarea participanților față de prevederile documentelor supuse dezbaterii publice, subliniind puternic, în același timp, înaltul simț de răspundere cu care conducerea de partid și de stat militează pentru interesele fundamentale ale poporului, pentru ridicarea României socialiste pe culmile progresului e- conomic și social, ale civilizației. Luările de cuvînt, competente și pătrunse de spiritul responsabilității, au exprimat, totodată, încrederea nestrămutată a întregii noastre organizații de partid, a tuturor oamenilor muncii din regiune în politica înțeleaptă a partidului.In continuare, vorbitorul a făcut 
o cuprinzătoare trecere în revistă a sarcinilor de deosebită însemnătate care revin organizației regionale de partid în domeniul industriei, agriculturii, al activității social-culturale, al propagandei de partid, subliniind că desfășurarea adunărilor de alegeri în organizațiile de partid trebuie să pri- lejuiască o analiză exigentă a activității fiecărei organizații de partid în lumina documentelor recentei plenare a C.C. al P.C.R., care relevă în mod pregnant necesitatea combaterii tendințelor de conservatorism, a promovării spiritului inovator în toate domeniile construcției socialiste. în această privință, avem un exemplu strălucit în modul de lucru — analitic, realist, creator, intransigent față de lipsuri — al conducerii partidului.în lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul recentei sale vizite în regiune, vor trebui concentrate eforturile spre dinamizarea activității de investiții, asigurîndu-se îndeplinirea integrală a planului de 1 pe acest an. Totodată, este să ne ocupăm cu toată răspunderea de asigurarea frontului de 1 a continuității lucrărilor de strucții pe timp friguros, în așa fel îneît să putem îndeplini ritmic sarcinile de plan din anul viitor.în încheiere vorbitorul a arătat că delegații regiunii Argeș la Conferința Națională P.C.R. vor exprima în acest for înalt al partidului nu numai aprobarea unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din regiune, față de măsurile de importanță istorică puse în dezbatere, ci și hotărîrea lor fermă de a-și mobiliza toate forțele pentru traducerea în viață a politicii interne și externe a partidului.După ce, în cadrul celui de-al doilea punct de pe ordinea de zi, au fost aleși 61 delegați la Conferința Națională, participanții la conferința regională au hotărît, într-o atmosferă de puternic entuziasm, să adreseze COMITETULUI 
CENTRAL 
MUNIST1
NICOLAE CEAUȘESCU, o scrisoare in care se arată între altele :
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puse aprobării nale a P.C.R., față de politica a partidului.
Conferinței Națio- deplina aprobare internă și externă

Tudor OLARU 
Patra NEDELCU

(Urmare din pag. I)ganizeze producția $1 munca după criterii științifice, să se asigure indici înalți de folosire a bazei tehnico- materiale, să se obțină o eficiență economică maximă. Existența fermelor, ca unități de bază pentru realizarea producției în sectorul de stat al agriculturii, avînd în marea lor majoritate un profil de producție specializat pe 2—3 produse marfă, permite concentrarea producției în zonele cu cele mai favorabile condiții naturale șl economice. DaT aceasta presupune și modificarea radicală, într-un timp cît mai scurt, a stilului de muncă pentru întreg aparatul de specialiști și economiști.Șeful de fermă are competențe depline în administrarea mijloacelor materiale și financiare și răspunde direct de realizarea planului de producție marfă și a planului de venituri și cheltuieli. Este un stil de muncă nou, care trebuie să se imprime cît mai repede. Pentru accelerarea acestei acțiuni se urmărește ca șefilor de fermă și altor lucrători să li se arate tot ce este mai nou și mai util In activitatea de producție a unităților de stat și a stațiunilor experimentale pe plan mondial. în acest scop, departamentul și trusturile întocmesc. în prezent, un program de instruire, care să asigure pregătirea temeinică a tuturor lucrătorilor din sistema agriculturii de stat. Pe cen

tre de lucru s-a și început, cu șefii de ferme, să se examineze unele probleme pe profile de activitate.Plecînd de la răspunderea deosebită ce revine șefului de fermă pentru realizarea unor producții maxime și la un preț de cost scăzut, pentru ridicarea eficienței exploatării a- gricole ce o are în primire, va trebui să 1 se asigure tot timpul, sub diferite forme, posibilitatea să cunoască direct sau cu ajutorul tehnologului întreprinderii tot ce este nou și poate fi aplicat în unitatea pe care o conduce. Aceasta trebuie făcută în cadrul unul sistem bine organizat de instruire periodică, documentare prin intermediul unor publicații de informare specializate, în scopul perfecționării pregătirii specialiștilor din unitățile agricole de stat, departamentul a organizat o serie de acțiuni în strînsă colaborare cu institutele de cercetări a- gricole.Noi, cel care lucrăm în agricultura de stat, ne străduim să aplicăm cît mai bine măsurile indicate de partid, astfel ca activitatea acestui sector să se ridice la nivelul unei agriculturi moderne, de mare randament șl înaltă eficientă economică. Perioada care a trecut de la începerea experimentării formei noi de organizare a a- griculturll de stat a arătat că mai a- vem o serie de probleme încă nerezolvate. între acestea, un rol important îl are perfectionarea sistemului, formelor de muncă și relațiilor în cadrul unităților întreprinderii. Unele cadre se obișnuiesc greu să treacă Ia un stil de muncă eficient, să dea curs liber inițiativelor creatoare. în această privință, semnalăm două tendințe negative, care nu concordă cu principiile noi stabilite de partid, în ce privește organizarea agriculturii de stat. Se constată, pe de o parte, tendința unor conduceri de întreprinderi de a îngrădi autonomia șefilor de fermă, de teamă că aceștia le pot crea greutăți în îndeplinirea sarcinilor de plan; pe de altă parte se semnalează exagerări din partea unor șefi de fermă care, avînd dreptul să hotărască singuri asupra diferitelor măsuri și acțiuni, sînt tentați uneori să facă economii la cheltuieli în dauna producției. în acest fel, în loc să se asigure mărirea beneficiilor prin creșterea producției, prin realizarea acesteia la un nivel superior, se ajunge la pierderi. împotriva acestor tendințe trebuie să se lupte cu toată hotărîrea, să se asigure condițiile necesare desfășurării largi a inițiativei creatoare a cadrelor de lucrători din fermele de stat, în scopul creșterii continue a producției, al sporirii eficienței economice a activității fermelor.Concomitent cu acțiunea pentru îmbunătățirea stilului și metod»1 or de muncă, aflată în plină desfășurare, se pregătesc unele măsuri da perspectivă, menite să asigure, în continuare, condiții mal bune de activitate fermelor de stat pentru ridicarea lor pe o treaptă superioară de producție șl economică. în acest scop, o deosebită importantă are întocmirea profilelor de producție, precum și stabilirea măsurilor de îmbunătățire a activității economice pentru fiecare fermă. Aceste lucrări, care urmează a fi executate în perioada 1968—1970, reprezintă o analiză științifică a condițiilor economice pe care fiecare fermă trebuie să 
le îndeplinească ; ele au menirea de a ajuta direct pe șefii de fermă să ridice continuu eficiența economică a fiecărei unități, obținîndu-se o rentabilitate cît mai mare pentru fiecare produs în parte. Lucrările de profilare vor fi rezultatul unei examinări de către colective de specialiști cu înaltă calificare, care vor studia, împreună cu șefii de fermă, situația terenului fermei, vor stabili soluții pentru creșterea terenurilor arabile și îmbunătățirea categoriilor de folosință agricolă. O atenție deosebită se va a- corda problemelor privind dezvoltarea sectorului zootehnic în vederea creșterii producției și productivității muncii și reducerii costurilor. Pentru a căpăta experiență în ce privește acțiunea de profilare a fermelor, s-a trecut la întocmirea a circa 60 profile de fermă, pe o zonă de la Dunăre la Carpați. care îmbracă toate tipurile de aptivități șl includ întreprinderi complete.Departamentul, împreună cu organele sale teritoriale,, va depune e- forturi pentru ea, așa cum se arată în proiectul de Directive, fiecare unitate agricolă de stat să organizeze producția și munca după criterii științifice, să asigure indici înalți do folosire a bazei lor tehnico-materia- le, să obțină o eficiență economică tot mai ridicată.
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17,30 — Intîlnirea Internațională de 
lupte greco-romane dintre reprezenta
tivele României ți R. F. a Germaniei. 
Transmisiune de la sala sporturilor 
Floreasca. 18,15 — In direct... Frumos, 
dar șl rentabil ! Transmisiune de la 
fabrica de porțelan din Cluj. 18,45 — 
Pentru copil : „Ulcica de lut" de Titel 
Constantlnescu. Film : „Greierele șl fur
nica". 19,20 — Pentru tineretul școlar.

tv
■coli șl tradiții : „Promoția 108“ (liceul 
Matei Basarab). 19,45 — Telejurnalul de 
seară. Agenda dumneavoastră. Buletinul 
meteorologic. 20,05 — Film serial : Aven
turile lui Tarzan. 20,35 — Seară de tea
tru. A 12-a noapte. Comedie de W. 
Shakespeare. Traducere de Mihnea 
Gheorghiu. Interpretează colectivul Tea
trului „Matei Millo"-Timișoara. In pauză: 
Actualitatea muzicală. 23,00 — Telejur
nalul de noapte. 23,15 — închiderea 
•misiunii.
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• O fată fericită — cinemascop : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2150) — orele 17,30, (seria 2151) — orele 
20,30, PATRIA (completare Efemere) — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,30, LUCEAFĂRUL (completare Stîrcul, pasăre 
reptilă) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, BUCUREȘTI 
(completare Mlaștina tăcută) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21.
• Profesorul distrat : REPUBLICA (completare Tămă
duire) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, CAPITOL
(completare Pilule II) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 : 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, MODERN (completare Mlaștina tăcută) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Zece negri mititel : FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 : 
16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 (la ambele completarea Micii înotători).
• Oameni tn rulotă : VICTORIA (completare Legenda) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, EXCELSIOR (com
pletare Stîrcul, pasăre reptilă) — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21.
• Sfidarea : CENTRAL — 9 ; 11,30 ; 18,30 ; 20,45.
• Momentul adevărului : CENTRAL — 13,30 ; 16.
• Un minut de adevăr : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14.
• Pe cer trece carul mare : LUMINA (completare Mără- 
șeștl... 50 de ani) — 8,45—16 în continuare ; 18,30 ; 21.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• Canaliile : DOINA (completare Mlaștina tăcută) — 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• Cine călărește un tigru : UNION (completare O nuntă 
la Olteni) — 15,30 ; 18 ; 20,30, DRUMUL SĂRII (comple
tare De unde vin copiii ?) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Orizont științific nr. 2 — U.R.S.S. — Laboratorul vieții

— Vecinii — Despre fumat — Orașul fără străzi : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : CIU
LEȘTI (completare Efemere) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
COLENTINA (completare Sub semnul trainicei prietenii 
româno-bulgare) — 14,15 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30.
• Răzbunătorii : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (com
pletare Se răresc norii) — 14 ; 16 ; 18 ; 20, MIORIȚA 
(completare Ziua recoltei 1967) — 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.

cinema
• Pasărea Phonlx — cinemascop : DACIA — 7,30—20,30 
în continuare.
• Un idiot la Paris — cinemascop : BUZEȘTI (comple
tare 1001 de desene) — 14,15 16,30 ; 18,45 ; 21, ARTA (com
pletare Efemere) — 10—14 în continuare ; 16,30 ; 18,30 ; 
20,30.
e In fiecare zi e sărbătoare — cinemascop : CRlNGAȘI 
(completare Gustav nu-șl cumpără mașină) — 15,30 ; 
17,45 ; 20,15.
• Veselie la Acapulco : GRIVIȚA (completare Pilule II) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Subteranul — cinemascop : BUCEGI (completare Ar

monie) — 9—13 în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, POPULAR
— 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow — cinemascop : GLORIA 
(completare Gustav și sfetnicii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16; 
18,15 ; 20,30, TOMIS (completare Gustav un adevărat 
bărbat) — 8 ; 10,30 ; 14 ; 16,30 ; 18 ; 20,30, MELODIA (com
pletare Orașul) — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, 
FLAMURA (completare Gustav pacifistul) — 9 ; 11,30 ;
15.30 ; 18,30 ; 20,30.
• Șeful sectorului suflete : UNIREA (completare Per
fecțiunea e rotundă) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Climate — cinemascop : FLACĂRA — 14,30—18,30 în 
continuare ; 20,45.
• Amprenta : VITAN (completare Găteala capului) —
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 2 : MUNCA (completare 
Expresul de noapte) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Sindbad marinarul : AURORA (completare Nlcolae 
Klrculescu) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, FLO- 
REASCA (completare Stîrcul, pasăre reptilă) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : MOȘILOR
— 15,30 ; 19,30.
• Jandarmul la New York — cinemascop : COSMOS 
(completare Ultima țigară) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : VIITORUL 
(completare Sub semnul trainicei prietenii româno-bul- 
gare) — 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Prostănacul — cinemascop : VOLGA (completare Mlaș
tina tăcută) — 9—13,30 în continuare ; 15,45 : 18,15 ; 20,45.
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Spectacol de poezie la Teatrul Mic

