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PERFECȚIONAREA
METODELOR
DE CONDUCERE
cerință obiectivă a construcției socialiste

7 7în concepția partidului nostru, formele și metodele de conducere a economiei nu constituie un scop în sine, ci pîrghii menite să asigure în flecare etapă de dezvoltare a societății valorificarea la maximum a resurselor materiale și de muncă ale societății, concentrarea eforturilor spre realizarea obiectivelor fundamentale ale progresului social. Ața cum se arată în proiectul Directivelor C.C. al partidului cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale. „Partidul nostru subordonează formele și me
todele de conducere planificată a e- 
conomiei cerințelor asigurării unei 
dezvoltări puternice a forțelor de 
p fracție, creșterii în ritm rapid a 
producției materiale — factorul ho- 
tărîtor al sporirii avuției naționale, 
al ridicării bunăstării poporului, al 
progresului multilateral al întregii 
societăți".Pentru a îndeplini acest rol, se înțelege că formele și metodele conducere a economiei se afle în continuă nare, să reflecte din economie, care, mai ales în condițiile socialismului, se caracterizează printr-un puternic dinamism. Determinate de structura economiei, de stadiul dezvollării forțelor și relațiilor de producție, de condițiile concrete ale desfășurării reproducției socialiste, de particularitățile specifice fiecărei țări, aceste forme și metode exercită, la rîndul lor, o influentă activă asupra evoluției proceselor economice, pot să o accelereze sau să o frîneze, după cum răspund sau nu cerințelor etapei respective de dezvoltare a societății. Forme care au corespuns într-o etapă pot să devină necorespunzătoare în alta, ceea ce impune fie perfecționarea, fie înlocuirea lor cu altele, care să țină s< ma de noile realități și cerințe.Ne aflăm într-o perioadă în care stadiul atins în dezvoltarea economiei naționale, progresul ei în pas cu cerințele revoluției tehnico-știin- țifice contemporane impun un nivel mai înalt de conducere, organizare și planificare, ridicarea întregii activități economice pe o treaptă calitativ superioară.într-adevăr, în anii construcției socialiste, și îndeosebi în ultimii ani, a crescut considerabil gradul de con • centrare a industriei. In timp ce în 1950, 317 întreprinderi din industria de stat — circa o treime din numărul total — aveau sub 100 de muncitori, și numai 136 depășeau 1 000 de muncitori, în 1966 nu mai existau de- cît 27 de întreprinderi avînd sub 100 de muncitori, iar numărul celor cu peste 1 000 de muncitori a sporit la

prof. dr. E. HUTIRA
cetarea științifică, planificarea rentă și de perspectivă, pîrghiile e- conomico-Iinanciare. Cunoașterea vieții, abordarea realistă a problemelor dezvoltării societății noas-

de trebuie să perfecțio- schimbările

aproape 400. în același timp, a crescut considerabil gradul de înzestrare a economiei cu mașini, instalații și a- gregate moderne, au fost introduse și extinse în producție procese și tehnologii avansate, s-a intensificat cercetarea științifică, s-a ridicat nivelul de pregătire tehnică și profesională a cadrelor, ceea ce a creat condiții pentru o activitate economică mai eficientă, pentru sporirea productivității muncii, reducerea prețului de cost și îmbunătățirea calității produselor, pentru accentuarea caracterului intensiv al dezvoltării economice. în aceste împrejurări au devenit stringente pentru asigurarea unui nou avînt al forțelor de producție, îmbunătățirea substanțială a structurii industriei pe ramuri, angajarea fiecărei unități în circuitul economic cu toate resursele și rezervele ei, creșterea gradului de pregătire, organizare și utilizare a forței de muncă, fundamentarea științifică și mărirea operativității în adoptarea și aplicarea deciziilor economice, ridicarea gradului de adaptabilitate a unităților productive la cerințele consumului, creșterea rolului stimulator al pîrghiilor economice, perfecționarea relațiilor de schimb și cooperare dintre întreprinderi.Se înțelege că toate aceste cerințe reclamă un cadru organizatoric a- decvat, perfecționarea formelor și metodelor de conducere și planificare, în așa fel încit ele să permită o cît mai bună sincronizare a activității diferitelor ramuri și unităti, coordonarea pe bază de plan a dezvoltării economice în ansamblul ei. și in același timp apropierea conducerii de producție, spre a se putea a- sigura valorificarea mai largă a inițiativei creatoare a celor ce muncesc.Tocmai acestor cerințe le răspund măsurile preconizate în documentele plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie a.c. Este meritul Comitetului Central al partidului de a fi inițiat — potrivit indicațiilor Congresului al IX-lea și pe baza generalizării experienței de aproape două decenii a construcției socialiste, a studiului e- voluției dialectice a bazei tehnico- materiale și a relațiilor social-econo- mice, al tendințelor progresului tehnic, științific și economic pe plan mondial — un complex unitar de măsuri, care vizează toate laturile principale ale mecanismului economiei — producția, repartiția, circulația, cer-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cu mult înainte de a se
mina probele tehnologice la fa
bricile de pe prima platformă a 
tinărului Combinat chimic Cra
iova. alături, pe o nouă plat
formă. constructorii au început 
activitatea la un nou ciclu de 
lucrări. Noua filă din istoria a- 
cestui puternic obiectiv a fost 
scrisă, după cîte îmi amintesc, 
la jumătatea anului 1966. Lu
crările au început prin corectarea rîului Amaradia. Corectarea 
se cerea, deoarece rîul, înainte 
de a se vărsa în Jiu. păgubea, 
printr-o meandră capricioasă a- 
gricultura pe cîteva zeci de 
hectare. Tocmai aci. proiectan
ta h'otărîseră ampladărea noilor 
lucrări la obiectivul care se 

, cheamă azi „Unitatea de în
grășăminte cu azot nr. 1 Craio
va". De la începerea lucră/rilor 
si pînă în prezent, n-au trecut

elegramă
Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA
președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîn numele Consiliului Revoluției, al guvernului și al poporului alge- rian, mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru felicitările pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia celei de-a XIII-a aniversări adeclanșării luptei de eliberare. La rîndul meu, adresez urări de prosperitate poporului român, de sănătate și fericire dumneavoastră personal.Exprim Excelenței Voastre convingerea că cooperarea dintre țările noastre se va dezvolta continuu în interesul celor două popoare.

HOUARI BOUMEDIENNE 
președintele Consiliului Revoluției 

al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare

Stabilirea de relații diplomatice
intre Republica Socialista România 

si Columbiaîn dorința de a promova o mai bună înțelegere reciprocă și de a dezvolta cooperarea între cele două țări pe baza respectării mutuale a suveranității, integrității teritoriale, egalității în drepturi și neameste
cului în treburile interne, guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Columbiei au hotărît să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă.

• Punctul slab al producției de mo- 
proiectarea • Faptul divers

• Ce găsesc vizitatorii monumentelor 
la standul de tipărituri ? • Sport

în epoca noastră, locul și rostul omului în producție, ca și în activitatea de organizare și conducere, s-au modificat substanțial. în producție, datorită mecanizării și automatizării complexe, mașinile preiau tot mai mult asupra lor operațiile executive ale muncii, rămînînd ca omul să se orienteze cu preponderență spre recepția și prelucrarea informației privind funcționarea mecanismelor tehnice și fluxul normal al producției. în toate sectoarele muncii productive — începînd cu simpla confecționare a unui produs de larg consum și terminînd cu deservirea a- gregatelor complexe ale marii industrii — se produce înlocuirea subtilă și continuă a fizice prin dominanta lă. ‘ ..............................chilor î_ tul rafinat al atenției și dirii, iar munca devine mai degrabă o chestiune de orientare iscusită în raport cu situațiile concrete de lucru, decît una de travaliu mecanic.Noilor caracteristici ale tehnicii moderne și noilor exigențe față de

dominantei intelectua- Locul efortului brut al mușii cucerește treptat efor- " -ț al atenției și gîn-

Vedere a Combinatului chimic din Craiova Foto : Gh. Vințilă

întregirea unui
tablou industrial

în- 
că-

decît 17 luni, și totuși data 
ceperii lor pare că ar trebui 
utată departe în timp. Ritmul 
de lucru impus aci de construc
tori a determinat ridicarea noi
lor construcții într-un timp re
cord. ' ' •

Noua unitate, care astăzi se 
integrează în contextul peisa
jului industrial de la Ișalnița, 
are drept scop dublarea capa
cității de producție a grupului

anorganic de pe vechea plat
formă. Capacitatea anuală a 
celor 4 noi fabrici care se con
struiesc este de 308 000 tone la 
fabrica de amoniac, 300 000 tone 
la fabrica de azotat de amoniu, 
300 000 tone la fabrica de uree 
și 240 000 tone la fabrica de acid 
azotic. Numărul a patru fabrici 
nu spune mare lucru. Dar. mai 
ales în chimie, o fabrică în
seamnă zeci de coloane, zeci de

anexe, depozite, gazometre. o 
întreagă gamă de conducte pur
tate pe umerii puternici ai 
tacadelor, urzeală de profile 
laminate etc.