ARTA
povestitorului

D. PĂCURARIU

Ritmul accelerat al progresului înregistrat în toate compartimentele vieții economice și social-culturale contemporane pune în fata învătămîntului superior probleme din ce în ce mai complexe privind pregătirea noilor generații de intelectuali, de specialiști. Rezolvarea la un înalt nivel calitativ a acestor probleme, creșterea valorică a întregului proces instructiv șl educativ din învă- tămîntul superior presupun în mod necesar stabilirea unui cadru organizatoric adecvat, care să favorizeze adaptarea promptă a învătămîntului la cerințele practicii. în a- cest sens, Studiul privind dezvoltarea învătămîntului superior și dezbaterile care au loc pe marginea sa au de lor ce) cit . . _________ ___care instituție de învătămînt superior. sînt în măsură să chibzuiască modul cel mai potrivit de desfășurare a procesului de învătămînt. Considerăm însă că aceste atribuții trebuie să vizeze în măsură mult mai mare decît pînă acum problemele de conținut ale întregului proces instructiv-educativ. Asupra a- cestora ne vom opri mai pe larg în cele ce urmează.Un principiu fundamental al activității noastre este acela că structura concretă a planurilor de învătămînt trebuie adaptată la specificul fiecărei instituții. în funcție de condițiile concrete locale. Este, evident. necesar ca Ministerul învătămîntului să stabilească cadrul general al planurilor de învătămînt (număr de semestre, cursurile obligatorii. numărul minim de cursuri facultative) si să vegheze ca nivelul acestora să fie corespunzător în toate facultățile. Consiliile științifice 
pot însă foarte bine stabili natura cursurilor facultative în funcție de specialiștii existent! și de baza materială respectivă. Modul de predare 
a unei discipline depinde în mare măsură de profesor. în unele perioade, comunicarea este considerată preponderentă, iar formele active (seminar!!, laboratoare) ca mijloace ajutătoare. Aceasta se întîmplă mai ales la începutul disciplinei și are drept rezultat o scăde
re a nivelului și a randamentului în seminarii. în schimb în ultima par
te a disciplinei, aglomerarea materiei face ca seminariile să nu mai poată tine paș cu predarea, ceea ce are ca urmare o însușire superficială a materiei. Or, rectoratele ar putea aprecia în fiecare caz cerințele pedagogice optime în ceea ce privește raportul dintre numărul o- relor de curs și al celor de seminar (laborator) în cursul anului școlar.Un calcul ușor de făcut ne arată 
că în cursul anilor de facultate fiecare student pierde cam un an cu sesiunile de examene, timp cu totul neproductiv. Ni se pare că forma actuală de verificare a cunoștințelor în cadrul unor examene rigide în sesiuni...................................................munca rost" a cuvînt cunoștințelor nu s-ar face mai profund printr-un contact mai frecvent al profesorului cu studenții, prin discuții ample, periodice pe marginea materialului însușit si prin lucrări scrise individuale. Avem convingerea că oricîte sfaturi si îndemnuri vom utiliza nu se va putea realiza o ritmicitate a procesului instructiv atîta vreme cît contactul sub formă de control dintre profesor și student se face numai odată la sfîrșitul anului, timp de douăzeci- treizeci de minute. Șl în această direcție consiliile științifice ar trebui 
să aibă un cuvînt mai greu de spus, apreciind forma optimă de examinare.O problemă la fel de importantă tn rezolvarea căreia rectoratele pot să aducă o contribuție esențială este aceea a programelor analitice. Cred că sînt în asentimentul tuturor colegilor profesori cînd afirm că respectarea rigidă a unei programe a- nalitice este păgubitoare pentru curs, deoarece orice profesor care-și iubește profesiunea nu repetă de două ori același curs. Mai firesc ni s-ar părea ca acestea să fie înlocuite cu planuri calendaristice individuale, aprobate de consiliul științific și înaintate la Ministerul In- vățămîntului pentru compararea cu alte facultăți similare. In același timp, rectoratele ar putea determina o coordonare a planurilor calendaristice pentru a se evita suprapunerile sau apariția unor discrepante Între discipline. Se știe foarte bine că în facultățile cu profil matematic (matematică, fizică-chimie) predarea corectă a unor cunoștințe este împiedicată de faptul că instrumentul matematic adecvat se predă mal tîrziu. în aceste cazuri rectoratul ar putea hotărî o comasare a orelor de matematică la începutul anului unl- vlrsltar și prin compensație, predarea mai condensată a fizicii și chimiei spre sfîrșitul anului.Sub conducerea rectoratelor, s-ar putea desfășura o activitate rodnică de editare a cursurilor. Ea trebuie să vizeze cursuri de uz intern, în timp ce activitatea editorială la scară națională ar rămîne să se concentreze pe tipărirea unor tratate sau monografii valoroase, care eventual pot fl rezultatul extinderii unor cursuri valoroase de uz intern. Editarea expeditivă a cursurilor ar permite o legătură mai directă între structura

Prof. dr. Oliviu GHERMAN prorector al Universității din Craiovacursului scris și cerințele minime ale examinatorului.O parte esențială a activității profesorilor este munca științifică. După cum se știe, activitatea științifică pe tară este coordonată de Consiliul Național al Cercetării Științifice. In instituțiile de învățămînt superior cercetarea științifică este organizată
adus unele propuneri judicioase lărgire a atribuțiilor rectorate- (și respectiv consiliilor științifi- care. fiind în contact nemijlo- cu realitățile concrete din fie- puncte 

de vedere
pe catedre. Credem că nu spunem o noutate afirmînd că pînă acum rolul rectoratelor (consiliilor științifice pe instituție) a fost pasiv, mărgi- nlndu-se la constatarea stărilor de fapt. Lucrul este explicabil atîta vreme cît responsabilitatea rectoratelor era principială, iar mijloacele materiale de influențare a cercetării științifice erau nule. Este bine știut că o practică curentă în verificarea muncii științifice constă în solicitarea din partea catedrelor a unor rapoarte — cu cifre și procente — trimestriale, semestriale si anuale de efectuare a planului de cercetare științifică. O analiză mai temeinică ne arată că în spatele cifrelor se ascund însă, adeseori, serioase deficiențe de conținut. Sînt încă multe cadre didactice al căror nivel de cunoștințe este siub limita cerințelor actuale ale științei contemporane ; potențialul științific al unor catedre este neproporțional cu potențialul numeric. De asemenea, u- nele lucrări declarate ca încheiate rămîn nefinalizate, neputînd fi publicate în reviste de specialitate. E- xistă încă o prea mare rigiditate în promovarea cadrelor didactice și chiar în salarizarea lor. De aceea, considerăm că ar fi util și eficient ca rectoratele să aibă răspunderea concretă a activității științifice din catedre și posibilitatea unei salarizări diferențiate în cadrul aceleiași funcțiuni după criteriul exclusiv al valorii ; de asemenea, respectîndu-se criterii bine stabilite valoric, să se poată efectua o încadrare judicioasă a tuturor cadrelor didactice în funcții corespunzătoare activității lor științifice, titlurilor etc.O dificultate constantă în coordonarea unei activități științifice corespunzătoare este legată de lipsa unui buget cunoscut din timp si de fluctuațiile în timp ale bugetului. în timp ce Ministerul învătămîntului

cere lista aparatelor ce vor fi comandate în anul 1975 (cui vor fi folosind aceste previziuni imprevizibile ?) catedrele nu știu exact ce aparate vor primi în anul 1968. Or. este greu de prevăzut o activitate științifică fără cunoașterea exactă a mijloacelor de realizare. Aparatele sosesc la Ministerul Invătămîntulul și cu toate eforturile depuse distribuirea lor la instituțiile de învătămînt superior este departe de a fi mulțumitoare. Este evident că existența unui buget independent al fiecărei instituții de învătămînt superior, a cărui soartă să fie hotărîtă de rectorate prin consiliile științifice, ar majora responsabilitatea financiară a catedrelor, ar evita risipa de fonduri si „scuzele" neprincipiale pentru sarcinile neîndeplinite. Tot astfel stau lucrurile și în problema documentării. în această ordine de idei considerăm că. printr-o activitate de colaborare continuă cu unitățile industriale și agricole, rectoratele ar putea să determine o participare activă a catedrelor la rezolvarea operativă a unor probleme majore, prin contracte directe ; beneficiul concret realizat ar putea să fie trecut direct în bugetul catedrei care a efectuat lucrarea, permitîndu-1 și pe această cale o îmbunătățire a bazei materiale.Un sector încă deficitar al muncii universitare este acela al schimbului de experiență al cadrelor didactice. Invitarea unui specialist din altă localitate s-ar cuveni să nu mai fie un eveniment exceptional prevăzut într-un plan centralizat pe minister, ci să devină un fapt obișnuit care să fie hotărît de rectorat în funcție de necesitățile curente ale catedrelor. în același mod ar fi de dorit să se realizeze trimiterile la specializări în tară și în alte instituții decît cele aparținînd Ministerului învătămîntului. pe baza unei înțelegeri bilaterale directe, precum si contractele reciproce cu specialiști din străinătate, trimiterea la specializare peste hotare etc.în sfîrșit, o latură importantă a procesului instructiv-educativ este practica în producție, care se desfășoară în condiții foarte eterogene. Nu sînt puține cazurile în care studenții pierd timpul. împiedicînd și bunul mers al producției. Situația ar putea fi considerabil îmbunătățită dacă organizarea practicii va reveni rectoratelor. Alegerea uzinelor ar fi în acest caz mai legată de zona geografică a tării în care funcționează instituția de învătămînt superior si implicit de zona în care se concentrează preferințele de repartizare ale absolvenților. în acest mod, fiecare practicant s-ar considera în întreprinderea probabilă de repartizare si interesul fată de practică ar deveni dlntr-odată mult mai concret.Cele cîteva propuneri prezentate mai sus nu epuizează toate posibilitățile pe care le au rectoratele stimularea unei activități din ce ce mai bogate în învățămîntul perior din tara noastră.

Spectacol de poezie, dă, și nu numai atît : poemul lui Iannis Ritsos cere adeziuni literare. Aderențe dincoace de mirajul scenei. Mi-ar fi plăcut uneori să ascult textul cu ochii închiși, înscenarea constituind o reverență în plus pentru talent, pentru originalitate.„Bătrînele și marea' nu e o piesă de teatru, este un mare poem despre femeile Greciei, despre atitudinea lor fundamentală în fața existenței. Punerea în scenă a acestui text impresionant aduce un argument în plus pentru dezvoltarea teatrului poetic, de mare rezonanță și azi pentru publicul nostru. între dimineață și noapte, marea iscă viață : destinele se împlinesc marinărește între furtună și uscat. Pentru femei, ereditatea popasului lîngă mare, cu ochii pierduți. învățul primejdiei tras ca o mască uscată peste obraz în peisajul halucinant, ars de piatră și sare. încît litania morții este un imn al vieții ; cutreierate de obiceiul pămîntului, amintirile sînt explozii vitale, sînt țîșniri de culoare ca oul acela așezat în colacul din care va crește o catedrală cu bolta pictată, ca sufletul femeilor de pescar. Cor de bătrîne, cor antic, tragosul se întîmplă în limitele devoțiunii față de ciclul vital.Există o confirmare de mare valoare pentru poem : muzica lui Theodorakis. Nu se poate o întîlnire mal fericită între sunete șl cuvinte, sunete șl cuvinte purtătoare de stări sufletești. De emoții cerute în pragul peisajului grec. Pentru că nostalgia aceea albă de țărm uitat în soare și litania aceea albă de moarte uitată în viață trăiesc independent în literatura lui Ritsos și muzica lui Theodorakis și cu atît mai mult împreună. Imposibil de confundat locul acela anume care cere miracol de sunete și de cuvinte ca pentru vis. O măsură de dans popular trece în freamăt. Momentele în care muzica înlocuiește versul constituie o atare continuare a poeziei încît primul cuvînt următor poate să fie și-o notă.

în concepția regizorului Iannis Veakis pronunția versurilor se cere neutră, obișnuita, evitînd melodrama, și modalitatea este fidela acelui final învățat cu începutul, acelei oțeliri deprinsă din așteptare, din pierdere, din cotidianul primejdiei. Dar neutru înseamnă reținere, retragere în resemnare iar nu ignorarea, ba dimpotrivă, cunoașterea în profunzime a întîmplărilor și-apoi desprindere înțeleaptă, separare activă de un fond cognoscibil consumat. De aceea tonul folosit pe scenă mi s-a părut deseori prea vioi, de un aplomb care contrazice evocarea nuanțată cerută de text.Mișcarea în scenă e însă frumoasă, alcătuirea grupurilor în prim plan și în plan secund cu o actriță-solist în picioare în- cercînd o individualizare în plan simbolic a corului, și foarte reușite costumele, rochia împletită de lînă gri, austeră și gingașă totuși cu pregnanța ei de feminin într-un cor de bătrîne. Și basmaua neagră și decorul și vestimentația contemporană a povestitorului scoțînd dintr-o dată tărîmul poemului înafară de timp. (Scenografia a- . parține Elenei Veakis).Dintre interprete, cu distincție de eminență Vali Cios, recital de expresie cu aderențe perfecte la text, la sugestia muzicii, mască vie, fenomenală — alături de muzică e o contribuție mimică cu valoare de adagio la poem. O ținută frumoasă au și celelalte interprete (distribuția cuprin- zînd actrițe de primă mînă ale Teatrului Mic) : Tatiana Ieckel, Eliza Plopeanu, Leo- poldina Bălănuță, Doina Tuțescu, Olga Tu- dorache, Maria Comșa-Potra, Maria Mun- teanu.Excepțională traducerea Ninei Cassian și nu numai atît, reconfortantă statornicia cu care tălmăcește opera marelui poet grec din nou aruncat după gratii, greu încercat patriot, luptător progresist.
Sânziana POP

la fel de rigide favorizează în asalt, învățarea „pe de materiei. Se pune pe drept întrebarea dacă verificarea
în Instantaneu la biblioteca recent deschisă în orașul Tg. MureșFoto : A. Cartojan

PIRAMIDA RĂSTURNATĂ
(Urmare din pag. I)rului realmente devastată uneori, din cauza greșelii vreunei neveste neatente sau a vreunui „leat" de-al său.Pop Gavrilă și-a ales 5—6 prieteni mai în vîrstă, mai sobri, care au dus vestea prin case șl au convins în seri de taifas pe la portițe sau la șezători zeci de cîntăreți să se unească. Aceștia au devenit responsabili de grupe caTe făceau „prezența" la repetiții. Mai tîrziu corul din Suceag a luat un premiu la faza raională apoi, cum spun ardelenii, „i s-a dat pace". Poate că pe badea Gavrilă îl ajută mai greu puterile, poate că dintre cele 22 de cadre didactice ale școlii din Suceag nu se pricepe, într-adevăr, nimeni la muzică. Fenomenul însă obligă la meditații cu arie largă: ia să vedem noi în comune, pe unde ne sînt a- nimatorii și amatorii, să descoperim și să organizăm formațiile cu rădăcini nebănuit de adînci, alimentate de frumoase pasiuni și să ne ferim de a face formații doar pentru situații și dosare.Poporul face artă cu motiv, conținut și cu respect, varietatea acesteia — a dansurilor de pildă — are izvoare grele, istorice, ea sugerează, de la un ținut la altul, stări spirituale diferențiate, psihologii și o anume filozofie a omeniei și dorului de mal bine. Ardelenii. de obicei mai domoli dar și mai „spăimoși", bat cizma cu gesturi largi, „sar" mai mult, pentru că așa i-au învățat dealurile și munții; ei au „bărbun-

cui" șd jocul „de bîtă", au „haidăul" și joacă anume dansuri în anume ocazii, ca maramureșenii la „Sîm- bra oilor". Alții (în Muntenia) au sîrba, hora, călușarii... Este inutil să mai „dovedim" că folclorul cel mai valoros a fost produs — alături de momente cruciale ale vieții, cum ar fi nașterea, moartea, căsătoria — de obiceiuri și datini specifice, el constituind o „factură" psihică definitorie pentru existența unei națiuni. Este deci limpede că activitatea artistică de amatori nu trebuie îndrumată, în esența ei, de niște „faotori" în- tîmplători, ci de oameni care să cunoască în profunzime spiritualitatea populară cu istoricul și stilul ei. Munca activistului cultural trebuie să înceapă și să se desfășoare pe teren și nu în diverse birouri.în țara noastră a fost creată o bază materială a culturii deosebit de bogată. Ce găsim însă mai rar 7 Tocmai personalitatea activistului cultural calificat și devotat acestei profesii, bun cunoscător al noțiunilor — chiar elementare ! — de estetică, folclor, teatru etc. Nu ne referim la colaboratorii profesioniști — muzicologi, oameni de teatru, coregrafi — cu toate că și unii dintre aceștia „stilizează" straniu și preferențial moștenirea artistică milenară a amatorilor. Ne gîndim la personalul însărcinat să prive- gheze mișcarea artistică de amatori, fapt pentru care este retribuit. Acest personal nu beneficiază, deocamdată, de o ierarhizare (prin măsurile ce se vor lua în urma aplicării noilor măsuri indicate de partid, o

așa cumîntrezărim totuși) există, de pildă, în învătămînt, în funcție de calificare și pricepere.In uriașa emulație culturală, au putut să apară sumedenie de responsabili „pe linie culturală" (ceea ce nu ar fi din — directori activiști la ioane etc. activiști fac dări de seamă statistice destul de des și pentru că trăim într-un stat al planificării „planifică" și el, reușind să realizeze uneori adevărate harababuri. Un fapt mărunt dar ilustrativ: Taraful căminului cultural din Cojocna (Cluj), posesor al medaliei de aur la al VÎI-lea concurs pe țară, a cîntat în actualul concurs artistic sub două „firme" (unii spun că mai... multe): Căminul cultural din Cojocna (toți amatorii domiciliază aci) și Sindicatul O.C.L. Alimentara din Cluj, contribuind din plin la evidențierea unor responsabili culturali !Este cunoscut faptul că mulți directori de cămine culturale sau metodiști la mari așezăminte de cultură își socotesc „postul" doar un scurt și uneori nefericit popas în drumul sinuos spre o profesie „adevărată", pe care uneori o visează chiar îndreptățit. De obicei, activistul cultural de care vorbim nu lucrează direct cu artiștii amatori, nu instruiește vreo formație și nici nu i se cere așa ceva. El trebuie să fie un organizator, un îndrumător dar și un vizionar competent. Principalul animator al artei amatorilor este — cum a fost de altfel din vremuri străvechi — învățătorul

principiu rău) de cămine, regiuni, ra- Toți acești rapoarte și

și — acum — profesorul sătesc. Sînt numeroase exemplele în care învățătorul, trăind viata cotidiană a satului, cu cîntecele șezătorilor si ospețelor, a alcătuit cu răspundere și pricepere. cu neasemuită dragoste. strălucite momente artistice.Un solist vocal, Emil Po- povici, mi-a descris ca unul din cele mai importante momente ale vieții sale, modalitatea în care a fost primit, acum 40 de ani, să cînte în formația pe atunci numită „Corul plugarilor din Cojocna*:. Admiterea presupunea examene serioase. Mai întîi, i-au fost cercetate calitățile vocale de către învățătorul conducător al corului. După ce a fost ascultat, a fost trimis afară, înăuntru, în sala de repetiții, urma judecata unui juriu constituit ad-hoc din vîrstnici, juriu ce avea în vedere și probleme etice. El, Popovlci, aștepta a- fară, în frigul iernii, verdictul forului artistic. Chiar dacă glasul îi era frumos se putea întîmplă să îl respingă pe vreun alt criteriu, pentru că au și fost cazuri în care primirea unor tineri a fost „a- mînată pentru o rediscutare în anul următor". Corul își putea permite un a- semenea „stil" de muncă datorită prestigiului său.S-ar mai putea spune lucruri de natură să uimească unele persoane și — cu siguranță — chiar anumiți activiști culturali, ce se zbat uneori... inexplicabil, în unele sate, să „organizeze" formații prin metode adesea neconvingătoare, mal mult de natură funcționăresc-administrati-

vă decît sufletească. Cităm dintr-un proces verbal al corului din Cojocna, scris în 1938 : „Fieștecare membru să facă chestiune de conștiință (subl. ns.) și onoare de a fi disciplinat și de a cerceta (frecventa n.n.) probele regulat și de a fi model de purtare". Tradiția s-a păstrat, la un nivel superior, și azi. Cei peste 100 de țărani cooperatori, membri ai săi (în 1948 erau cam 30—40) vin la repetiții din obișnuință, cu nevestele la braț, unii străbătând 2—3 km pînă la căminul cultural și nu întotdeauna pe timp frumos. Există un regulament ce prevede limpede că o persoană care lipsește de trei ori într-un an (nemotivat) este nevoită să-l părăsească, ceea ce constituie o consecință tristă pentru un co- jocnean.Sînt necesare unele observații : poate că unii vor spune că exemplul dat ar fi unul dintre cele „ideale", că aci, unde s-a valorificat la un înalt nivel tradiția, este vorba de o situație excepțională, că „la noi tovarăși" (parcă-1 văd luînd cuvîntul la o ședință pe un responsabil pe linie culturală) „avem o serie de greutăți cu mobilizarea" — de parcă ar fi vorba de cine știe ce bătălie cumplită, de parcă poporul nu și-ar fi făcut frate din cîntec ! Țăranii respectă cu sfințenie arta și îndeosebi corul cu unitatea sa colectivă, în care greșeala „de ton" a unuia strică totul. Se poate spune. în favoarea pondc- rei educative a formației în discuție că — printre altele — corul este acela care crește în sufletul fie-

căruia mai mult sentimentul apartenenței la colectivitate și al răspunderii personale, caracteristice societății noastre. Cei ce „mobilizează" oamenii în diverse formații mai ales în „campanii", în preajma concursurilor, ar face mai bine să se mobilizeze pe ei înșiși în procesul de înțelegere adîncă a marilor transformări sufletești, a respirației colective pe drumul comunist. Să ne a- propiem de artiștii amatori, să le arătăm cît cîn- tec poartă în suflet, să îl descoperim învățîndu-i să-1 crească, adică „să facem chestiune de conștiință".Viața artistică de calitate este molipsitoare. Din cîteva coruri existente în anii trecuți în raionul Nă- săud, azi aci activează 20 de formații corale sătești dintre care greu poți distinge cele mai bune. Alt caz : permanentizarea vieții artistice a unor formații sătești în unele comune a- parținătoare orașului Cluj permite oricînd organizarea de mari spectacole în aer liber sau ansambluri reunite, printr-o simplă ansamblare a acestora.Fenomenul artistic de masă trăiește și înflorește pe baze populare, avînd impresionante rădăcini. Un remarcabil om de cultură îl compara simplu cu o piramidă. Problema se pune : cum ridicăm piramida ? Ne trebuie o piramidă a artei populare mereu mai impunătoare, al cărei vîrf, susținut de o bază masivă, să se vadă departe... Piramida se face de jos în sus și nu invers. Așa au construit-o și egiptenii.