Pentru realizarea acestor 
brici, care astăzi au îmbrăcat 
contururi definitive, constructo
rii au mișcat 110 000 mc pămint 
pentru nivelarea terenului, au 
săpat și transportat mecanic 
alți 180 000 mc. O dată realiza
tă orizontalitatea platformei, 
constructorii s-au organizat du
pă modernul procedeu construc
tiv — metoda drumului critic 
— realizînd astfel o puternică 
bază pentru prefabricate. ar
mături si cofraje. prepararea

es- 
șifa-

Romeo POPESCU

(Continuare în pag. a V-a)

calitatea produselor muncii nu le poate face față decît un om pregătit. Analiza raportului dintre om și tehnică, în condițiile producției moderne, impune, așadar, cu necesitate ideea competenței profesionale, adică a unui nivel de pregătire și pricepere care să-i permită omului să rezolve în chip optim sarcinile ce-i revin într-o unitate de timp dată. Și, întru- cît tehnica se află în perpetuă înnoire, iar cerința unei munci raționale și eficiente devine tot mai acută, înseamnă că acest „nivel de pregătire și pricepere" nu poate nici el să stagneze. Fiecare om al muncii se află astăzi într-o competiție profesională continuă, cu ceilalți și cu el însuși, aceasta fiind una din expresiile logice ale luptei pentru perfecțiune : confruntarea dialectică dintre vechi și nou, dintre rutină și invenție, dintre stagnare și progres.Pe de altă parte, și pentru factorii care răspund de alcătuirea și coeziunea grupurilor și a „micro- grupurilor" de muncă, sau de coordonarea și integrarea într-un tot a activităților din uzină, fabrică sau schelă se impune — la un mod și mai imperios — aceeași idee a competenței profesionale. Spunem „la un mod și mai imperios", deoarece, începînd cu șeful de echipă și terminînd cu directorul întreprinderii, la toate nivelurile situate între acești poli apare în plus o sarcină nouă : răspunderea pentru selecția, promovarea, stimularea și utilizarea adecvată a valorilor umane.Cercetînd, cu concursul unui grup de studenți ai secției de psihologie,— în cadrul unei formațiuni de cercetare sociologică complexă — misiunile echipelor de muncă din secțiile de electroliză ale combinatului de aluminiu din orașul Slatina, ni s-a impus, între altele, faptul că priceperea lucrătorilor de a sesiza și „decodifica" semnalele (acustice, vizuale) pe care le oferă cuva și, prin aceasta, de a înțelege cele ce se petrec în interiorul cuvei — în vederea executării operațiilor adecvate — se află în relație direct proporțională cu pregătirea lor profesională. Aceasta din urmă se compune, la rîndul ei, din- tr-un ansamblu de însușiri senzoriale (auz bun, vedere cromatică nuanțată), motorii (dexteritate manuală, necesară în manevrarea agregatelor) șl intelectuale (gîndire tehnică interpretativă, necesară în luarea deciziilor și alegerea operațiilor de intervenție corespunzătoare). De subliniat e că nici una din însușirile enumerate nu poate lipsi, fără a nu descompleta competența profesională a lucrătorului și, implicit, fără a afecta mersul producției.Existența unui decalaj între pregătirea lucrătorilor și cerințele locului de muncă, poate avea consecințe grave. Care trebuie să fie reacția socialului, în speță a colectivului de muncă, a conducerii echipei, brigăzii sau întreprinderii în fața unor atari situații ? Să închidă din „umanism" ochii și să-1 ia pe om așa cum e ? Să tolereze ceea ce poate rezulta, în mod firesc, din incompetentă — pagube materiale și morale— și să suporte cu răbdare consecințele ?Intr-o vreme, toate aceste întrebări nu sunau, poate, atît de Astăzi, însă, dispunem de numeroase, de brațe și mințigătite pe îndelete și temeinic și ar fi o eroare ca, în numele unor considerații umanitare „dulcege" („e om cumsecade", „e bun la echipa artistică", „e în formare", „îl știm de mult", „trebuie să mănînce și el o pîine" etc.) să-i ții „la ușă" pe cei care posedă, în chip actual, aptitudinile și priceperile corespunzătoare unui anumit loc de muncă, aptitudini și priceperi pe care ceilalți doar se prepară să le dobîndească sau, din diferite motive, nu le mai pot do- bîndi. Confruntarea, concursul, „competiția competențelor" — ca să zicem așa — sînt astăzi fenomene tot mai evidente.Socialismul pornește de la premisa că, potențial, orice om normal este apt de o dezvoltare armonioasă șl de o muncă social utilă. Principiul selectării riguroase a valorii nu vine „să lovească" în el, ci, dimpotrivă, să stabilească exact treapta care i se cuvine și felul muncii care i se potrivește într-o fază sau alta a evoluției sale. Aceasta și este esența adevăratului democratism și umanism, care impregnează, de altfel, de la un capăt la altul, măsurile preconizate de partid, în vederea unei mai clare definiri a locului și misiunii omului în contextul muncii și al producției sociale moderne.Cercetările psihosociale efectuate de noi ne-au arătat că, în principiu, atît serviciile din corpul tehnico-administrativ, cît și diferiți! „oameni-factori" din instituții și întreprinderi (director, inginer-șef,

acut, cadre pre-
Rădăcinile recidivei

Orice răufăcător merită oprobriul public. Dai' există o categorie de infractori care merită blamul nostru înzecit: recidiviștii!Nimeni n-are intenția să urmărească — la infinit — un om care, comițînd o dată o infracțiune și ispășindu-și condamnarea, își vede apoi de treabă, dovedește că pedeapsa și-a atins scopul e- ducativ și că el a rupt cu trecutul, devenind un cetățean corect și muncitor. Statul, societatea întreagă, cu tact și simt de răspundere, îi acordă sprijinul și-l absolvă de stingheritoarea „pecete" pe care — altădată — un fost deținut o purta pe viață. Sentimentul de largă umanitate, respectul sporit față de libertatea individului — trăsături intime ale societății noastre — par să nu-și exercite însă efectul binefăcător și în cazul categoriei — extrem de primejdioase din punct de vedere social — a recidiviști- lor. înăsprirea pedepselor ce li se aplică — prevăzută de lege — este perfect îndreptățită, iar îmbunătățirea permanentă a modului în care se apreciază această circumstanță agravantă

— repetarea infracțiunii — poate avea, neîndoielnic, un efect pozitiv.
Numai două

■ ■■ o 
VICII !,

ancheta 
socială

Prin sentința nr. 1397/964, a Tribunalului popular al raionului „N. Bălcescu", un fost casier plătitor la I.C.M. 4 din București — S. Constantin — este condamnat la 11 ani închisoare corecțională deoarece, împreună cu alți infractori, a delapidat o însemnată sumă de bani, trecînd în statele de alocații pentru copii persoane fictive, falsificînd certificate medicale etc.I-am cercetat dosarul judecată (conținînd sute file) și am descoperit căcelași om a mai comis anterior, în exact aceleași împrejurări, infracțiuni asemănătoare (eliberat ultima dată din închisoare : 26 mai 1960). Iată-i antecedentele : 1949 — 2 ani închisoare co- recțională pentru gestiune frauduloasă ; 1957 — 4 ani închisoare corecțională

de dea-

de Mihai SÎOIAN

pentru delapidare ; 8 luni închisoare corecțională pentru fals ; 6 luni închisoare corecțională pentru neglijență în serviciu. 1964 — 11 ani închisoare corecțională pentru delapidare și fals.Folosind „condiționalul" (adică dreptul de a-ți reduce pedeapsa în raport cu felul în care muncești — dacă vrei — în detențiune), S. Constantin și-a executat condamnarea de doi ani în- tr-un an, iar cea de patru ani (cele trei pedepse din 1957 comasate într-una singură) în numai trei ani. Actualmente își ispășește ultima condamnare, dar, dato-

Noua cazangerie de la Uzina „Grivita roșie" din Capitală

rită „condiționalului", dacă lucrurile îi vor merge tot așa, va ispăși întreaga pedeapsă de 11 ani în doar... patru ani și jumătate — cinci ani).Este „predestinat" S. Constantin să-și irosească o parte din viață în închisoare? Deși comisese un șir întreg de fapte antisociale, el n-a fost proscris, i s-a reacordat încrederea — nestrămutata încredere în resursele de regenerare morală a omului — i s-a dat prilejul să muncească și să trăiască cinstit. Viciile — poate ?! S. Constantin recunoaște astăzi că este... afemeiat („Femeile mi-au mîncat banii") și respinge categoric întrebarea dacă nu cumva de vină-i și alcoolul („Nu, nu mi-am băut mințile !") — deși propria sa soră mărturisește, îndurerată și înciudată în același timp : „Bea rom cu cana". Deci, pînă aici, s-ar crede că numai două vicii stau la originea repetatelor infracțiuni comise de S. Constantin...Stau de vorbă cu S. Constantin, om de 48 de ani, îi spun despre suferințele

cinci uită vina sea- soțiidivorțat deoarece
familiei și el — după condamnări — mi se drept în ochi și dă acestor suferințe pe ma... celei de-a treia a lui (de care e la ora actuală),i-ar fi spus mamei adevărul* despre ultima faptă a fiului ei. Ceea ce pare să-l caracterizeze pe recidivistul S. Constantin (ca pesemne și pe mulți alții) este că, nici într-al doisprezecelea ceas el n-are tăria să recunoască cine poartă vina fundamentală a actelor sale antisociale și, implicit, să-și dea seama ce greșeli grave a comis față de părinți, soție, copil, surori. Ar trebui poate să se pună — oamenilor de specialitate — și problema calității reeducării, căci simpla muncă — factor indiscutabil educativ — nu este suficientă. Poate că recuperarea unora dintre ei ar fi mai sigură dacă — repet, oamenii de specialitate : psihologi, psihiatri etc — ar iniția „dialoguri" cu infractorii, pentru a-i ajuta pe aceștia — ajunși la un hotar pericu-
(Continuare in pag. a II-a) (Continuare în pag. • Il-a)

INSULA PINILOR
La 80 de kilometri de țărmul sudic al provinciei Havana, acolo unde adîncimea Mării Caraibilor este de numai cîțiva metri, se ridică din mijlocul apelor de un albastru deschis, transparent, o insulă de forma unei pere. Este Insula Pinilor. Pe această bucată de pămînt, cu o întindere de 3 200 km p, trăiau pînă mai ieri doar 8 000 de locuitori, cei mai mulți dintre ei în orășelul Nueva Gerona.Această insulă, care nu avea pondere în economia națională, a intrat de cîteva luni în sfera unor preocupări majore ale guvernului cuban, ea fund destinată să devină o importantă bază agricolă și de creștere a animalelor, o bază „agropecuaria" — cum se spune aici. Odată cu primele tractoare, buldozere, camioane grele, pompe hidraulice, materiale de construcție, au început să sosească în Insula Pinilor mii de tineri ai detașamentelor „agropecuarias", care și-au asumat misiunea de a înnoi aceste meleaguri.