în anul 1923, revista Europe publica Chira Chiralina de Panait Istrati, însoțită de o prefață entuziastă a lui Romain Rolland. în anul următor, scrierea apărea în volum la editorul Rieder, retipărită repede în numeroase ediții, concomitent cu apariția, în același an și în anii următori, a altor scrieri ale autorului, epuizate toate fulgerător. Cărțile lui Istrati devin cunoscute nu numai în Franța, ci și în numeroase alte țări unde se traduc. Mari personalități ale literaturii europene, ca Georg Brandes, H. Barbusse, Ilya Ehrenburg, J. Richard Bloch și alții, fără a mai aminti din nou numele lui Romain Rolland, vorbesc în termeni elogioși despre talentul lui Istrati. „Cartea strălucea ca un meteor în mijlocul bizantinismului scriitorilor noștri la modă", scria Barbusse, cu prilejul aparii ției lui Moș Anghel. „Pătrundea în casa literelor, o dată cu ea, aurora marii zile". Ecoul acestui succes, puțin obișnuit, a ajuns și în România, unde cărțile lui Istrati sînt traduse deîndată, unele de către autorul însuși. Condeie ilustre, ale unui Ibrăi- leanu, Arghezi, Sadovea- nu, Rebreanu, Camil Petrescu, Călinescu, Vianu, Perpessicius, salutau țîș- nirea meteorică a acestui talent pe firmamentul literaturii europene, anihi- lînd opinii minimalizatoare ale unor gazetari obscuri și, uneori, ale u- nor intelectuali cunoscuți, care acuzau opera lui Istrati de imoralitate, de neaderență la spiritul românesc, de... lipsă de talent. Scriitorul, cum observa polemic Arghezi, nu se făcuse remarcat în țara sa de origine prin veleități deosebite de scriitor deși avusese o bogată activitate publicistică (a publicat și schițe) în presa muncitorească ; în plus, dusese o existență zbuciumată, tulburase uneori, ca militant în mișcarea socialistă, ordinea publică ; or, toate astea erau suficiente să indispună, prin ele însele, unele spirite. Din anul 1916, în timpul războiului, la vîrsta de 32 de ani, Istrati părăsea pentru mai multă vreme țara, stabilindu-se în Elveția, apoi în Franța, profesînd tot felul de meserii, de la muncitor manual, pînă la aceea de fotograf. în atare împrejurări, de luptă dramatică pentru existență, cînd, într-un moment disperat, încercase să se sinucidă, fu descoperit de Romain Rolland care intuise în el talentul de povestitor. îndemnat de marele scriitor francez, el scrise și publică sub auspiciile maestrului primele sale povestiri în limba franceză. Așa a apărut scriitorul Panait Istrati.Succesul cărților sale se datora, înainte de toate, fără îndoială, darului său de povestitor. A- poi, atmosferei povestirilor încărcate de elemente autobiografice. Istrati e- voca, cu o ușoară undă lirică, romantică, lumea porturilor dunărene, viața țăranilor din Bărăgan, haiducii, peisajul țării. Eroii săi sînt în genere oameni mîndri, revoltați împotriva injustiției, mis- tuiți de pasiuni puternice, pe care nu încearcă să le reprime, călăuziți de ideea că ele țin de legile naturii pe care e absurd să le contrazici. Cum s-a mai observat, o mare dragoste de om, un puternic sentiment al prieteniei respiră în scrisul lui Istrati. în limbă, scriitorul folosea, cu spontaneitatea firească a stilului său, expresii idiomatice românești care — remarca e a lui Călinescu — dădeau impresia de exotic cititorului francez și care, unele din ele, s-au și fixat în limba

franceză. Ibrăileanu fi. după el, Camil Petrescu întocmiseră cîndva liste de asemenea cuvinte. Ele subliniază, o dată mai mult, cît de românească, în substanța ei, e opera lui Istrati scrisă în limba franceză și cîtă dreptate avea scriitorul să se indigneze cînd unii compa- trioți de-ai lui contestau acest lucru. „Eu sînt și țin să fiu autor român" — spunea el. „Țin la aceasta nu din cauză că mi s-a contestat acest drept (...), ci fiindcă simțirea mea, realizată azi în franțuzește printr-un extraordinar hazard, izvorăște din origine românească. înainte de a fi „prozator francez contemporan", așa cum se spune pe coperta colecției lui Rieder, eu am fost prozator român înnăscut".Despre Istrati s-a scris la noi relativ mult, totuși doar articole și studii mărunte. Nici o carte substanțială pînă la monografia lui Al. Oprea, apărută acum trei ani, iar istoriile noastre literare, cu rari excepții, omit să-î menționeze numele. După cîteva culegeri din scrierile prozatorului apărute în ultimii ani, în anul trecut s-a început, la Editura pentru literatură, tipărirea unei ediții de Opere alese mai ample, bilingve (din care au apărut, nu de mult, volumele 3 și 4) îngrijită și cu prefață de Al. Oprea și în traducerea lui Eugen Barbu. Faptul se cere consemnat din două motive : întîi pentru că o atare întreprindere, de a se oferi cititorilor români (specialiștilor înainte de toate), paralel, atît textjil original francez cît și <ț ducerea românească se realizează pentru prima dată; și, în al doilea rînd, pentru că ni se oferă o traducere unică, făcută de un condei ager, pentru întreaga operă istra- tiană. Firește, era de dorit ca, înainte de această ediție necesară, apărută în condiții de lux, cititorului să i se fi oferit o ediție obișnuită, într-un tiraj ridicat și ieftină, mai cuprinzătoare decît cela apărute pînă acum, iar actuala ediție bilingvă, avînd aspectul unei e- diții critice, să încheie o acțiune editorială de largă difuzare a operei lui Istrati. Independent însă de acest deziderat, ediția recerită, judicios prefațată și adnotată, este binevenită șl necesară. Traducerea textului este excelentă, preocupată de a restitui limbii române arta marelui povestitor în esența și specificul ei. Se știe, primele traduceri românești din opera lui Istrati, făcute de anonimi, au provocat indignarea violentă a autorului și hotărîrea de a-și traduce el însuși scrierile în limba maternă. Dar versiunile românești semnate de Istrati, fără îndoială superioare altora, rămîneau inferioare textului original francez.„Povestitor înnăscut" — cum l-a caracterizat R. Rolland — creînd sub imperiul spontaneității, Istrati nu mai era în largul său atunci cînd trebuia să „transpună" migălos, ca simplu tălmăcitor, propria-! povestire. De aceea, scrierile sale tipărite pînă foarte recent în traduceri datorate autorului sau, u- neori, altor traducători, o- fereau o imagine neunitară sub raport stilistic, și în genere, nu deplin reprezentativă pentru dimensionarea talentului său.Cuprinzînd opera originală, atît franceză cît și română, precum și traducerea românească a textelor franceze în noua versiune, iar în Addendă — cum ne anunță editorul în introducere — versiunea autorului însuși, noua ediție va fi de un real folos cercetătorilor, ca și publicului larg.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Apus de soare — 19,30, (sala Studio) : Jocul adevărului
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Un tramvai numit dorință
— 20, (sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) : Kean — 30

teatre
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Henrlc 
ai iv-lea — 19,30, (sala Studio) : Cînd luna e albastră 
— 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : Ca-n filme — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Corigcnță la dragoste — 16. 
© Teatrul evreiesc de stat : înțelepții din Helem — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Iarmarocul piticului Clip — 17.

? Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Victoria) : 
olibri Music-Hall — 19,30.

• Circul de stat : Atracțiile manejului — 19,30.
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0 delegație a M. A. N., 
condusă de tovarășul Stefan Voitec,

Vizita în țara noastră 
a ministrului francez 
Maurice Schumanna plecat în IranLuni a plecat spre Iran o delegație a Marii Adunări Naționale, condusă de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, care, la invitația Senatului Iranian, va face o vizită în această țară.Din delegație fac parte deputății : acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al Academiei, președintele Comisiei pentru sănătate, prevederi și asigurări sociale a M.A.N., Vasile Mateescu, președintele Sfa-

Cronica
zilei

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL SUEDIEI IN ROMANIADuminică, 12 noiembrie, a sosit 

în Capitală Carl Johan Melcher Rappe, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Suediei în Republica Socialistă România.
★Luni seara a plecat spre Praga o delegație de specialiști din Consiliul Superior al Agriculturii, condusă de Nicolae Ionescu, vicepreședinte al consiliului, în vederea semnării unei convenții fito-sanitare între România și Cehoslovacia.
★Luni s-a înapoiat în Capitală, venind din Uniunea Sovietică, delegația Uniunii Tineretului Comunist, condusă de tov. Petru Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.C., care a participat la festivitățile prilejuite de sărbătorirea celei de-a 50-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.
★Ansamblul folcloric „Perinița" a p cat luni seara spre Liban, pentru a susține două spectacole în fața publicului din Beirut. Dansatori, orchestra de muzică populară, sub conducerea artistului poporului Ionel Budișteanu, soliști vocali și instrumentiști vor înfățișa melodii și jocuri reprezentative pentru folclorul nostru. Spectatorii libanezi v<?r putea, totodată, cunoaște specificul portului românesc și cîteva din instrumentele noastre populare: naiul, taragotul, fluierul, cimpoiul, care au stîrnit pretutindeni interes și admirație. (Agerpres)

S-o redeschis 
muzeul

Nottaraîn Capitală a fost redeschis luni după-amiază „Muzeul G. I. și C.C. Nottara". în cele șase încăperi ale muzeului, renovat și reamenajat, sînt expuse numeroase mărturii despre prodigioasa activitate creatoare desfășurată de cei doi mari oameni de artă — tatăl și fiul.Muzeul, situat în Bd. Dacia nr. 51, este deschis zilnic între orele 10—13 
și 16—19 (luni închis).

Culorile Dobrogei
(Urmare din pag. I)

de oameni, în stare să 
se ia de piept cu na
tura și s-o supună ; aci 
statul a putut veni mai 
din vreme cu mașini și 
unelte în stare să se des
fășoare pe întinderi mari 
de pămînt și să străpungă 
tina pină în adîncurile în 
care adăstau seve bogate, 
neslobozite la suprafață 
de mii de ani. Și tot aci 
a putut veni mai din vre
me știința cu foloasele ei, 
cu inginerii ei, cu veteri
narii și zootehniștii ei, cu 
adaosul de fertilitate al 
îngrășămintelor .chimice.

Dar mai există o ex
plicație: țăranii Dobrogei, 
locuitorii ei din cele mai 
vechi timpuri, din vremea 
geților și din totdeauna, au 
fost meșteri neîntrecuți 
ai pămîntului, uimind 
din totdeauna popoarele 
lumii și stîmind invidia 
și pofta altora, și trecind 
în legendă

Ne-o dovedește istoria 
cînd povestește că trupe
le invadatoare ale lui Da
rius au trebuit să-și facă 
loc printre lanurile de 
griu de pe aceste melea
guri cu lăncile.

Ne-o dovedesc sutele 
de amfore și de mari va
se de ceramică, adevărate 
hambare de lut. descope
rite pe pămîntul Dobro

tului popular regional București, președintele Comisiei pentru agricultură și silvicultură a M.A.N., Emil Oniga, director general al u- zinelor „Tractorul" din Brașov, prof. univ. Stanciu Stoian, scriitorul Siitâ Andras și ing. Teodora Șerșun.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, erau prezenți Gheorghe Ră- dulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Constanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Necula, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Grigore Geamănu, secretarul Consiliujui de Stat, Petru Bur- lacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai Consiliului de Stat, președinții unor comisii permanente ale M.A.N., deputați ai M.A.N. și alte persoane oficiale.A fost prezent, de asemenea, Sol- tan H. V. Sanandaji, ambasadorul Iranului la București. (Agerpres)

SPORT

Cu gîndul la fotbalul de azi 
și la cel de mîineîn acest final de sezon, fotbaliștii noștri se află nu numai în febra încheierii primei părți a campionatului, ci și — sau poate mai ales — în așteptarea meciului oficial România— R.D.G. de la 18 noiembrie (la Berlin), contînd pentru preliminariile turneului olimpic. Un prim și serios examen pentru accesul fotbalului nostru la confruntarea olimpică de la Ciudad de Mexico.Cu o curiozitate firească, spectatorii și specialiștii i-au urmărit, în etapa de duminică, pe selecționabilil ce vor face deplasarea la Berlin în vederea meciului cu R.D.G. Aprecierile sînt dintre cele mai pozitive. Constantin, spre pildă, jucător în care sînt puse mari speranțe ca coordonator al înaintării, a fost notat cu 10 ; pe stadionul din Cluj, „profesorul" a dat un adevărat recital. Alți doi steliști au adus o substanțială contribuție la succesul echipei. E vorba de Sătmăreanu și Dumitru Nicolae, adevărați stîlpi al apărării. O bună comportare au avut-o și colegii lor de linie în lotul național : Dan, Barbu, Mocanu (ultimul înscriind golul victorios al Petrolului în meciul cu fostul lider). Portarul titular (Coman) și rezerva sa (Adamache) s-au arătat a fi și ei în formă. Dintre mijlocași s-au impus Ghergheli și Koszka ; fapt remarcabil dacă ținem cont că adversarii lor au fost destul de dificili. Libardi și mai ales Dobrin au manifestat o anumită oboseală șl lipsă de inspirație ; să sperăm că sîmbătă, dacă vor juca, alta le va fi contribuția la jocul naționalei. Năsturescu, Ionescu, Soo, Codreanu — care completează lista înaintașilor probabili— ca și fundașul Ivăncescu n-au strălucit în meciurile de duminică ; nădăjduim, de asemenea, că si ei vor evolua corespunzător în partida de la Berlin.Sub o nouă conducere tehnică, se- lecționabilii au făcut săptămîna trecută o utilă verificare publică (mîine ei urmează să joace cu Politehnica București). Parteneri le-au fost, se știe, tinerii component! ai selecționatei statului brazilian Sao Paulo. în general, jocul fotbaliștilor noștri — repetăm — a întrunit în anumite perioade de timp sufragiile specialiștilor și ale publicului spectator. Au fost momente, în special în prima repriză și oarecum în repriza sectmdă, cînd echipa română, jucînd curat, la un nivel tehnic relativ satisfăcător, și-a creat ocazii numeroase de gol și...