Faptul, demn de istoria nouă a Cubei socialiste, m-a îndemnat să pornesc într-o dimineață la fața locului.La puțină vreme de la decolarea din Havana, iată-ne pe micul dar cochetul aeroport din Nueva Gerona. O ploaie torențială ne obligă să zăbovim
CORESPONDENȚA 

DIN HAVANA 
DE LA VICTOR ST AM AT E

puțin la bufetul aerogării, unde avem prilejul să gustăm pentru prima oară din produsele locale : banane, pepeni, fruta-bomba, sucuri de citrice.Intre timp norii s-au îndepărtat «pre Santa Fe, lăsînd să reapară deasupra litoralului soarele torid, tropical.Pornim cu un microbuz spre hotelul „El Colony" situat la vreo 40 de kilometri, lăsînd’ în urmă Nueva Gerona

cu, căsuțele sale împrejmuite de grădinițe de flori, cu străduțe drepte, bine îngrijite. Iată-ne în mijlocul unei vegetații abundente, primenită și răcorită de dușul averselor : palmieri „regali" cu tulpini înalte și drepte ca niște stîlpi de beton centrifugat, palmieri „baricola" cu tulpinile umflate la mijloc, cocotieri cu nuci mari, bananieri cu frunză lungă și groasă încărcați da ciorchini, arbori „seiba" cu coroane uriașe și tulpini din zeci de fibre răsucite, dar mai ales pini, foarte mulți pini.După ce se bifurcă cu alte două drumuri — care duc spre Santa Fe și Santa Barbara — șoseaua asfaltată traversează în pantă un mic lanț de munți („Sierrita"). Pe partea dreaptă, în mijlocul unei pădurici, este amenajat un camping, loc de recreare pentru tinerii din detașamentele „agropecuarias".
(Continuare in pag. a V-a)
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FAPTUL

DIVERS

în sens
interzisîn urmă cu două luni într-un articol publicat în ziarul nostru se critica practica, cu totul nerecomandabilă, a întreprinderilor cinematografice de a percepe Miliției taxă de reclamă pentru proiecțiile de filme și diapozitive pe teme de circulație. Ca urmare, Consiliul cinematografiei a dispus sistarea acestor taxe. Iată însă că la întreprinderea cinematografică regională Galați (singura 1) continuă să... circule vechea „conoepție". Tovarășii din conducerea acestei întreprinderi nu vor să se conformeze dispoziției primite din partea forului tutelar ? Au apucat-o pe un drum cu sens interzis și nu se opresc probabil pînă la prima penalizare I
Cine sînt

Poate vă mai amintiți: la 25 
iunie a început concursul pentru 
„botezarea" rețelei comerciale a 
Capitalei. Solicitam cititorii să dea 
o mină de ajutor. Fiecare denu
mire acceptată urma să fie pre
miată cu 200 lei. Concursul s-a în
cheiat la sfîrfitul lunii iulie. Cetă
țenii (din București fi provincie) 
au răspuns prompt. Participarea a 
fost masivă, depășind prevede
rile organizatorilor concursului 
(Direcția comercială a S.P.O.B.). 
S-au primit 40 000 propuneri de 
denumiri. După o primă triere au 
rămas în concurs 11000 denu
miri. Au fost înregistrate și 8 ma
chete de firme. Mulți participanți 
vor să știe rezultatul. Dar abia în 
luna decembrie vom afla cîștigă- 
torii. Mai bine mai tîrziu.

Ciubucar

să-l întrebe de ce
Un publicist, trimis de ziarul nostru să se documenteze pentru un reportaj la exploatarea carboniferă Cicani din bazinul Rovi- nari (raionul Gorj), a fost brutalizat de șoferul automicro- buzului 31-OL-1338 pentru că a „îndrăznit" transformă mașina statului în proprietate personală. (încasa bani fără să elibereze bilete). Faptele încriminate s-au petrecut luni 13 noiembrie, între orele 9,15—9,30, la periferia orașului Tg. Jiu, pe șoseaua spre Rovi- nari. Rugăm miliția raionului Gorj și conducerea întreprinderii de exploatare minieră Rovinari (căreia îi aparține mașina) să întreprindă ancheta de rigoare și, o- dată cu concluziile acesteia, să ne comunice numele și adresa șoferului infractor, pentru ca cel brutalizat să-l poată deferi justiției.

La semnal

Așa cum mulțimea si varietatea florilor din jurul caselor sau ornamentele pline de fantezie ale stîlpilor și pridvoarelor vorbesc despre dragostea înnăscută a oamenilor de la noi de a-și vedea casa șl ograda „ca o floare", tot așa finețea sculpturii lavițelor sau coloritul măiestritelor covoare vorbesc despre gustul și exigența lor pentru interiorul căminului. Fiindcă, dintotdeauna oamenii n-au văzut locuința numai ca loc de adăpost, ci și ca parte integrantă a ființei și personalității lor. în condițiile vieții moderne de astăzi, cînd posibilitățile de confort au crescut, dragostea pentru frumosul locuinței se vădește mai ales în mobilarea interiorului acesteia. Coincid însă întotdeauna intențiile cu realizările ? „Pînă la urmă, am cumpărat ce-am găsit" — auzi spunîn- du-se adesea. într-adevăr, nu întotdeauna întîlnește cumpărătorul în magazine o mobilă care să-i satisfacă exigențele estetice și cerințele de utilitate practică.E firesc să ne întrebăm : de unde pornesc deficiențele în această privință ? De la comerț ? „Comerțul vinde ceea ce-i oferă industria". De la industrie ? „Producția nu face altceva decît să execute niște proiecte". De la proiectare ?... Aici părerile sînt contradictorii. Este semnificativă însă una din constatările anchetei noastre.Multe din dificultățile înregistrate atît de cumpărători cît și de industrie pornesc de la modul defectuos cum este concepută și organizată proiectarea mobilei. Se observă mai ales tendința de izolare, de proiectare în paralel, ca și de diminuare a forțelor de proiectare prin măsuri cu totul neinspirate. Este de neconceput, de pildă, ca o industrie întreagă de mobilă în continuă dezvoltare, cu o producție de cîteva miliarde de lei anual, să nu poată conta decît pe proiectele elaborate de o secție, destul de restrînsă și aceea, a Institutului de cercetări forestiere, și de cîteva grupe de proiectare existente în 5—6 întreprinderi. Restul proiectelor ? Mai mult improvizații sau în cel mal bun caz adaptări după diferite reviste.Pe cine să mai mire în acest caz faptul consemnat adesea de rapoartele comerțului că producția „e depășită" de cerințele complexe ale cetățenilor, că „nu ține pasul" cu tendințele mobilierului pe plan mondial. Se cere nu numai o mobilă frumoasă, confortabilă, în care omul să găsească „linia" și coloritul care se poartă, ci și o mobilă cu tot mai multe calități funcționale cu care să-și poată materializa dorința firească de „spațializare" a apartamentului în funcție de numărul membrilor familiei, de profesie și preocupări. Sînt tot mai mari cerințele de mobilier social-cultural care să creeze un cadru mai plăcut, să individualizeze o sală de spectacole sau un local de alimentație publică, de pildă. Or, ce se constată ?— Mergîndu-se pe linia „adaptărilor" după fel și fel de reviste, fără
Curse de 
autobuze
Direcția generală de resort 

din Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene a în
ființat noi curse de autobuze 
pe itinerarele Deva — Ora
dea, Craiova — Cetate, Be
chet — Craiova, Galați — 
Constanța, Rm. Sărat — Brăila, 
Olănești — București, Galați — 
Brașov și Pitești — Craiova. 
Acestea se adaugă traseelor 
deservite de autovehiculele în
treprinderilor regionale in lun
gime totală de 110 000 km. De 
asemenea, a fost mărit numă
rul de curse efectuate zilnic pe 
unele rute existente.

Recentele măsuri au putut fi 
luate ca urmare a dotării în 
1967 a acestui sector al trans
porturilor cu încă 650 de au
tobuze. Ele contribuie la rea
lizarea unor legături lesni
cioase între localitățile mai 
îndepărtate, precum și la 
scurtarea timpului de par
curs.

(Agerpres) 

a se ține seama de cerințele cumpărătorilor de la noi, e în plină înflorire fenomenul de hibridizare, ca și de altfel de sufocare a proiectării — ni s-a spus la M.C.I. Din această cauză, de ani de zile contractările cu industria au același rezultat : pentru producția de serie sînt acceptate cel mult 10—20 la sută din prototipurile prezentate. Cînd o garnitură are „linie arhitectonică", observi că e cît un hambar de mare ; cînd, dimpotrivă, corespunde din punct de vedere al gabaritelor noilor apartamente, constați că e vorba de un „mozaic"

Punctul slab al 
producției de mobilă- 
PROIECTAREA

de linii, unele de-a dreptul bizare. Industria rămîne însă imperturbabilă : „Numai garnitura aceasta vă place, numai pe aceasta v-o producem". Așa se creează în mod nefiresc și artificial lipsa de diversitate de modele pe piață.într-adevăr, consultînd listele mobilierului contractat cu industria pentru acest an am putut constata cu stupoare o adevărată sărăcie în privința sortimentelor — fapt de altfel ușor de constatat și de cumpărători în magazine. E de-a dreptul îngrijo

Toamna

rător în special numărul mic al garniturilor de hol — (3 !), al mobilierului pentru copii — doar două garnituri, sau al pieselor separate — aici, de pildă, găsim scaune executate după tehnica mobilierului curbat, ale căror modele au rămas neschimbate de mai bine de 50 de ani ! Mobilier inspirat din arta populară, mobilier executat în combinație cu metal sau mase plastice, în diferite culori, unele chiar cu caracter amuzant — așa cum e tendința actuală în creația de mobilier ? Nici vorbă...A ține seama de aceste cerințe 

complexe ale cetățenilor, de „mersul" liniei arhitectonice și al materialelor folosite în alte țări înseamnă, firește, în primul rînd, mobilitate, un ferment mereu proaspăt din partea proiectării. în condițiile cînd și cerințele de pe piața internă cresc, cînd și sarcinile de export sporesc considerabil, e logic să-ți pui întrebarea : dacă în prezent proiectarea în domeniul mobilei e defectuoasă, ce perspective există pentru viitor în vederea eliminării acestei anomalii ?