gei, toate pline cu griu, 
ceea ce explică unul din 
rosturile așezării grecilor 
milezieni pe coasta Pon
tului Euxin, și de unde 
puteau să alimenteze cu 
roadele acestui pămînt 
întinsa lor civilizație. 
Ne-o dovedește cornul a- 
bundenței pe care zeița 
Fortuna, durată în mar
mură și descoperită în 
anii trecuți la Constanța, 
îl poartă în mină, ca sim
bol al fertilității acestui 
pămînt. Iar dacă legenda 
belșugului de pe aceste 
meleaguri se întrerupe în 
cîntecul de odinioară, 
este pentru că de atîtea 
ori pămîntul Dobrogei a 
fost cotropit, iar locuito
rii lui, urmașii străbuni
lor geți, au trebuit să și-l 
apere cu spada. Numai 
o dată cu eliberarea țării, 
realizată în august 1944, 
cu dobîndirea unei ade
vărate independențe și 
suveranități, au reînviat 
în oamenii ei siguranța 
și demnitatea străvechi
lor geți. care trăgeau cu 
arcurile in nori ca să-i 
împrăștie și cultivau la
nuri imense de griu. Din 
ei s-a născut pictorul 
demiurg

★
Culorile Dobrogei se 

schimbă mereu, in fiecare 
anotimp, sub penelul a- 
cestui pictor neîntrecut și

mereu nemulțumit de pro
pria lui artă. Și nu numai 
culoarea cîmpului se 
schimbă, dar și detaliile, 
fizionomia oamenilor, în
fățișarea satelor presărate 
în stepă. Cu mai mulți ani 
în urmă, comparațiile pe 
care oamenii le făceau în
tre lucrurile vechi și cele 
noi erau intre rău și bine. 
Acum comparațiile lor 
sînt între bine și mai bine 
sau foarte bine. Pămîntul 
dăduse înainte de înfiin
țarea primelor cooperati
ve agricole cîteva sute de 
kilograme de cereale la 
hectar și era rău. Apoi 
cifra a trecut de 1 000 de 
kg și era bine. Astfel, din 
ce în ce mai mulți oameni 
au dorit să trăiască mai 
bine făcînd această analo
gie. Cu fiecare an însă 
producțiile au crescut și 
termenii de comparație 
s-au schimbat. Același lu
cru s-a petrecut și cu în
fățișarea satelor. Treptat, 
ele au trecut și trec prin
tr-o permanentă și ade
vărată operă edilitară iz- 
vorîtă din nivelul mereu 
crescînd de viață al oa
menilor și dintr-o perma
nentă sete de frumos. 
Așa se explică faptul că 
60 la sută din locuințele 
cooperatorilor dobrogeni 
sînt noi, schimbîndu-se 
radical aspectul satelor 
Așa se explică faptul că

La Consiliul Național al Cercetării Științifice au început luni dimineața convorbiri oficiale între vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Roman Moldovan, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, și Maurice Schumann, ministru de stat însărcinat cu cercetarea științifică, probleme atomice și spațiale al Franței.La convorbiri participă, din partea română : acad. Horia Hulubei și ing. Nicolae Sîrbu, vicepreședinți ai Consiliului Național al Cercetării Științifice, prof. Mihai Drăgănescu și prof. Alexandru Spătaru, membri în Biroul executiv al C.N.C.S., funcționari superiori din Ministerul A- facerilor Externe și C.N.C.S. Din partea franceză participă : Philippe Cuvillier și Raymond Toussaint, consilieri ai ministrului de stat francez, precum și Jack Ligot, consilier al Ambasadei Franței la București.în cadrul convorbirii sînt abordate probleme privind orientarea, coordonarea și îndrumarea activității de cercetare științifică din România și Franța, precum și posibi

a tras la poartă. Elemente pentru care fotbaliștii noștri au fost răsplătiți de aplauze cum, din păcate, nu ne-a fost dat să auzim de mult timp la adresa echipei reprezentative.Este adevărat că am întîlnit o formație insuficient rutinată, neomogenă, alcătuită din tineri fără un stagiu îndelungat în fotbalul com- petițional. Totuși, echipa braziliană a pus fotbaliștilor noștri probleme de viteză și joc în mișcare, a prezentat o apărare dîrză și un portar excelent. S-a întrevăzut că fotbalul brazilian — trăgînd concluzii din ultimele confruntări internaționale — a abandonat sau caută să abandoneze pe cît posibil dantelăriile, numerele de virtuozitate pură, urmărind, ca peste tot în sportul contemporan, efectul concret, rezultatul, întreaga desfășurare a meciului, dar mai ales fericirea manifestă a ega- lării și apoi, pentru menținerea scorului, repetatele metode „a trage de timp" au fost edificatoare.Din păcate, echipa noastră a manifestat o anumită nepăsare, o anumită nonșalanță dacă vreți, pentru rezultat, cu preferința de a juca „ă la braziliene", de dragul frumosului, atacînd mai incisiv, „înfuriat" doar după egalare. Să-și fi spus cuvîntul șl insuficienta pregătire fizică ? Conștiința — la un moment dat — că vor cîștiga ușor ? Schimbările de jucători, care s-au dovedit inutile ? Sau poate toate acestea împreună ?In orice caz, se impun cîteva constatări. Prima vizează formula de atac. Pare rațională ideea noilor tehnicieni ai echipelor reprezentative : în orice competiție, în orice meci oficial trebuie să se asigure maximum de siguranță în apărare, garanție pentru obținerea unui rezultat cît mai onorabil. Dar în atingerea acestui scop nu sînt deloc neglijabile formula și modul de a acționa al înaintării. Cu numai 3 înaintași, echipa noastră reprezentativă are încă din start evidente slăbiciuni. O formulă nu poate face abstracție de jucătorii chemați s-o aplice — or cei avuți în vedere de selecționeri nu au capacitatea de acoperire a unei arii atît de întinse.Pe de altă parte, o asemenea formulă de atac nu își are „baza" practică necesară, întrucît nici o e- chipă de club, deci nici un înaintaș, nu joacă în campionatul nostru sub coordonatele formulei cu 3 atacanți. Trăgînd concluzii din recentele experimente nefericite, să nu se cadă 

sînt cooperatori ca Vasile 
Soplagu din Comana, de 
pildă, care după ce și-a 
construit casă nouă, cu 
cincisprezece ani în urmă, 
și-a transformat-o de trei 
ori, parcurgînd gradele de 
comparație de la frumos 
la mai frumos pină la cel 
mai frumos Aceeași 
schimbare permanentă de 
decor poate fi constatată 
și în interiorul intim, fa
miliar al oamenilor și 
dacă am aminti patul bă
tut pe țăruși din casa ță
ranului dobrogean și am 
număra acum garniturile 
de mobilă, televizoarele și 
aparatele de tot felul care 
le alcătuiesc confortul, 
după o zi de muncă, n-am 
face decît să readucem la 
curent niște cifre care se 
schimbă cu fiecare zi. În
săși ziua, această unitate 
de timp, are mereu altă și 
altă valoare, ea însem- 
nînd că într-o asemenea 
fracțiune s-au obținut, a- 
nul acesta, mai mult grîu, 
mai mult lapte, mai 
mult vin decît anul tre
cut, cînd aceleași cantități 
erau mai mari decît în 
celălalt an. Și, evident, 
la fel a crescut și contra
valoarea în bani a timpu
lui

Există un pictor de
miurg în Dobrogea — ca 
și în întreaga țară — oa
menii ei.

litățile de lărgire a colaborării teh- nico-științifice între cele două țări.
★în dimineața aceleiași zile, ministrul Maurice Schumann, împreună cu consilierii care îl însoțesc, a vizitat Institutul de inframicro- biologie din București. Prof. dr. Nicolae Cajal, director științific adjunct al institutului, a înfățișat oaspeților aspecte din activitatea și preocupările cercetătorilor de aici.
★Cu prilejul vizitei în țara noastră a ministrului de stat francez Maurice Schumann, ambasadorul Franței la București, Jean Louis Pons, a oferit luni un dineu.Au participat Roman Moldovan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, acad. Ștefan Bălan, ministrul învă- țămîntului, acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei, Petru Bur- lacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai Biroului executiv al C.N.C.S. și alte persoane oficiale. (Agerpres)

din nou în eroarea de a se impune echipei naționale o tactică străină de cea aplicată de selecționabili în cluburile lor.în vorbirea curentă se spune : „încercarea moarte n-are“. Desigur, și în fotbal experimentul este posibil și chiar necesar. Se impune însă o demarcație : echipa națională se formează din jucători cu experiență, cu un bagaj format de cunoștințe tehni- co-tactice. La alcătuirea echipei, la stabilirea tacticii ei de joc, mal ales cînd e vorba de meciuri oficiale, care angajează prestigiul sportiv al țării, selecționerii, antrenorii sînt datori să aibă în vedere includerea în lot a celor mai buni jucători și adoptarea măsurilor celor mai sigure, de maximă garanție, în privința rezultatului imediat (oricît de puțin a- trăgător sună, pe bună dreptate, o- rientarea spre acest „rezultat imediat" cînd e vorba de meciurile echipelor de club, în campionatul intern).Terenul de realizare a unei munci de perspectivă, de încercare a experiențelor judicioase îl poate și trebuie să-1 ofere echipele secunde și, în special, cele de tineret sau juniori — schimbul de mîine. Loturile de tineri fotbaliști au nevoie de un bogat program de meciuri amicale, în țară și peste hotare, de cantonamente, fie și pe timpul vacanței și chiar dacă pentru anumite perioade tinerii selecționabili ar trebui „sustrași" echipelor lor de club.La nivelul activității cu juniorii, cu tineretul în general, experimentarea unor anumite tactici, profilarea jucătorilor pe anumite posturi ce corespund orientării tactice alese devin posibile și pot avea finalitatea dorită. Cei 2—3 ani afectați, de regulă, omogenizării formațiilor de tineri fotbaliști constituie un timp suficient pentru a pregăti succesul experimentelor. In laboratorul restrîns al cluburilor, mai ales cu echipele de copii și juniori, este locul experiențelor, al întregii munci de creștere a viitorilor fotbaliști fruntași!Problema aceasta, una din cele mai mari, fundamentală pentru viitorul fotbalului nostru, rămîne încă deschisă. Asupra ei trebuie să revenim.
Ion DUMITRIU

(Urmare din pag. I)centa lucrare, din 1967. a profesorului american J. Spanier. „World politics in an Age of Revolution"), concepția predominantă este că soarta lumii se află exclusiv în mîinile marilor puteri, ea depinzînd mai ales-de echilibrul dintre ele, noțiune care în secolul nostru a devenit „echilibrul terorii atomice".Asemenea concepții contrare evoluției realităților contemporane sînt combătute însă și în literatura de specialitate occidentală. Profesorul englez A. A. Penrose, în cartea sa „The revolution in International Relations (1965)“, deși păstrează reminiscențe ale evaluării relațiilor interstatale în termenii echilibrului de puteri, constată că „în condițiile existenței a mai mult de o sută de state, avînd o conștiință politică tot mai înaltă", devine mai greu pentru marile puteri să pună în aplicare o politică de dominație.Recunoașterea existenței acestui proces și a tendinței ca el să se accentueze reclamă o nouă organizare a relațiilor internaționale, întemeiată pe principiile respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile altora, avantaj reciproc, dreptul fiecărui popor de a-și hotărî soarta. O astfel de organizare a relațiilor internaționale, impusă de evoluția socială, are în vedere tocmai recunoașterea postulatului fundamental că — după cum sublinia tovarășul Ion Gheorghe Maurer la sesiunea din iulie a Marii Adunări Naționale — „în afară de propria sa voință, deci de propria sa politică, nici un considerent de natură geografică. economică, militară nu poate limita capacitatea unei țări, fie ea mare sau mică, de a contribui la asigurarea unui climat internațional care să dea posibilitatea tuturor statelor și popoarelor să-și desfășoare plenar și fructuos energiile creatoare, să se angajeze nestînjenit cu toate forțele lor, pe calea progresului material și a înfloririi spirituale".Apariția premiselor pentru participarea tot mai intensă a țărilor mici și mijlocii la rezolvarea problemelor internaționale, terenul pe care-1 cîș- tigă amintitele principii de organizare a relațiilor internaționale sînt rezultatul schimbărilor petrecute în viata internațională. în raportul de forțe. Apariția și consolidarea sistemului mondial socialist, care exercită o influență hotărîtoare în viața internațională, favorizează considerabil situația ca fiecare stat să-și poată îndeplini răspunderea pentru apărarea păcii și securității internaționale.