Foto : A. Cartojan

Căutînd să aflăm ce măsuri a întreprins M.E.F. în urma publicării de către ziarul nostru — cu aproape cinci luni în urmă — a articolului „Proiectarea mobilei", care în esență ridica aceeași problemă, ni s-a spus că „deocamdată se caută soluția de a ieși din punctul mort". De fapt care este punctul de vedere al ministerului ? Din discuțiile purtate cu mai multe cadre de răspundere din M.E.F. am constatat că există diverse păreri, că se preconizează mai multe variante pentru adoptarea soluției celei mai bune. Ba institut central 

de proiectare, ba nuclee la fabrici, ba și una și alta.— Ce părere va izbîndi ?— Precis nu se știe — ni s-a răspuns. Vom afla în curînd, fiindcă, pentru definitivarea soluției, ministerul întreprinde un sondaj în întreaga țară !Fără îndoială că o asemenea modalitate de lucru, bazată pe schimb de păreri și pe investigații — e bună — dacă însă în felul acesta nu s-ar tărăgăna luarea unei hotăriri clare în chestiunea proiectărilor, hotărîre ce se lasă așteptată de ani și ani de zile. Ce garanții putem avea că se va ieși din inerție cînd deocamdată M.E.F. nu are nici măcar un punct de vedere propriu și precis ? Nu înseamnă aceasta o frînă chiar la forul care are sarcina să coordoneze întreaga producție de mobilă a țării ?Sigur că forme pot fi găsite multe. Se discută, de pildă, despre crearea unui institut central de proiectare a mobilei. într-un fel, o astfel de organizare a proiectării e prefigurată de secția I.N.C.E.F.-ului. Rupt de producție, în mod fatal institutul se va baza tot pe „material documentar", iar în acest sens experiența I.N.C.E.F. e cunoscută : numai 10 la sută din -proieotele elaborate într-un an ajung în producția de serie. în mod operativ trebuie recurs la soluții realiste pe deplin eficiente și care să țină seama în același timp de perspectiva îndepărtată.— Recentele documente ale Plenarei C.C. al P.C.R. deschid cîmp larg de acțiune și în această direcție — ne spune tov. C. Nedelcu, șeful secției mobilă din cadrul direcției generale 

Dominanta intelectuală
(Urmare din pag. I)maistru etc.) sînt conștient! de semnificația concordanței depline dintre cerințele obiective ale locului de muncă și posibilitățile subiective ale lucrătorului. Practic, însă, lucrurile nu sînt deloc simple, deoarece succesul operei de valorificare și încadrare judicioasă în muncă a materialului uman presupune, dincolo de „experiență" și „intuiție" în materie de „om", stăpînirea unor criterii riguroase de apreciere și selecție. între acestea, locul central îl ocupă tocmai pregătirea profesională a o- mului, nivelul lui de aptitudini, cunoștințe, priceperi și deprinderi ca- re-i permit să facă față — actual și eficient — cerințelor locului de muncă.Cercetînd, în unele întreprinderi, modul cum se fac angajarea unui 

de resort din M.C.I. Eu consider, de pildă, că numai niște nuclee de proiectare care să funcționeze pe lîngă centralele economice industriale și care să fie întărite cu colaboratori externi — artiști plastici, de pildă — ar putea rezolva sarcinile mari care ne stau în față. întărite cu specialiști, arhitecțl, tehnologi, colaborînd cu artiști plastici, aceste nuclee ar putea introduce cu mai mult curaj și competență noile materiale și tehnologii de fabricație. Pe lîngă o răspundere artistică, aceste nuclee de proiectare de pe lîngă centralele economice — ale industriei republicane șl ale industriei locale — ar putea rezolva direct și eficient probleme de randament, consum specific, preț de cost, rentabilitate.Ori de cîte ori vine vorba de necesitatea organizării proiectării, producătorii de mobilă sînt tentați să arunce vina și pe „condițiile obiective", cea mai des încriminată fiind lipsa cadrelor specializate de concepție. „Avem ingineri care nu se prea pricep la linia arhitectonică și proiectant! care nu se prea pricep la tehnologie". Și în acest sens, o investigație mai circumspectă poate semnala fenomene de inerție, de vegetare a inițiativei. Este aproape de necrezut, dar industria locală, de pildă, cu aproape o sută de fabrici de mobilă, nu are nici un proiectant de mobilă. De ce ? „în aceste întreprinderi au lucrat mulți arhitecți, dar au plecat — a ținut să relateze tov. V. Rado, șeful laboratorului de mobilier și decorații interioare de la I.P.C.T.-București. Și asta datorită, mai ales, mentalității greșite a unor conducători de unități care cred că din moment ce dispun de maiștri și tehnicieni buni cunoscători ai tehnologiei, la oameni de creație, pot făcu și... economii".Pentru a se realiza un progres simțitor, la nivelul exigențelor și pe un front cît mai larg, e nevoie să fie antrenați în mult mai mare măsură oameni competenți în materie, cu simț artistic, în primul rînd dintre artiștii plastici. în situația actuală, cînd e imperios necesar un progres rapid, substanțial — pentru a depăși stadiul semnalat al rămînerii în urmă — se cere ca forurile în drept să rezolve și problema specializării cadrelor necesare de concepție și proiectare a mobilei. Și aici sînt, desigur, multe soluții.— Crearea unei secții de mobilier și decorație interioară a locuinței la Institutul de arhitectură este imperios necesară — a observat prof, arh. G. Guști, vicepreședinte al C.S.C.A.S. S-a propus de cîteva ori acest lucru. Este vorba de o problemă care nu poate aștepta la infinit rezolvarea.De felul cum e organizată proiectarea astăzi și de modul cum e înțeleasă pregătirea cadrelor necesare depinde în ultimă analiză ce mobilă vom găsi mîine în magazine. Iată de ce cetățenii așteaptă intervenția ho- tărîtă și competentă a forurilor responsabile pentru determinarea progresului atît de necesar în sectorul proiectării de mobilă.
Nicolae BRUJAN

nou salariat sau selecția și recrutarea cadrelor, am constatat că, în ceea ce privește primul aspect, apare adesea un adevărat „nor" de operații secundare care acopăr și estompează operația fundamentală: verificarea profesională a omului — iar persoana „în cauză", care execută o mișcare repetată, monotonă între diferite instituții, organe și servicii — pentru a obține variate avize și adeverințe — capătă sentimentul că mai importante decît competența sînt „formalitățile".Cît privește celălalt aspect (selecția și recrutarea cadrelor), am constatat că serviciile care se ocupă cu această problemă îl supun într-adevăr pe „candidat" unui „examen" complex, începînd cu strîngerea șl cercetarea datelor biografice și ter- minînd cu verificarea lui profesională. Din păcate, însă, deși formal se consemnează „totul" despre om, se 

la magazinul 
universal „Victoria" 
mărfuri cu plata 
în rateZilnic între orele 7—22 la magazinul universal „Victoria" din Capitală se pot cumpăra confecții pentru toate vîrstele. în raioanele sale de specialitate se găsesc diferite modele de costume, paltoane, sacouri, parde- sie, taioare, rochii și fuste cu o linie modernă și elegantă.De la acest magazin se pot procura confecții, aparate electrotehnice, televizoare etc. și cu plata în rate. Televizoarele se vînd și în zilele de luni cînd, cu o antenă specială, se poate prinde ■ programul televiziunii bulgare. Menționăm, de asemenea, că s-au îmbunătățit condițiile de cumpărare cu plata în rate a frigiderelor, aparatelor de radio, televizoarelor și aspiratoarelor „Record" ; suma de acont s-a micșorat, Iar ratele pînă la completarea valorii respective se pot eșalona pe o perioadă mai lungă.

NEGROL
Inevitabil, articolele din piele, datorită întrebuințării mai îndelungate, se uzează, își pierd culoarea inițială. Totuși, există o soluție la îndemîna oricui, chiar aaasă. NEGROLUL, ce se găsește în comerț în flacoane de 3 lei bucata, este o soluție de coloranți organici negri în alcool, cu diverse a- daosuri, care redă prospețimea și culoarea articolelor de ma- rochinărie.

întîmplă, totuși, ca Imaginea reală a omului, a posibilităților și perspectivelor sale să fi încăput foarte puțin între filele dosarului. Faptul se explică, îndeobște, prin aceea că „examenul" s-a făcut Oarecum „de la distanță" și s-a limitat în mare măsură la o verificare pur „scriptică", bazată pe lectura diverselor „hîrtli" — autobiografie, referințe, caracterizare teh- nico-profesională — ignorîndu-se o- perația confruntării directe și temeinice cu realitatea : cum a lucrat omul la vechiul loc de muncă, în ce „relații" se află cu „egalii", „superiorii" și „inferiorii", cine sînt cei care dau caracterizări șl referințe și în ce relații se află ei cu cel „în cauză". Subliniem acest lucru — importanța relațiilor — pentru că relația nu numai că influențează, dar pe alocuri se substituie criteriului o- biectiv al competenței, devenind, astfel, o frînă in calea promovării valorilor.
Se spune uneori despre cei punc

tuali : „au venit la fix, ca trenul". 
Această expresie a fost, fără îndo
ială, sugerată de practică. Pentru 
C.F.R. punctualitatea e o carie 
de vizită. Uneori, din păcate, 
există fi aici „sfertul academic". 
Din neglijență, Petru Gîdea, im
piegat, fi loan Pîrvu, acar în halta 
Perfani (Brașov) au făcut intrarea 
unui tren cu 22 vagoane pe o 
linie ocupată de altă garnitură. 
Numai vigilența mecanicului de 
locomotivă a evitat catastrofa. Din 
această cauză trenul a întîrziat 
15 minute. Suficient pentru ca 
P. Gîdea fi I. Pîrvu să fie con
damnați la 3 luni și respectiv 
două luni închisoare. La C.F.R. 
treaba trebuie să meargă totdea
una ca pe... fine.

(Urmare din pag. I)

a a ■ ■ ■

în suprave
ghere„Cîte capete atîtea păreri ?“ Se poate, dar nu în justiție. Li- viu Moț din Arad, str. T. Vladi- mirescu 14, s-a despărțit de soție. Fetița lor a fost încredințată tatălui spre educare de către Tribunalul raionului Arad. Referatul comisiei de anchetă socială conchidea : tatăl are condiții materiale foarte bune ; mamei îi lipsesc aceste condiții fi în plus se 
face vinovată de încălcarea fla
grantă a moralei. S-a declarat recurs de către mamă, Elena Moț. Pe baza acelorași probe, în recurs, Tribunalul regional Banat a... recurs la altă soluție, total opusă primei. Fetița a fost încredințată mamei. Cum s-a ajuns la această hotărîre cel puțin bizară ? Oare balanța dreptății a cîntărit bine faptele supuse judecății ?