vremea

Ieri tn țară : vremea s-a ame
liorat în toate regiunile țării. Ce
rul a devenit variabil. Ploi Izo
late s-au semnalat în Transilva
nia și Banat. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura ae
rului la ora 14 era cuprinsă între 
3 grade la Joseni șl 14 grade la 
Rm. Sărat. In București : vremea 
s-a ameliorat, iar cerul a devenit 
variabil. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a atins 11 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
15, 16 și 17 noiembrie. In țară : 
vreme relativ frumoasă, cu ceață 
frecventă dimineața. Izolat se vor 
semnala ploi slabe. Vînt slab. 
Temperaturile minime vor fl cu
prinse între minus 2 și plus 8 
grade, Iar maximele între 6 șl 16 
grade. In București : vreme rela
tiv frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab. Temperatura în creș
tere ușoară la începutul interva
lului. Dimineața ceață.
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Campionatele mondiale | 
de lupte libere !NEW DELHI 13 (Agerpres). — ® Campionatele mondiale de lupte | libere au continuat la New Delhi | în mijlocul unui interes deosebit. O frumoasă victorie a repurtat în “ primul tur la cat. mijlocie campio- 0 nul român F. Boia, care a primit | decizia de învingător la puncte în 0 fața indianului Sajan Singh. | La aceeași categorie, Gurevici Q (U.R.S.S.) l-a învins la puncte pe 8 Hollosi (Ungaria), iar turcul Gun- I gor a dispus la puncte de elveția- ■ nul Martinetti. La categoria semi- " mijlocie (70 kg), Danzandarja (R.P. S Mongolă) a obținut verdictul la | puncte în meciul cu Chirilă (România). „Cocoșul* japonez Tada- I mashi Tanaka l-a întrecut la puncte g pe Cristea Nicolaie, iar la „muscă* bulgarul Baiev a dispus la puncte I de Gh. Tapalagă. In turul doi, la | cat. pană. Petre Coman — luptînd cu multă ambiție — a obținut o 9 aplaudată victorie la puncte în fața | polonezului Godyn.In reuniunea de luni seara, | sportivul nostru Nicolae Cristea a | cîștigat la puncte întîlnirea cu polonezul Kowalski și s-a calificat S pentru turul patru al categoriei co- | coș.
UN NOU IIDER 

IA ȘAHIn runda a 9-a a campionatului “ republican de șah, tînărul clujean | Adrian Buza l-a învins pe Neamțu, | iar Partos a cîștigat la Fischer. “ S-au încheiat remiză partidele : | Gheorghiu — Radovici, Ghițescu — I Zara, Drimmer — Reicher, Pavlov D — Segal.Adrian Buza, care a acumulat un | punct și jumătate în cele două 0 partide întrerupte, este din nou li- | der al clasamentului, cu 7 puncte | din 9 posibile.
Ca orice fenomen social, afirmarea statelor mici șl mijlocii în politica mondială este strîns legată și condiționată de factori economici. Dezvoltarea multilaterală a fiecărei țări, făurirea unei economii naționale prospere, care să permită realizarea progresului material al națiunii, apar ca o necesitate imperioasă pentru consolidarea independentei politice. Rolul statelor mici și mijlocii în relațiile internaționale, rol de pe acum important, va spori, firește, direct proporțional cu gradul de dezvoltare economică și de independentă politică al fiecăruia și al tuturor.

Statele mici
mijlocii

Creșterea rolului statelor mici șl mijlocii pe arena mondială își găsește expresie în nenumărate manifestări și acțiuni care demonstrează că aceste țări pot aduce o contribuție tot mai mare la rezolvarea problemelor esențiale pentru asigurarea păcii și dezvoltarea colaborării internaționale.Una dintre problemele cardinale ale vieții internaționale este dezarmarea. Țările mici și mijlocii sînt profund interesate ca această problemă să-și găsească rezolvarea. Ele militează în acest sens în cadrul O.N.U. și în Comitetul celor 1Ș pentru dezarmare. In problema tratatului de nediseminare a armelor nucleare, numeroase state mici și mijlocii subliniază necesitatea unui echilibru al obligațiunilor si răspunderii astfel ca un eventual tratat de nediseminare să ducă nu la permanentizarea inegalității, ci la lichidarea împărțirii lumii în state nucleare și nenucleare.Conflictul din Orientul Apropiat, pentru rezolvarea căruia a existat, la un moment dat, propunerea unei conferințe a unui număr limitat de mari puteri, continuă să fie dezbătut în cadrul O.N.U.. unde statele mici și mijlocii pot să-și aducă aportul lor — indispensabil — la rezolvarea lui în interesul păcii și al respec-

viața internațională

Kim Ir Sen despre dezvoltarea 

economiei R. P. D. Coreene
PHENIAN 13 (Agerpres). — Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri, s-a întîlnit recent cu alegătorii din circumscripția electorală Songrim. care l-au propus candidat pentru alegerile de deputați în Adunarea Populară Supremă a R.P.D. Coreene, ce vor avea loc la 25 noiembrie.în cuvîntarea rostită cu acest prilej, Kim Ir Sen s-a referit pe larg la măsurile luate pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a economiei naționale. Vorbitorul a arătat că îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor planului pe a- nul în curs va crea premise favorabile îndeplinirii planului pe 1968. Printre principalele obiective ale planului pe anul viitor, Kim Ir Sen a menționat dezvoltarea industriei miniere șl metalurgice, ca ramuri de bază ale industriei grele. în ceea ce privește construcția

„Problema coreeană, o problemă internă a națiunii”
Un articol dinPHENIAN 13 (Agerpres). — Ziarul „Nodon Sinmun' se pronunță în- tr-un articol editorial împotriva rezoluției adoptate de Comitetul Politic al O.N.U., care legalizează o- cuparea Coreei de sud de către trupele americane, precum și împotriva existenței așa-numltei „Comisii O.N.U. pentru unificarea și refacerea Coreei*. Problema coreeană — problemă internă a națiunii — trebuie rezolvată de poporul coreean însuși prin prisma intereselor dictate de necesitatea reunifi-

PRAGA

UN SONDAJ PRIVIND PERSPECTIVELE

CONJUNCTURII ECONOMICE
PRAGA 13 (Agerpres). — Institutul de cercetări științifice în domeniul planificării economiei naționale a efectuat un sondaj în 634 de întreprinderi din Cehoslovacia în legătură cu perspectivele conjuncturii economice a țării pe anii 1967—1968. în 81 la sută din întreprinderile chestionate volumul producției a sporit în acest an față de 1966, însă, potrivit agenției C.T.K., continuă să existe o depășire a cererii față de ofertă pe piața internă — 50 la sută din întreprinderi nu au satisfăcut cererile comerțului interior.în ceea ce privește satisfacerea cererii pe piețele străine, peste 50 la sută din întreprinderile care au răspuns la sondaj au arătat că cererile clienților externi sînt în general inferioare posibilităților lor și numai 20 la sută din întreprinderile chestionate au arătat că ce

tării drepturilor tuturor popoarelor din această regiune.însăși activitatea O.N.U. și a altor organizații internaționale oferă exemple grăitoare ale rolului crescînd al statelor mici și mijlocii. De pildă, hotărîrile luate de-a lungul anilor la O.N.U. în problemele lichidării colonialismului au fost posibile tocmai în condițiile în care organizația, lăr- glndu-și numărul membrilor prin admiterea noilor state, nu mal putea fl folosită în interesele înguste ale puterilor imperialiste.La progresele ce s-au obținut în Europa pe linia creării unui eli- 

mat de colaborare, țările mici și mijlocii au adus o contribuție importantă. După cum este știut, rezoluția Adunării Generale a O.N.U. privind „Acțiuni pe plan regional pentru îmbunătățirea relațiilor de bună vecinătate dintre state europene cu sisteme sociale diferite", Inițiată de România, a avut drept coautoare încă 8 state mici și mijlocii. Aceste state și-au exprimat hotărîrea de a conlucra cu toate statele europene doritoare pentru dezvoltarea colaborării inter- europene, potrivit telurilor exprimate în această rezoluție.în America Latină, statele mici și mijlocii își afirmă tot mai puternic opoziția lor față de încercările S.U.A. de a-si menține dominația asupra lor. Ca urmare a poziției ferme a numeroase state de pe continent, planurile nord-americane privitoare la crearea unei așa-zise forte militare interamericane au fost respinse. Adoptarea de către Adunarea Generală a O.N.U., în 1963, a rezoluției cu privire la denuclearlzarea Ameri- cii Latine și semnarea, în 1967, de către 21 de state a unui tratat în a- cest scop sînt alte manifestări ale ho- tărîrii acestor țări de a promova o politică izvorîtă din interesele lor naționale majore, din grija pentru asigurarea păcii. 

de mașini, el a subliniat că trebuie depuse eforturi sporite în vederea producerii pe scară largă a mașinilor electronice de precizie și a altor tipuri de mașini. El a a- dăugat că pentru anul viitor se prevede, printre altele, extinderea construcțiilor capitale. Kim Ir Sen s-a referit apoi la necesitatea asigurării progresului continuu al a- griculturii și la concursul activ pe care industria îl acordă agriculturii.în continuare, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene a vorbit despre diferitele forme pe care le îmbracă în prezent lupta revoluționară a populației sud-coreene, subliniind că cea mai importantă sarcină actuală a întregului popor coreean este realizarea reunificării patriei.Kim Ir Sen a reafirmat sprijinul față de lupta poporului vietnamez împotriva agresiunii americane și solidaritatea cu forțele revoluționare internaționale.
„Nodon Sinmun"cării patriei sale temporar divizată, scrie ziarul. Organizația Națiunilor Unite nu are dreptul, potrivit Cartei sale, să se amestece în treburile interne ale altor țâri. In încheiere, ziarul arată că pentru a acționa In conformitate cu spiritul și litera Cartei, O.N.U. trebuie să ia măsuri imediate pentru evacuarea trupelor americane din Coreea de sud șl pentru desființarea „Comisiei O.N.U. pentru unificarea H refacerea Coreei*.

rerile de export depășesc posibilitățile lor de producție.Sondajul a arătat, de asemenea, în legătură cu exportul, că întreprinderile producătoare de hîrtie, celuloză, sticlă și ceramică, precum și o parte considei abilă a întreprinderilor producătoare de mașini acordă prioritate exportului în țările capitaliste și numai întreprinderile industriei confecțiilor preferă să-și exporte produsele în țări socialiste. Toate întreprinderile chestionate s-au pronunțat pentru efectuarea directă a comerțului exterior.în ceea ce privește perspectivei» producției pe anul 1968, întreprinderile în care s-a efectuat sondajul au prevăzut completarea sortimentului actual al produselor Io» cu producția unui număr mai mara de mărfuri cu calitate îmbunătățită.
în Africa, acțiunile împotriva bazelor militare și pentru denuclearl- zare, care s-au concretizat și într-tt declarație adoptată de Adunarea Generală a O.N.U., la inițiativa a numeroase state de pe continent, exprimă unul din aspectele afirmării de sine stătătoare a acestor state în politica internațională.Firește, rolul pozitiv al statelor mici și mijlocii nu se afirmă de la sine pe arena internațională. Puterile imperialiste nu se împacă cu a- cest proces, caută să frîneze creșterea influentei țărilor mici și mijlocii. să le mențină în orbita lor de influentă, să le folosească împotriva altor state care promovează o politică independentă, se amestecă în problemele lor interne, recurg la șantaj și se dedau chiar la acțiuni agresive în scopul promovării intereselor monopolurilor, ale cercurilor militariste. Agresiunea americană în Vietnam ește un exemplu elocvent al încălcării drepturilor sacre ale poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta.Contribuția statelor mici și mijlocii la normalizarea vieții internaționale, lupta lor pentru stabilirea unul nou sistem de relații internaționale, întemeiat pe respectul reciproc al personalității fiecărui stat și asigu- rînd posibilități egale de a participa la soluționarea problemelor mondiale, se înscriu în linii specifice intereselor lor, care sînt și interesele păcii : rezolvarea pașnică a diferendelor internaționale, dezvoltarea cît mai intensă și multilaterală a cooperării internaționale, respectarea dreptului și justiției în relațiile dintre state. Ignorarea acestei contribuții nu poate decît să îngreunez» rezolvarea problemelor internaționale, să dăuneze cauzei păcii și colaborării dintre state.Desigur, sublinierea rolului crea- cînd al statelor mici și mijlocii în relațiile internaționale nu înseamnă minimalizarea răspunderii însemnate ce revine marilor puteri față de soarta păcii, a contribuției pe car» o pot aduce ele la preîntîmpinarea războiului, la asigurarea păcii și colaborării internaționale. Rolul pozitiv al marilor puteri în dezvoltare* mondială se află în raport direct proporțional cu responsabilitatea p» care o dovedesc în apărarea normelor de justiție internațională, îii promovarea egalității în drepturi între state, a principiilor independenței șl suveranității popoarelor, a neamestecului în treburile interne. Numai cooperarea eficientă a tuturor statelor, mari șl mici, în interesul general al omenirii, poate să favorizeze ta zilele noastre înaintarea pe drumul rezolvării problemelor lntemațloMd», asigurării păcii ti securității.



internațională
IN consiliul de securitate

Dezbaterea situației 
din Orientul Apropiat

NEW "YORK 13. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Consiliul de Securitate a reluat luni dimineața dezbaterea si
tuației din Orientul Apropiat, inițiată ca urmare a cererii guvernu
lui R.A.U. Pînă in prezent au fost depuse in această problemă trei 
proiecte de rezoluție : unul de către India, Mali și Nigeria, altul de 
către S.U.A. și ultimul de către U.R.S.S.Primul vorbitor în ședința de luni a fost ministrul de externe al Izraelului, Abba Eban, care a re petat poziția expusă cu prilejul conferinței de presă din ajunul deschiderii dezbaterilor din Consiliu. El a respins ca „inacceptabil" proiectul de rezoluție al celor trei state afro-asiatice și a declarat că retragerea trupelor izraeliene din teritoriile ocupate nu poate avea loc decît ca urmare a unor tratative directe. De asemenea, el a ridicat problema definirii printr-un viitor tratat de pace a „unor frontiere permanente și sigure" ale Izraelului, considerînd frontierele stabilite în urma acordurilor de armistițiu din 1949 ca fiind „fragile și vulnerabile". Fără a se pronunța în amănunt asupra proiectului de rezoluție american, el l-a caracterizat ca neacordînd „suficientă greutate" cererii Izraelului privind tratative directe cu țările arabe.Țările arabe, a precizat Muhammad El-Farra, reprezentantul permanent al Iordaniei, care a luat apoi cuvîntul, consideră că prima cerință în vederea restabilirii păcii este încetarea ocupației militare și retragerea trupelor izraeliene din teritoriile ocupate. El • subliniat

• Declarația primului ministru izraelian
• Regele Iordaniei la Paris • Un mesaj 
al Indirei Gandhi

IERUSALIM 13 (Agerpres). — Luînd cuvîntul luni seara la închiderea dezbaterilor de politică externă din Knessetul (Parlamentul) izraelian, primul ministru Levi Eshkol a reafirmat — potrivit a- genției France Presse — ca Izrae- lul „nu va abandona avantajele strategice vitale pentru securitatea sa" El a declarat din nou că „dacă arabii vor pace, ei trebuie să se așeze cu noi la masa unei conferințe pentru negocieri directe".Orientul Mijlociu, a încheiat primul ministru Eshkol, se află la răscruce de drumuri. Națiunile Unite și puterile care timp de 20 de ani nu au reușit să reglementeze situația din această regiune „trebuie să invite părțile interesate la masa conferinței pentru a rezolva problemele în dispută".
★PARIS 13 (Agerpres) — Regele Hussein al Iordaniei a sosit luni dimineața la Paris, venind de Ia New York. Scopul și durata vizitei suveranului Iordaniei în capitala Franței nu au fost încă precizate.
★

DELHI 13 (Agerpres). — Intr-un 
mesaj adresat „Conferinței inter
naționale in sprijinul popoarelor a- 
rabe", deschisă la 11 noiembrie in 
orașul Delhi, primul ministru al In
diei, Indira Gandhi, a arătat că 
„este esențial ca forțele armate iz
raeliene să se retragă de pe toate

VIZITA ÎN CUBA 
A DELEGAȚIEI 

R.P.D. COREENEHAVANA 13. — Corespondentul Agerpres, V. Stamate, transmite : La Palatul Revoluției din Havana au avut loc convorbiri oficiale între Fidel Castro, Osvaldo Dorticos, Raul Castro și Osmani Cienfuegos și delegația de partid și guvernamentală a R. P. D. Coreene, condusă de Țoi En Ghen, președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme și membru al Prezidiului Comitetului Politic al Partidului Muncii din Coreea.Duminică seara, la sala Chaplin din Havana a avut loc o adunare cu prilejul vizitei delegației coreene.Au luat cuvîntul, Țoi En Ghen și Osvaldo Dorticos. Vorbitorii s-au referit pe larg la legăturile de prietenie și colaborare între popoarele cubanez și coreean, la lupta pe care o duc popoarele lor împotriva imperialismului, pentru pace Vorbitorii au subliniat, de asemenea, hotărîrea celor două partide și popoare de a întări pe mai departe legăturile lor de prietenie și colaborare în spiritul internaționalismului proletar.Luni, delegația de partid și guvernamentală a R. P. D. Coreene ■ plecat la Santiago de Cuba. 

că jumătate din teritoriul iordanian se află sub ocupația izraeliană și s-a declarat de acord cu prevederile proiectului de rezoluție afro- asiatic, ca bază a unei soluții.Proiectul a fost sprijinit și de Milko Tarabanov, reprezentant permanent al Bulgariei, care a reliefat, totodată, că, acceptînd ca bază a sa proiectul latino-american prezentat cu prilejul sesiunii extraordinare din vară a Adunării Generale a O.N.U. — și în favoarea căruia au votat majoritatea statelor occidentale — țările neangajate au făcut o concesie însemnată. In prezent, însă, a continuat el, statele occidentale au încetat să mai susțină proiectul pe care în trecutul recent l-au sprijinit fără rezerve. Scoțînd în evidență că orice reglementare trebuie să pornească de la principiul inadmisibilității ocupării de teritorii ca urmare a operațiunilor militare, vorbitorul a stăruit și asupra necesității rezolvării fără întîrziere a problemei refugiaților palestineni. După ce reprezentantul Indiei, folosind dreptul de replică, a adus unele precizări la observațiile făcute în ședință, dezbaterile s-au încheiat urmînd a fi reluate miercuri dimineața.

teritoriile ocupate, ca urmare a re
centului conflict". India, a subli
niat ea, acționează in vederea unei 
reglementări pașnice a crizei din 
Orientul Apropiat. „Ne străduim 
să readucem pacea în regiune și 
sintem preocupați să găsim o solu
ție pentru problema nerezolvată a 
refugiaților palestinieni. Toți mem
brii O.N.U. — a spus Indira Gandhi
— trebuie să-și respecte reciproc 
suveranitatea, integritatea terito
rială și independența politică. In 
baza Cartei O.N.U., este inadmisi
bil ca divergențele și conflictele să 
fie reglementate prin forță, ocupa
ție și cucerire militară de teritorii".

NOTE DE CE 
„SACA"

Opinia publică spaniolă urmăreș
te cu interes desfășurarea unui 
scandal, declanșat în urma unor 
dezvăluiri ale presei din această 
țară. Nu de mult, ziarul „Madrid", 
care apare în capitala spaniolă, a 
relatat că uzina de mașini agrico
le „SACA", aflată în mîinile capi
talului american, a fost închisă 
pentru că a efectuat livrări în Cuba. 
Mergînd pe firul acestei dezvăluiri, 
un redactor al ziarului madrtlian 
„Diario SP" a cercetat amănuntele 
intîmplării, pe care le-a relatat a- 
poi în publicația amintită.

în anul 1964, concernul american 
„International Harvester Com
pany" (volumul vînzărilor în 1966
— 2,5 miliarde dolari, din care 1,5 
miliarde dolari revenind exportu
lui) a achiziționat uzina spaniolă 
de mașini agricole „SACA", înte
meiată în 1939. în contractul de 
vînzare-cumpărare s-a stipulat că 
această uzină este obligată să-și 
caute singură piețele de desfacere 
și că trebuie, concomitent, să res
pecte embargoul instituit de S.U.A. 
împotriva Cubei, R. P. Chineze, 
R. D. Vietnam și R.P.D. Coreene. 
Totuși, in decursul anilor, Cuba a 
devenit unul din principalii clienti 
ai „SACA". Dar iată că a intervenit 
C.I.A. Aflînd de aceste tranzacții, 
agenția de spionaj a obținut închi
derea uzinei. „Diario SP“ scrie tex
tual: „Serviciul secret american 
C.I.A. a lăsat fără pîine 815 mun
citori spanioli pentru ca Cuba să 
nu mai primească mașini agrico
le". Ziarul mai adaugă că C.I.A. 
va compensa pierderile concernului 
american provocate prin închiderea 
uzinei sale spaniole. în încheiere, 
„Diario SP" exprimă opinia că a 
cest amestec al C.I.A. va avea con
secințe și pe plan diplomatic.

Scandalul declanșat în Spania a 
avut un puternic ecou și în alte 
țări vest-europene în care se ob
servă o puternică penetrație a ca
pitalului american. Săptămînalul 
vest-german „Die Andere Zeitung" 
scrie: „Cel mai recent scandal eco 
nomic provocat de americani in

In Comitetul 

nr. 5 al O.N.U.
NEW YORK 13 (Agerpres). — Luni, în Comitetul nr. fi (pentru problemele administrative și bugetare) al Adunării Generale a O.N.U. au avut loc alegeri pentru o treime din locurile din Comitetul consultativ pentru problemele administrative și bugetare. Dintre cei patru candidați aleși, reprezentantul român, Dragoș Șerbănescu, care a făcut parte pînă în prezent din comitet, a primit numărul cel mai mare de voturi (81), fiind desemnat membru al comitetului pentru o nouă perioadă de trei ani.

★Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, șeful delegației române la prezenta sesiune a Adunării Generale a O.N.U., s-a întâlnit luni, la sediul Organizației Aviației Civile Internaționale (I.C.A.O.) din Montreal (Canada), cu Walter Binaghi, președintele Consiliului I.C.A.O., și cu B. T. Twight, secretar general al organizației. Cu acest prilej, au, fost discutate probleme ale dezvoltării în continuare a relațiilor de cooperare tehnică între forurile competente române și I.C.A.O. și alte probleme de interes comun.

agențiile de presă transmit:
• SCHIMB DE FOCURI INTRE UNITĂȚI ALE GARZU NAȚIONALE ȘI CIPRIOȚI TURCI

• REUNIUNEA CABINETULUI R.A.U. • S.O.S. LANSAT DE CARGOUL „SAN JOSE"

• 0 DELEGAȚIE A P. C. DIN AUSTRIA VIZITEAZĂ IUGOSLAVIA

Acord economic sovieto-mongol. Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R,M., președintele Consiliului de Miniștri al R. P, Mongole, au semnat la Moscova un acord în care se prevede că în anii 1968—1970, Uniunea Sovietică va acorda sprijin Mongoliei în construirea unor obiective economice.
Incidente în Cipru. In eursuI nopții de duminică spre luni, în regiunea de nord-vest a Ciprului au fost semnalate din nou schimburi de focuri între unități ale gărzii naționale și ciprioții turci, informează agenția France Presse, citind surse ale cercurilor O.N.U. din insulă.
0 consfătuire consacrată problemelor actuale ale 

planificării teritoriale a Poloniei » avut loc !n zUele de 10 și 11 noiembrie la sediul C.C. al P.M.U.P. Pe baza a trei referate și șapte coreferate a fost prezentat pentru prima oară în Polonia proiectul unui plan de perspectivă de gospodărire a teritoriului țării pînă la sfîr- șitul anului 1985. Rezultatele consfătuirii vor fi prezentate organelor de partid și de stat pentru a fi folosite la viitoarele lucrări asupra întocmirii planului de perspectivă de dezvoltare a economiei naționale în anii 1966—1985, precum și tn activitatea curentă a diferitelor organe de planificare economică și teritorială.
Sl-A ÎNCHIS8
PORȚILE8
Europa trebuie să constituie pen
tru noi un îndemn la meditație. 
Rămîne acută problema dacă nu a 
venit timpul să se pună frînă in
vestițiilor americane în Europa 
occidentală și să se reteze tentacu
lele concernelor americane. In caz 
contrar, în Europa vestică s-ar pu
tea întîmpla ceea ce se știe de 
mult timp în America Latină: asu
prirea economică nu mai este în
făptuită in mod camuflat, ci cit 
se poate de fățiș".