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDĂRIȚA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

los — să iasă din cercul vicios în care au intrat.
Lanțul slăbi
ciunilorAnalizînd cazul de mai înainte, te întrebi pe bună dreptate : cum de a mai fost posibil ca S. Constantin să fie pus să mînuiască bani și să întocmească acte de plată, cînd în 1947, fiind casier plătitor la un garaj din București, și-a însușit salariile oamenilor ? Ceea ce nu l-a împiedicat ca, în anul 1957, din nou „om curat", să aibă semnătură în bancă, de astă dată cenzor la o cantină din Bacău, și să semneze astfel, ilegal, un C.E.C. („Ca să fac un bine, să-1 acopăr pe altul, că-i picase controlul de stat; aici a fost o greșeală de a mea"). Dar greșeala acelora oare i-au dat pe mână un carnet de C.E.C., în alb, și dreptul legal de semnătură? Și-apoi, peste alți ani, se găsesc oameni (din conducerea I.C.M. 4) care-1 iau iarăși drept „om curat" (ca să fii casier trebuie să ți se ceară antecedentele penale ; de ce nu s-au cerut, în cazul de față, de către cei care aveau obligația s-o facă ?) Pînă la urmă, desigur, tovarășii de la I.C.M. 4 au cerut — îndreptățit — recuperarea pagubelor pricinuite întreprinderii lor de către S. Constantin & Comp. în afară însă de vina directă a făptașilor, cine răspunde (și de ce nu și material), că un recidivist notoriu a fost angajat într-un post care nu i se potrivea de fel ?Dispozițiile legale — H.C.M. 463/1960 — prevăd că toți cei care au fost condamnați pentru infracțiuni de orice natură, prin care s-a adus o pagubă a- vutului obștesc ori proprie-

tății cetățenilor, nu mai pot fi angajați sau trecuți în funcții de gestionari sau contabili (se înțelege, indiscutabil, și pe posturi de casieri).
Premise ale rein
tegrării socialeConsemnăm aici părerile pe oare le-am întîlnit la un

deținut la ora comiterii infracțiunii — pentru a se curma posibilitățile de repetare a ilegalităților.Un alt aspect relevat de procurori se referă la încălcarea, de către u- nele întreprinderi și instituții, a prevederilor legale prin care se stabilește că, în afara prejudiciului ce trebuie recuperat integral, în cazul delapidărilor, furturilor, Ia aceste sume se calculează și o dobîndă — pînă la stingerea datoriei —

principii de bază ale dreptului penal, cum ar fi, de exemplu, principiul potrivit căruia răspunderea penală se apreciază în raport cu gradul de pericol social al infracțiunii și al infractorului — atenție ! și al infractorului — ținîndu-se totodată seama de circumstanțele agravante și atenuante în care s-a comis infracțiunea. Una din cauzele de agravare a pedepselor, cauză de ordin subiectiv — legată de per-

în urmă o crimă, adică un fapt și mai grav. Ideea de la care s-a pornit poate fi rezumată astfel : în măsura în care, pentru crimă, oricum, vinovatului i se va a- plica o pedeapsă mai severă, n-ar mai fi cazul să se țină seama de recidivă. Ar fi însă de discutat dacă n-ar trebui să se aibă în vedere faptul că infractorul este o entitate și că, deci, acțiunea legii — indiferent de tipul de încălcare a legalității pe oare o comite

Rădăcinile recidivei
grup de procurori, cu care am stat de vorbă despre recidivă și mijloacele de combatere a ei. Aceștia ne-au atras atenția, de la bun început, asupra obligativității respectării H.C.M. 1 051/1962, referitoare la o condiție fundamentală ce i se asigură celui ce și-a ispășit pedeapsa : grabnica încadrare în muncă. Din păcate, mai sînt cazuri în care aplicarea acestei hotărîri nu este promptă, întîrzie și premisele reintegrării fostului infractor în viața socială sînt astfel mult îngreunate.Anumiți oameni „mai slabi de înger" recad. intră din nou în anturajul unor indivizi dubioși, antisociali, cu ajutorul cărora se pot „descurca" mai lesne și pot realiza cîștiguri ilicite foarte rapid, ș.a.m.d.Trebuie precizat totodată că nici o instituție sau întreprindere n-aire obligația să-și reangajeze salariatul care a comis o infracțiune penală în același post

căci este vorba, în fond, de înstrăinarea abuzivă, pe o întreagă perioadă, din circuitul economic normal, a unei sume de bani ce-i aparține statului (mi-am a- mintit că, în convorbirea cu S. Constantin, acesta își făcea socoteala, cu destulă seninătate, că după ce „iese" — va reintra în slujbă șl va plăti prejudiciul adus I.C.M.-ului nr. 4 în rate, cîteva sute de lei pe lună.
Criteriu fundamen* 
tal: gradul de 
pericol socialInterlocutorul nostru : tovarășul ROMUL OPRE, secretar general al Ministerului Justiției.— înainte de a mă referi strict la cazul relatat de dv. țin să reamintesc cîteva

soana infractorului — este recidiva. Practica demonstrează însă că, dacă anumite elemente care au să- vîrșit infracțiuni se reeducă în urma executării sancțiunilor ce li s-au aplicat, altele — cum este și S. Constantin — continuă să comită fapte penale și după ce au suferit o primă condamnare și chiar mai multe. Fără îndoială că acest lu- oru ridică problema ca — deosebit de celelalte măsuri social-economice și educative ce se iau — să se reflecteze și asupra prevederilor legislative ce își au a- plicațiune în această materie, spre a se vedea dacă nu este potrivit ca actuala legislație penală în materie de recidivă să fie îmbunătățită, perfecționată. Să luăm un exemplu : codul penal prevede, contrar altor legislații, că nu se socotește în stare de recidivă a- cela care, fiind condamnat printr-o hotărîre definitivă pentru un delict, săvîrșeșta

— e necesar să fie unitară, cît mai eficace. Am dat a- cest exemplu extrem pentru a sublinia ideea necesității unei permanente con- secuții în aprecierea faptelor unui infractor recidivist și, legat de aceasta, a ierarhizării corespunzătoare a pedepselor, într-un raport de interdependență cît mai strict.Revenind la cazul lui S. Constantin, care în 1947 a fost condamnat la doi ani închisoare corecțlonală pentru gestiune frauduloasă, iată că el, în 1957, cînd a comis trei infracțiuni din- tr-o dată, nu mai era... recidivist, căci legea prevede că, după trecerea a cinci ani de la executarea pedepsei corecționale, efectul recidivei se șterge. Dar infractorii înrăiți profită de această prevedere. După opinia mea este vorba aici de o... hipertrofiere a umanitarismului. Una e să-i oferi infractorului, după prima condamnare executată,

dreptul de a-și șterge, într-un termen limită de cinci ani, dacă nu mai încalcă legea, vina ispășită, și alta e ca la fiecare cinci ani, cu toate că repetă și repetă infracțiunile, să-1 absolvi de trecutul său, trebuind să consideri în- tr-una condamnările anterioare oa fiind inexistente ; deși, în asemenea cazuri, la recidiviștii notorii ar fi indicat ca intervalele să fie mărite (de la cinci ani în sus) — un mai lung termen de garanție — și gradate, iar în ultimă instanță suprimată chiar posibilitatea ștergerii infracțiunii comise anterior. Alte legislații iau în considerare recidiva chiar atunci cînd pedeapsa pronunțată pentru prima crimă s-a prescris sau a făcut obiectul unei grațieri. Ar mai fi de discutat de ce, după normele în vigoare, în cazul infracțiunilor de o mai mică gravitate, un individ nu este socotit recidivist decît dacă... este condamnat (și execută) de trei ori pedepse constînd fiecare în închisoare corecțională sau detențiune simplă de cel mult 6 luni? Abia cînd să- vîrșește un al patrulea delict de aceeași natură, individul devine... recidivist ! Pe bună dreptate te poți întreba : dacă un astfel de infractor (fie și mărunt) continuă să comită totuși fapte penale și după pedepsele ce i s-au aplicat, înseamnă că ele n-au avut nici un efect educativ, iar un asemenea element mai merită să se bucure de clemența legiuitorului ? Sau, dimpotrivă, printr-o mai strictă nuanțare, mecanismul de aplicare a instituției recidivei ar trebui să fie mai intransigent, mai sever ?
★Reexaminarea actualelor prevederi referitoare la recidivă ar duce, fără îndoială, la o restrîngere a sferei infracțiunilor.

Bazate pe cunoașterea profundă a realităților economice, sociale și umane din instituții și întreprinderi, recentele Directive ale partidului cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale vin să închidă sursa de alimentare a anomaliilor descrise mal sus. Este vorba, în primul rînd, de faptul foarte important al simplificării verigilor și operațiilor intermediare, secundare și, prin aceasta, de apropierea conducerii de producție. Serviciile și persoanele care răspund de depistarea, stimularea și promovarea „competențelor" vor putea să vadă „mai de aproape" și cu propriii ochi cum se desfășoară munca, cum se împart recompensele materiale șl morale, ce climat și ce relații există la locurile de muncă.în același timp, documentele subliniază că îmbunătățirea metodelor de conducere este indisolubil legată de aplicarea principiului conducerii șl muncii colective a căror esență constă în includerea experienței și cunoștințelor întregului colectiv de muncă în luarea deciziilor economice și administrative. Aceasta înseamnă, de asemenea, crearea condițiilor pentru amplificarea cîmpului de vedere al celor investiți, cu sarcina, infinit mai dificilă, de a discerne la rîndul lor între pricepere și nepricepere, între competența șl incompetența celor pe care îi îndrumă.Laolaltă, cele două principii, cît șl altele de aceeași importanță — cuprinse în recentele documente de partid — ca, de pildă, întărirea răspunderii personale pentru sectorul de muncă încredințat, îmbinarea cointeresării și răspunderii materiale etc. — vin, de fapt, să îngrădească cîmpul de manifestare a subiectivismului șl a ar- bit rari ului în viața economică și socială și să lărgească cîmpul de acțiune al factorilor umani calificați șl competenți. „Competiția competențelor" intră, astfel, într-o fază nouă, mai echitabilă, iar cercetării concrete de teren — sociologice și psihosociologice — îi va reveni în continuare misiunea de a arăta cum se desfășoară practic acest concurs, ce alțl factori îl mai „bruiază" încă și prin ce mijloace poate fi el îmbunătățit pe mai departe.
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CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR 
REGIONALE DE PARTID

Regiunea București are o industrie tânără, dar în plină dezvoltare, 
o agricultură puternică. Despre multitudinea de probleme pe care le ridică economia regiunii s-a discutat pe larg în cadrul lucrărilor conferinței organizației regionale de partid. La conferință a participat tov. Simion Bughici, șef de secție la C.C. al P.C.R.Luînd cuvîntul, tov. Gheorghe 
Necula, membru al C.C. al P.C.R., prim secretar al Comitetului regional de partid București, a subliniat că documentele plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie, reflected preocuparea partidului și guvernului pentru stabilirea unor forme și metode de organizare și conducere a economiei naționale și a treburilor de stat, au fost primite cu interes și aprobate de toți oamenii muncii din regiune.La primul punct al ordinei de zi numeroși participanți s-au referit la problemele legate de perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, inițiată de conducerea partidului nostru.In cuvîntul său tov. Tudor Jean, prim secretar al Comitetului raional de partid Turnu Măgurele, a subliniat justețea măsurilor inițiate de partid arătînd că unele forme și metode de organizare au devenit strîmte în raport cu amploarea și diversificarea continuă a activității economice. Au fost date ca exemplu unele aspecte din activitatea Combinatului chimic de la Turnu Măgurele unde nerezolvarea operativă de către forurile tutelare a unor probleme privitoare la intrarea în funcțiune a unor fabrici, în ordinea firească a procesului în flux de producere a îngrășămintelor complexe, a generat cheltuieli suplimentare de transport și depozitare, refaceri, completări ce au costat multe milioane de lei. înființarea centralelor industriale va duce la eliminarea unor verigi intermediare, la rezolvarea compe- tfy.tă și la timp a complexelor probleme ce intervin în desfășurarea procesului de producție.Tovarășii Vasile Manole, directorul Combinatului de celuloză și hîrtie Călărași, Ion Cristea, directorul șantierului naval Oltenița, 
Ion Martin, directorul Combinatului de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele, au insistat în cuvîntul lor asupra măsurilor ce trebuie luate .pentru creșterea eficiepțej. economice a întreprinderilor, pentru înlăturarea fenomenelor de centralism excesiv și au subliniat necesitatea îmbunătățirii aprovizionării tehnico-materiale a întreprinderilor.Subliniind că în etapa actuală cresc în amploare și se diversifică toate ramurile economiei naționale, toate sectoarele activității sociale, tovarășul Anghel Popescu, directorul Trustului de extracție București, a arătat că aceasta duce în mod logic la creșterea răspunderii organizațiilor de partid, a conducerilor întreprinderilor în organizarea științifică a producției și a muncii. Vorbitorul a prezentat conferinței o serie de propuneri privind îmbunătățirea activității în sectorul petrolier. Deoarece ramura extracției țițeiului este suficient de omogenă, ar fi potrivit să existe în întreaga țară o singură centrală industrială care să dirijeze întreprinderile. Trusturile să reintre în atribuțiile legale ca întreprinderi de stat, schelele revenind la atribuții de șantiere, numai cu sarcini operative.In cuvîntul său, tov. Eugen Roni, directorul Sucursalei regionale București a Băncii Naționale, a subliniat prin numeroase exemple rezervele care există pentru reducerea prețului de cost al produselor. In unele întreprinderi ale regiunii noastre — a arătat vorbitorul — sînt depășite costurile de producție, ele diferențlin- 
(Urmare din pag. I)tre, spiritul inovator, capacitatea de a stabili soluții cerute de viață, corespunzătoare necesităților reale sint caracteristici ce se degajă cu pregnantă din documentele plenarei.Partidul nostru concepe îmbunătățirea sistemului de organizare și conducere economică nu prin renunțarea la atributele fundamentale ale economiei socialiste, ci prin întărirea acestor atribute, — care și-au dovedit viabilitatea prin rezultatele bune obținute de țara noastră în construcția economică — prin adaptarea formelor de realizare a acestora la cerințele noii etape pe care o parcurgem ; însăși denumirea proiectului de Directive subliniază că este vorba de perfecționarea acestor metode, ca un proces continuu. In a- celașl timp, acest important document a fost pus In discuție în condițiile cînd economia noastră se află în plin avînt. Prin înfăptuirea consecventă a politicii de industrializare socialistă, industria s-a dezvoltat considerabil, înregistrînd ritmuri dintre cele mai înalte pe plan internațional, imprimînd un înalt dinamism forțelor de producție ale țării, întregii economii. Cooperativizarea a- griculturii, concentrarea eforturilor spre dezvoltarea ei Intensivă și multilaterală au creat condiții pentru creșterea continuă a producției agricole. întreg ansamblul de măsuri preconizate este luat pentru a deschide calea unui avînt și mai puternic în viitor, a crea condițiile optime pentru dezvoltarea mai departe în ritm înalt a societății noastre, pentru descoperirea și utilizarea

BUCUREȘTIdu-se chiar la unitățile cu profil asemănător. La „Fruotonil“ Giurgiu, de exemplu, la producția de mazăre, cheltuielile la 1000 lei producția marfă au fost de 905 lei, la Buftea 939 lei, iar la „Valea roșie" de 1031 lei. Dacă specialiștii din Ministerul Industriei Alimentare ar fi urmărit îndeaproape procesul de producție din întreprinderile amintite, ar fi sesizat deficiențele care există îndeosebi la fabrica „Valea Roșie", deși această unitate dispune de cele mai bune condiții de tehnicitate. Asemenea lipsuri și altele de acest fel reflectă eficiența scăzută a controlului financiar.In cuvîntul său, tovarășul Cor- neliu Băjenaru, secretar al comitetului regional de partid, re- liefînd sarcinile deosebite care se pun în această perioadă în fața activității politico-ideologice, a arătat măsurile luate de comitetul regional de partid pentru a face cunoscut și explica tuturor oamenilor muncii din orașele și satele regiunii București principiile și măsurile care stau la baza documentelor Plenarei din octombrie. Dezbaterea temeinică a acestor hotă- rîri a fost îndrumată să se facă în strînsă legătură cu sarcinile curente și de perspectivă ale fiecărui loc de muncă.Despre principiile care stau la baza noilor măsuri inițiate de conducerea partidului nostru și necesitatea aplicării lor consecvente au vorbit și tov. Serghie Petculeț, secretar al comitetului regional al P.C.R., Marin Nisipașu, prim secretar al Comitetului raional de partid Oltenița, Ținea Olaeru, con
Conferința a trimis C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă în care, printre altele, se spune :Conferința organizației regionale de partid București, dezbătînd pe larg importantele documente adoptate de plenara C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967, a dat o înaltă apreciere măsurilor preconizate care au o deosebită însemnătate pentru continua perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale, dezvoltarea orînduirii noastre socialiste, creșterea nivelului de trai material și cultural al întregului popor.Comuniștii, toți oamenii muncii din cuprinsul regiunii București, își exprimă deplina lor adeziune față de politica științifică marxist-leninistă a partidului nostru, în care își află izvorul succesele istorice obținute pe calea desăvîrșirii construcției socialiste.Muncitorii, țăranii cooperatori, intelectualii din regiunea București văd în documentele plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967 spiritul realist, creator în care partiddl abordează rezolvarea problemelor fiecărei. ețape a construcției socialiste, preocuparea sa stăruitoare pentru găsirea și folosirea celor mai corespunzătoare forme și metode de conducere și organizare, care să asigure înflorirea în ritm susținut a economiei, științei, culturii, a tuturor domeniilor vieții sociale. Conștienți de importanța măsurilor elaborate de partid, oamenii muncii din regiunea București își exprimă hotărîrea de a întîmpina Conferința Națională a Partidului Comunist Român cu noi realizări în producție.In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, din regiunea București, asigurăm Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom lupta cu forțe sporite pentru traducerea in viață a prevederilor cuprinse în documentele plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie, pentru dezvoltarea continuă a economiei naționale, a societății noastre socialiste.trolor tehnic la Fabrica de confecții Călărași și alții.Un loc important în cadrul dezbaterilor l-au ocupat problemele care se ridică în legătură cu dezvoltarea agriculturii regiunii. A fost subliniată îndeosebi importanța prevederilor cuprinse în proiectul de Directive care se re.eră la îmbunătățirea activității in sectorul agricol de stat. Despre eficiența măsurilor luate de partid pentru crearea întreprinderilor și a fermelor agricole de stat a vorbit tov. Ștefan Zainea, directorul 

I.A.S. Lehliu. Prin arondarea a patru foste gospodării de stat — a spus vorbitorul — a fost înființată întreprinderea noastră agricolă cu- prinzînd 7 ferme de producție vegetală și 5 ferme zootehnice. Valo- rificînd cît mai bine resursele materiale și de muncă, am reușit în zece luni ale acestui an să obținem 
■ ■■■ ■■■■■■■■■■«■■■■