G. DASCALU

Debuitind prin vizita ministrului afacerilor externe A. Rapacki în Belgia și Luxemburg, activitatea diplomatică poloneză din a- ceastă lună cunoaște un plus de intensitate. în ultimele zile, în Polonia s-a aflat în vizită J. Lyng, ministrul de externe al Norvegiei. Săptămîna aceasta, A. Rapacki va fi oaspetele omologului său danez, urmînd ca la 23 ale lunii să sosească în Polonia, într-o vizită oficială, premierul suedez Tage Eriander.Vizita în Belgia a prilejuit un schimb de păreri între cei doi miniștri de externe, caracterizat prin „sinceritate, încredere și înțelegere reciprocă", după cum subliniază comunicatul comun, ea fiind o continuare a dialogului sistematic polono-belgian. Problemele securității europene s-au aflat în centrul discuțiilor de la Bruxelles, sub acest aspect putind să se remarce o serioasă concordanță de vederi între cele două țări — a declarat la întoarcere ministrul Rapacki. „S-a hotărît, se arată în comunicatul comun, să fie continuate eforturile în ve

„0 realitate ce nu poate 
fi ignorată"

Cerințe în S. U. A. pentru dezvoltarea 

comerțului cu țările socialiste

WASHINGTON 13 (Agerpres).— In cercurile economice americane se apreciază că pentru „a nu pierde trenul" („Christian Science Monitor") Statele Unite trebuie să intensifice relațiile comerciale cu Europa răsăriteană, față de care manifestă încă reticențe din motive de ordin politic. Economistul Andrew Brichant, care a întocmit un studiu în acest sens, subliniază că S.U.A. trebuie să încurajeze la un nivel considerabil comerțul cu țările socialiste, mai ales că în a- ceste țări se constată o creștere a prosperității economice. Țările Europei occidentale, remarcă autorul, au observat acest lucru și au acționat în consecință Brichant arată că relațiile comerciale dintre Europa răsăriteană șt Occident se

La Belgrad a sosit o dele
gație a P.C. din Austria, °°n- dusă de Franz Muhri, președintele partidului, la invitația Uniunii Comuniștilor din Iugoșlavia. In cursul vizitei, relevă agenția Taniug, delegația va avea convorbiri cu reprezentanți ai U.C.I. Oaspeții vor face cunoștință cu unele probleme interne ale Iugoslaviei și vor avea un schimb de păreri cu reprezentanții U.C.I. asupra unor probleme internaționale actuale și în legătură cu situația din mișcarea muncitorească internațională.

Guvernul R.A.U. s-a întru
nit duminica seara p1^®- dinția lui Gamal Abdel Nasser. Potrivit unui purtător de cuvînt oficial al R.A.U., relatează agenția Associated Press, membrii guvernului au ascultat un raport al lui All Sabri, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.A.U., asupra discuțiilor pe care le-a 

derea găsirii unor metode concrete de elaborare a unui sistem de securitate în Europa bazat pe renunțarea la folosirea forței, neamestecul în treburile interne ale altor țări și reducerea înarmărilor".
fuzul de a staționa arme nucleare pe teritoriul său, tendința spre o colaborare tot mai strânsă eu țările socialiste — face ca dialogul polono-norvegian să aibă o importanță esențială".Vizita ministrului de ex-

baj comun". La rîndul său, ministrul Lyng a precizat în cadrul oonferinței de presă de sîmbătă că „deși cele două țări aparțin unor grupări politice diferite, între ele s-a dezvoltat o colaborare avantajoasă, Polonia și

AGENDĂ DIPLOMATICĂ
POLONEZĂ

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU, IOSIF DUMITRAȘCU

Și în cazul vizitei ministrului norvegian de externe „tema principală a oonsti- tuit-o securitatea europeană" — subliniază „Trybuna Ludu". Același ziar adaugă că „Norvegia este membră a N.A.T.O., însă caracterul politicii sale externe — re-

teme al Norvegiei — arată ziarul — „constituie o nouă verigă în procesul continuu de apropiere dintre cele două țări. Contactele personale ale conducătorilor de stat polonezi și norvegieni au arătat că în multe probleme ei pot găsi un lim-

Norvegia tinzînd spre același scop comun — reducerea încordării în Europa". Convorbirile avute la Varșovia au fost caracterizate de oaspete ca „un schimb sincer de păreri, desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă".

dezvoltă în mod continuu. Din anul 1953, comerțul total a crescut de la 2,29 miliarde dolari la 13,93 miliarde dolari în anul 1966. Studiul relevă că între 1960—1966 ritmul mediu anual de dezvoltare a schimburilor comerciale a fost de 15,6 la sută. Economistul american scoate în evidență faptul că statele socialiste au avut în ultimii trei ani o balanță comercială consecvent favorabilă cu Europa occidentală.Observatorii politici apreciază că extinderea relațiilor economice poate duce la îmbunătățirea climatului politic. In acest context, încheie economistul american, Statele Unite nu mai pot continua să ignore această parte a lumii — țările socialiste.

avut în Uniunea Sovietică cu Leonid Brejnev, cu mareșalul Greciko, ministrul apărării, precum și cu alți conducători sovietici.
Convorbiri in problema 

colaborării intereuropene. Antonin Novotny, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, l-a primit la 13 noiembrie pe Franțois Mitterrand, președintele Federației stingii democrate și socialiste din Franța, deputat tn Adunarea Națională. In cadrul convorbirii au fost abordate probleme de politică internațională actuală, îndeosebi, colaborarea între statele europene și securitatea europeană.
Cargoul american „San 

Jose" surprins de taifunul 
„Gilda" în largul Insulei Guam din Pacific, a lansat apeluri de ajutor. La bordul navei s-a declanșat un incendiu, punînd în pericol viața celor 58 de membri ai echipajului. In ajutorul cargoului au fost trimise două ambarcațiuni.

întrevedere sovieto-viet- 
nUmeZQ. Luni> V^dimir Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., l-a primit la Kremlin pe Nguyen Duy Trinh, vicepreședinte al Consiliului de miniștri și ministru al afacerilor externe al R. D. Vietnam. In cursul convorbirii au fost discutate unele probleme ale relațiilor sovieto- vdetnameze.

Luni a sosit la Praga Jo
seph Luns, ministrul afacerilor externe al Olandei. Pe aeroport, el a fost întimpinat de Vaclav David, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace. In aceeași zi, au început tratativele dintre delegațiile cehoslovacă și olandeză, conduse de cei doi miniștri de externe.

La Paris s-a încheiat Congresul național al Ligii 
drepturilor omului. Luînd cuvîntul la congres, Daniel Mayer, președintele Ligii, * evocat situația din Grecia, Portugalia, Africa de Sud, Spania și Vietnam. El s-a pronunțat pentru încetarea necondiționată a bombardamentelor americane în Vietnamul de nord.

R. D. Vietnam. Tn fabrici și instituții, pe șantiere și pe ogoa
re întreaga populație îmbinâ munca plinâ de abnegație cu lupta eroicâ împotriva agresiunii imperialiste, pentru apărarea patriei. In fotografie : încâ o plantație de orez este pregătita pentru însâmînțare

La consfătuirea activului 
regional de partid și cadre
lor din economie, din regiu
nea bulgară Loveci a participat luni Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria. In cadrul consfătuirii, Todor Jivkov a vorbjf despre necesitatea sporirii rentabilității agriculturii bulgare, în vederea creșterii competitivității ei pe piața mondială.

Asociația de prietenie 
Austria-Albania a organizat la Viena proiectarea unui program de filme documentare albaneze. Au asistat conducători ai Asociației de prietenie Austria—Albania și personalități ale vieții culturale austriece.

In incinta ambasadei Gre
ciei din Bonn a avut loc o 
explozie provocată de detonarea unei bombe — anunță agențiile de presă. Autoritățile polițienești din capitala R.F.G. au deschis o anchetă.

Ambasadorul României 
la Sofia, Ioan Beldean, a 
fost decorat de Prezidiul A- 
dunării Populare a R. P. Bul
garia cu ordinul „Madarski Konnik", clasa I, pentru merite deosebite în dezvoltarea și consolidarea relațiilor dintre cele două țări.

Călătoria ce urmează să o facă ministrul Rapacki în Danemarca în această săp- tămînă este apreciată de presa poloneză ca „o nouă contribuție la politica de înțelegere și a contactelor reciproce dintre cele două țări cu orînduiri politice diferite", subliniindu-se că „în principalele probleme de politică externă întîlnirea polono-daneză nu va fi controversată" și că „în ultimii ani, între cele două popoare a avut loc o apropiere simțitoare, s-au adîncit înțelegerea și simpatia reciprocă".
★La Varșovia s-a anunțat că în urma convorbirilor avute aici de delegația e- conomică irakiană în frunte cu Ibrahim Khalil, ministrul industriei al Irakului, a fost semnat un comunicat comun polono-irakian. In document sînt relevate posibilitățile dezvoltării în continuare a colaborării e- conomice dintre cele două țări. Se prevede, printre altele, necesitatea participării Poloniei la realizarea unor investiții capitale în Irak și, totodată, a sporirii livrărilor de mărfuri irakiene în Polonia.

HANOI

Protest împotriva 
unor declarații 
ale prințului 

Suvanna FumaHANOI 13 (Agerpres). — După cum anunță agenția V.N.A., un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a protestat împotriva unor declarații făcute de prințul Suvar « Fuma în cursul ultimei sale vi£h» în Statele Unite, precum și în cadrul turneului pe care îl face în prezent în Australia. Primul ministru al Laosului — a spus purtătorul de cuvînt — a recunoscut în mod public complicitatea autorităților de la Vientiane la acțiuni militare ale S.U.A. împotriva teritoriului laoțian. De asemenea, Suvanna Fuma a cerut Statelor Uni- te să nu-și retragă trupele din Vietnamul de sud, pronunțîndu-se, totodată, împotriva 'încetării bombardării R. D. Vietnam. La aceasta s-au adăugat și unele afirmații calomnioase la adresa Republicii Democrate Vietnam.Purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe a subliniat; că recentele declarații ale lui Suvanna Fuma constituie un nou pas făcut de acesta pe calea renunțării la politica de neutralitate, șl pace, ceea ce contravine acoiya- rilor de la Geneva din 1962 cu plivire la Laos.
★HANOI 13 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație prin care protestează împotriva vînzărilor de armament canadian către Statele Unite, pe care acestea îl folosesc în războiul din Vietnam. Aceste acte ale cercurilor conducătoare canadiene, se a- rată în declarație, sînt în contradicție cu obligațiile Canadei în calitate de membru al Comisiei internaționale de supraveghere și control în Vietnam.

Un pastor 
se adresează 
lui Johnson...

Din amvon, in prezența pre- 
ședintului Johnson, care asista 
duminică la un serviciu reli
gios într-o biserică din Wil
liamsburg (Virginia), un pastor 
s-a întrebat asupra rațiunii 
intervenției americane in Viet
nam — relatează agenția France 
Presse. „Nu putem să nu ne 
întrebăm în calitatea noastră 
de creștini, dacă sînt sau nu 
justificate acțiunile noastre", 
— a declarat reverendul, care 
se pregătise în mod special 
pentru această ocazie și i se 
adresa personal președintelui. 
„Atîta timp cit toată lumea 
spune că ne merge prost în 
Vietnam, îmi permit să cer o 
explicație deschisă și directă 
a rațiunii noastre de a ne afla 
acolo. Ne consternează con
statarea că acest război este 
primul din istoria Statelor 
Unite în care numărul victime
lor din rîndul civililor este de 
trei ori mai mare decît al mili
tarilor. Este regretabil că răz
boiul nostru îmbracă forma 
unui război neocolonial..."

Președintele Johnson a as
cultat discursul reverendului; 
apoi, a părăsit biserica fără să 
pronunțe un cuvînt. Afară 
însă — relatează agenția — i 
se pregătise o altă surpriză. 
Un grup de manifestanți îl 
așteptau la ușă, unde au mani
festat agitînd lozinci și cerind 
încetarea războiului din Viet
nam.
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