PERFECȚIONAREA METODELOR DE
cît mai eficientă a rezervelor încă nefolosite.Ca și pînă acum, conducerea planificată a economiei naționale se va întemeia pe respectarea centralismului democratic — principiu fundamental al statului socialist, care îmbină coordonarea pe bază de plan a activității economice și social-cultu- rale de ansamblu, cu acordarea de largi atribuții unităților economice, și instituțiilor.însuși caracterul proprietății socialiste, nivelul dezvoltării forțelor de producție, permit și cer conducerea centralizată, pe baza unui plan unic de stat, a Întregii activități. Mecanismul complex al economiei socialiste poate funcționa normal, iar a- vantajele lui pot fi pe deplin valorificate numai atunci cînd resursele capătă pe plan național o utilizare unitară, conformă cu nevoile prezente șl de perspectivă ale unei dezvoltări rapide și echilibrate, iar diferitele părți componente ale acestui mecanism sînt sincronizate în procesul folosirii eficiente a resurselor. De aceea, pe măsura înaintării construcției socialiste, crește continuu rolul statului, se extind sarcinile sale în planificarea și conducerea economiei naționale, în organizarea îndeplinirii hotărîrilor partidului.Promovarea intereselor generale ale poporului impune ca deciziile ho- tărîtoare ale politicii economice să fie luate de forurile supreme ale par

o producție globală peste plan în valoare de 8 milioane lei. După calculele făcute, întreprinderea noastră va obține în acest an un beneficiu de peste 14 milioane lei față de 8,8 milioane lei planificat. Vorbitorul a subliniat că lucrătorii întreprinderii și-au îndeplinit angajamentul luat cu ocazia vizitei făcute în iulie a.c. de conducătorii de partid și de stat, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, la această unitate.în cuvîntul său tov. Marin Ar
gint, președintele Uniunii regionale a cooperativelor, evidențiind rezultatele bune obținute în acest an în sporirea producției și întărirea economică a cooperativelor agricole, a subliniat ‘preocuparea care există pentru aplicarea prevederilor cuprinse în documentele plenarei C.C. al P.C.R. din octombrie. Vorbitorul a arătat că prevederile de a se perfecționa formele de cointeresare materială, de a se înființa, în cadrul cooperativelor a- gricole, unele sectoare pentru industrializarea produselor, prestări de servicii au fost primite cu mult interes de cooperatori. Tovarășii 
Tiberiu Mureșan, directorul Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea, 
Ion Cristea, președintele Consiliului agricol raional Slobozia, au subliniat unele aspecte legate de generalizarea în producție a cuceririlor științei agricole.— Reprezint la Conferința noastră Stațiunea de mașini și tractoare — Cuza Vodă, care a început printre primele din țară să experimenteze aplicarea principiului gestiunii economice proprii — 

a spus tov. Ion Năstase, directorul unității. Rezultatele noastre confirmă eficiența generalizării acestui sistem. Din calculele efectuate a reieșit că la data de 1 noiembrie 1967 nivelul cheltuielilor era de 10 921 000 lei, iar din venituri s-au încasat 19 500 000 lei, rezultând pentru perioada 1 ianuarie — 1 noiembrie un beneficiu total de 8 579 000 lei. Menționăm că în cheltuieli am inclus și amortismente. Desfășurăm o activitate mai eficientă ceea ce dovedește necesitatea trecerii tuturor S.M.T. la aplicarea efectivă a principiului gestiunii economice proprii.Mai mulți vorbitori, printre care Ștefan Iacob, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular raional Fetești, Toma Dimache, președintele cooperativei agricole Făcăieni, au scos în evidență multiplele avantaje care vor 

tidului și statului, ca exponente ale întregii națiuni.Pe baza liniilor directoare științific fundamentate de către partid, statul dirijează și coordonează desfășurarea activității economice, stabilește ritmurile, proporțiile dezvoltării diverselor sectoare, asigură valorificarea eficientă a potențialului economic. In această activitate sînt organic îmbinate decizia, dispoziția fundamentată din punct de vedere economic, cu larga utilizare a sistemului pirghiilor economice (beneficiu, prețuri, salarii, credite etc.). înțelegerea justă a raportului dialectic între decizie și pîr- ghia economică are o deosebită însemnătate practică. în condițiile socialismului, dreptul de decizie al statului socialist în toate domeniile, în special în sfera economică, are un conținut nou ; decizia reflectă interesele întregii națiuni, se bazează pe proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție. Trebuie avut în vedere că decizia însăși este luată pe baza studierii prealabile a cerințelor obiective ale vieții economice. Decizia științific fundamentată este de natură să stimuleze acțiunea pirghiilor economice. în concordanță cu țelurile stabilite, după cum utilizarea judicioasă a pirghiilor economice, la rîndu-i, conferă eficacitate sporită deciziei. Viața arată că opunerea artificială a dreptului statului de decizie, pirghiilor economice, absolutizarea uneia sau alteia 

reieși în urma îmbunătățirii organizării administrativ-teritoriale a României și a sistematizării localităților rurale. In ce privește sistematizarea localităților rurale, a arătat tov. Vasile Mateescu, președintele comitetului executiv al sfatului popular regional, — deși în ultimii ani au fost întreprinse unele măsuri pentru stăvilirea dezvoltării necontrolate a satelor, prin întocmirea unor schițe de sistematizare, această acțiune n-a putut căpăta amploarea cuvenită datorită actualei împărțiri teritoriale. Existența în regiunea noastră a unui număr de 414 comune cu 1 041 sate — în mare majoritate localități mici — face ca în prezent dotarea acestora cu obiective social-cultura- le și comerciale să fie practic imposibilă. Aplicarea măsurilor stabilite de plenară, îndeosebi pe linia structurii comunelor, va crea posibilitatea constituirii, în regiune, a unor comune mari care vor permite dotarea lor cu unități de prelucrare a produselor agricole, cu întreprinderi ale industriei ușoare, ale cooperației meșteșugărești și cu alte unități productive care vor asigura utilizarea resurselor locale și folosirea disponibilului de forțe de muncă.în încheierea lucrărilor conferinței a luat cuvîntul tov. Gheorghe 
Necula, prim secretar al Comitetului regional de partid.Lucrările conferinței — a spus vorbitorul — au exprimat adeziunea unanimă a organizației regionale de partid, a tuturor oamenilor muncii din regiunea București față de documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967. Dezbaterile au evidențiat totodată hotărîrea fermă a organelor și organizațiilor de partid de a nu precupeți nici un efort pentru traducerea în viață a politicii partidului nostru, a măsurilor importante preconizate de Comitetul Central al P.C.R.Scoțînd în evidență unele rezultate obținute în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, vorbitorul a subliniat importantele rezerve care trebuie mai bine puse în valoare. In acest sens, el s-a referit în primul rind la reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale, a cheltuielilor neecono- micoase care sînt încă destul de mari ca urmare a unor transporturi neraționale, penalizări, locații. In continuare vorbitorul a spus : Rezolvarea exemplară a tuturor sarcinilor izvorîte din aceste documente este condiționată de creșterea YOTtilui conducător al organizațiilor de partid. Comitetul regional, comitetele raionale, organizațiile de partid din întreprinderi și instituții trebuie sâ-și perfecționeze necontenit stilul de muncă, să promoveze cu mai multă perseverență principiul conducerii și muncii colective.Exprimăm cu acest prilej — a spus în încheiere tovarășul Gheorghe Necula — hotărîrea activului de partid și de stat, a comuniștilor și a tuturor oamenilor muncii din regiunea București de a acționa și în viitor cu toată fermitatea pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea al partidului pentru progresul multilateral al României socialiste.In continiipre s-a trecut la punctul doi al ordinei de zi, fiind aleși 91 delegați la Conferința Națională.

★Exprimînd deplina aprobare față de politica internă și externă a partidului nostru, delegații la conferință s-au angajat, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din regiunea București să ducă la îndeplinire obiectivele stabilite la cel de-al IX-lea Congres al P.C.R.
Ion HERȚEG
Florea CEAUȘESCU

dintre ele, este de natură să genereze fenomene negative. Funcționarea economiei socialiste nu se poate baza pe un sistem de factori regulatori spontani, legați de mecanismul pieței, care să înlăture sau să diminueze rolul conducerii directe a economiei pe bază de plan central deoarece aceasta contravine însăși naturii economiei socialiste, caracterului social accentuat al forțelor de producție moderne, ar duce la o poziție pasivă.Perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, corespunzător noii etape de dezvoltare socialistă a României impune insă, o dată cu întărirea conducerii centralizate a întregii vieți sociale — condiție obligatorie a dezvoltării ascendente a societății noastre socialiste — larga desfășurare a inițiativei, atragerea crescindă a maselor la conducerea vieții economice.Este tocmai sensul măsurilor preconizate în Directive cu privire la lărgirea atribuțiilor unităților economice și la asigurarea unei mobilități sporite și autonomii funcționale în îndeplinirea sarcinilor ce le revin din planul de stat, la apropierea conducerii de producție prin crearea centralelor industriale. în momentul de față, datorită unor practici de centralism excesiv, ministerele și alte organe centrale sînt supraîncărcate cu sarcini minore, de detaliu pe care, în mod firesc, nu le pot rezolva satisfăcător și operativ, în timp ce

Din cuvîntul numeroșilor delegați care au vorbit de la tribuna conferinței regionale de partid Suceava s-au desprins puternicele transformări petrecute în această regiune care a cunoscut an de an o dezvoltare economică mereu ascendentă, cu rezonanțe adinei în întreaga viață politică, socială și culturală a acestei părți de țară cu o istorie străveche.La lucrările conferinței au luat parte tovarășul Matei Ștefan, șef de secție la C.C. al P.C.R., și alți activiști ai Comitetului Central al partidului.Apreciind că documentele plenarei C.C. al P.C.R. sînt fundamentate pe studierea amplă și multilaterală a experienței bogate acumulate de țara noastră în cele două decenii de economie planificată, cît și a experienței pe plan mondial în problemele fundamentale ale dezvoltării economiei, delegații au imprimat dezbaterilor un pronunțat caracter de lucru.Deschizind lucrările conferinței, tov. Vasile Potop, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului regional de partid, a arătat că în perioada care a trecuit de la plenară, documentele elaborate au stat în centrul vieții politice din regiune. Ele au fost discutate în aproape 4 000 de adunări ale organizațiilor de partid și ale oamenilor muncii din diferitele unități. Totodată, la căminele culturale, la cluburi, în instituții și școli, au avut loc expuneri, simpozioane la care au participat sute de mii de oameni. în cadrul acestora au luat cuvîntul mii de oameni ai muncii, care au făcut propuneri prețioase privind perfecționarea conducerii și planificării economiei, îmbunătățirea organizării administrativ- teritoriale a țării.In cuvîntul său, ing. Alexandru 
Iliescu, secretar al comitetului regional de partid, a spus : Organizarea conducerii industriei pe trei verigi (întreprindere, centrală industrială, minister economic) va permite să se valorifice mai intens potențialul tehnic și uman din fiecare unitate. în prezent nu sînt puține cazurile cînd biroul comitetului regional de partid solicită ministerelor să intervină pentru soluționarea unor probleme din cadrul întreprinderilor regiunii. De multe ori însă, intervenția, și ajutorul unor direcții generale din Ministerul Industriei Alimentare, Ministerul Industriei Construcțiilor, Ministerul Minelor etc. se fac cu întârziere sau pur și simplu deloc. Direcțiile generale nu pot coordona suficient toate întreprinderile din subordine.Subliniind însemnătatea măsurilor preconizate privind îmbunătățirea sistemului de aprovizionare tehnico-materială, vorbitorul a propus ca în regulamentul relațiilor contractuale să se prevadă răspunderi materiale personale, atunci cînd nu se respectă contractul încheiat. Avînd în vedere dezvoltarea producției industriale și agricole, el și-a exprimat părerea că, pentru viitoarele etape de planificare, să se prevadă un ritm sporit producției de mijloace de transport pentru mărfuri. In același timp, a propus să se revadă actualele acte normative, în sensul ca acestea să conțină în aceeași măsură răspunderi pentru realizarea planului de transport, atît pentru întreprinderile de producție, cît și pentru cele de transport.Directorul întreprinderii regionale de industrializarea cărnii (I.R.I.C.) Suceava, tov. Emilian Pe
trescu, și-a exprimat convingerea că măsurile preconizate privind apropierea conducerii de producție prin înființarea centralelor industriale, ca și cele referitoare la lărgirea atribuțiilor întreprinderilor,
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răspunderea întreprindei’ilor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan este diminuată. Existența prea multor verigi și trepte în ierarhia de conducere economică a generat paralelisme în activitatea de conducere care îngreunează relațiile economice. Simplificarea filierei pe care o parcurg solicitările și propunerile unităților pentru a obține soluția necesară unor acțiuni importante. lichidarea unor trepte intermediare vor apropia organele de dispoziție de sfera producției.Unul din sensurile majore ale noilor măsuri ce se preconizează este adincirea caracterului democratic al activității de conducere și planificare a economiei. Aceasta își găsește expresie nu numai în lărgirea atribuțiilor unităților economice, dar și în consacrarea aplicării principiului conducerii și muncii colective în toate sectoarele activității economice, în atragerea efectivă a celor mai buni specialiști, a unui mare număr de oameni ai muncii la elaborarea planurilor, la stabilirea tuturor măsurilor importante privind activitatea economică.Aplicarea măsurilor preconizate pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale va avea ca efect perfecționarea relațiilor social-economice în ansamblul lor. va crea condiții pentru înaintarea mai rapidă a tării pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste.

SUCEAVAla aplicarea gestiunii economice proprii, vor crea un cadru propice pentru dezvoltarea inițiativei și întărirea răspunderii. „Mărirea schemelor de personal ale direcțiilor -generale și ale altor organe funcționale din ministere nu a dus la întărirea conducerii colective, ci la divizarea răspunderii, la fărîmi- țarea unor atribute de conducere".Referindu-se la necesitatea Îmbunătățirii metodelor de conducere prin aplicarea principiului muncii colective în toate sectoarele de activitate, ing. Victor Șenchea, directorul C.C.H: Suceava, a arătat: Oricît de înzestrat ar fi un conducător, el nu se va putea ocupa singur în mod corespunzător de toate problemele. Consultarea largă a cadrelor de specialiști, a masei de salariați a dus la noi la înlăturarea subiectivismului și arbitrariului, la stimularea inițiativei creatoare, la întărirea simțului de răspundere în muncă. Nu este întîmplător faptul că noi am reușit anul acesta să îndeplinim cu aproape două luni mai devreme angajamentele luate, atît la producția globală și marfă, cît și la beneficii și prețul de cost în încheiere, vorbitorul a propus ca unele dintre marile întreprinderi, cu profil unic în economia regiunii, cum este C.C.H. Sucea
Conferința a adresat C.C. a! P.C.R., tovarășului Nicolae 

Ceaușescu o telegramă în care se spune printre altele :Delegații și invitații la conferința organizației regionale Suceava a P.C.R., dînd glas gîndurilor și sentimentelor unanime ale comuniștilor și oamenilor muncii din regiune, își exprimă adeziunea totală față de documentele plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie a.c., amplu și însuflețitor program de muncă, care deschide noi perspective pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului, pentru dezvoltarea multilaterală a patriei noastre socialiste. Aprobăm intrutotul politica P.C.R. promovată consecvent pe plan extern pentru crearea unui climat constructiv în relațiile internaționale, pentru întărirea unității sistemului mondial socialist și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pentru întărirea păcii și colaborării între popoare.Muncitorii, țăranii și intelectualii din regiune își iau angajamentul de a depăși, în cinstea Conferinței Naționale a P.C.R., planul de stat cu 120 milioane lei la producția globală, cu 200 milioane lei la producția marfă vîndută și încasată și să obțină beneficii suplimentare în valoare de 100 milioane lei. Țăranii cooperatori, raiportînd terminarea muncilor agricole de toamnă, sa angajează să asigure o bază temeinică recoltei anului viitor.Exprimînd încă o dată gîndul și voința comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din regiune, asigurăm Comitetul Central, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu dăruire și perseverență pentru înfăptuirea politicii partidului, că nu vom precupeți nimic pentru a ne aduce contribuția la progresul și înflorirea României socialiste.va, să aparțină direct de ministerul economic, dar să li se atribuie sarcini de aprovizionare și desfacere. De asemenea, să aibă dreptul de a face operațiuni de import si export de materiale și mărfuri, așa cum se preconizează pentru centralele industriale.Alți delegați, printre care Ion 
Tîmiceriu, președintele Consiliului regional al U.G.S.R., Șerban Vasi- 
iiu, secretar al comitetului de partid de la fabrica de încălțăminte „Străduința", Sava Vasile, directorul D.R.E.T.I.L. Suceava, au scos în evidență, în cuvîntul lor, caracterul realist, profund științific al măsurilor preconizate în proiectul de Directive, făcînd propuneri judicioase pentru traducerea lor în viață.Numeroși delegați s-au ocupat pe larg de problemele dezvoltării a- griculturii din regiune, relevînd că măsurile inițiate de conducerea partidului sînt menite să pună în valoare toate rezervele de care dispune acest important sector al economiei naționale. In cuvîntul său, tov. Dumitru Țambric, prim-secretar al Comitetului raional de partid Fălticeni, a spus : Orice activitate economică trebuie să corespundă unor nevoi reale, să asigure recuperarea cheltuielilor materiale, să fie rentabilă. Pentru îndeplinirea acestei sarcini, de însemnătate majoră și pentru cooperativele agricole de producție, consider că ar trebui studiată forma în care sînt calculați, interpretați și transmiși pînă jos, la unități, principalii indicatori de plan.Alți vorbitori, printre care Mi- 
nodora Ciobanu, președintă a 
C.A.P. Săveni, Tadeus Waslaw, șef de fermă la I.A.S. Dîngeni, au adus în discuție o serie de probleme referitoare la folosirea judicioasă și cointeresarea materială a lucrătorilor din agricultură, ca mijloc de sporire a producției vegetale și animale.Un loc central în cadrul dezbaterilor l-a ocupat proiectul principiilor de bază privind îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a României.Noua organizare administrativă a țării — a arătat în cuvîntul său tov. Emil Bobu, președintele comitetului executiv al sfatului popular regional — se întemeiază pe o a- naliză profundă a tuturor factorilor naturali, economici, demografici și sociali. Menținerea pe mai departe a actualei situații, cînd între centru și unitățile administrativ-teritoriale de bază — comuna și orașul — sînt interpuse două verigi intermediare — raionul, regiunea — generează un aparat adminis

trativ greoi, numeros, cu o operativitate și eficiență reduse. Deși sfaturile populare raionale au ca sarcină să îndrume unitățile economiei locale, ele se rezumă să îndeplinească oficiul de „mijlocitor" între aceste unități de bază și organele regionale. La întocmirea proiectului de buget și a planului economic local, de pildă, care, după ce sînt elaborate de unitățile de bază, trec spre analiză și definitivare prin cele două verigi intermediare, sînt necesare un mare volum de muncă, un aparat numeros și, deci, cheltuieli suplimentare. Numai pentru întocmirea proiectului de buget se cheltuiesc peste 330 mii lei.Actuala împărțire administrativă — a continuat vorbitorul — duce și la o repartizare nejudi- cioasă a cadrelor. La regiuni și raioane lucrează, în prezent, cadrele cele mai bine pregătite, vitregind din acest punct de vedere comunele și orașele. De exemplu, în administrația locală de stat a regiunii lucrează la ora actuală 2 859 de salariați, dintre care 1 500 la regiune și raioane și numai 1 359 la orașe și comune, mulți dintre ei avînd derogări de studii. (Adîncile transformări petrecute în viața satelor românești, în 

structura demografică, in relațiile dintre oameni și în conștiința țărănimii, perspectivele ce se deschid au impus luarea de măsuri eficiente și în privința sistematizării satelor noastre.Relevînd preocuparea continuă a partidului pentru ridicarea gradului de civilizație a satului, pentru îmbunătățirea nivelului de viață a țărănimii, tov. Dumitru 
Ichim, președintele Sfatului popular al comunei Broscăuți, a adus în discuție situația din comuna sa. „Țăranii cooperatori din comuna noastră, discutând măsurile preconizate pentru îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țării, sînt de părere că acestea vor permite concentrarea eforturilor materiale și bănești spre realizarea într-un ritm mai scurt a unor o- biective social-culturale de mare necesitate. Ele aduc o rezolvare corespunzătoare și problemei dispersării așezărilor rurale.In cuvîntul lor, Ion Coman, prim-secretar al Comitetului raional de partid Botoșani, Eusebie Lațiș, arhitect la D.S.A.P.C.-Su- ceava, Alexandru Vasilescu, prorector al Institutului pedagogic din Suceava, au subliniat, de asemenea, că aplicarea prevederilor acestui important document va avea drept rezultat sistematizarea judicioasă a așezărilor rurale, perfecționarea administrației lor.In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Vasile Potop, care, subliniind spiritul de înaltă răspundere și competența dovedite de vorbitori în intervențiile lor din cadrul conferinței, s-a ocupat pe larg de sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid, tuturor comuniștilor, în vederea traducerii în viață a vastului program de perfecționare a activității economice și a administrației de stat, elaborat de recenta plenară a C.C. al P.C.R.Participants la conferința regională de partid Suceava, într-o atmosferă de totală adeziune față de documentele plenarei C.C. al P.C.R. din octombrie a.c., au analizat cu o înaltă competență problemele economice și politice ale regiunii, manifestîndu-și încrederea nețărmurită în politica științifică promovată pe plan intern și extern de conducerea partidului nostru, exprimînd totodată hotărîrea oamenilor muncii de pe cuprinsul regiunii de a traduce în. viață în mod neabătut hotărîrile Congresului ai IX-lea al P.C.R.

Neculai ROSCA 
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Monografiile și ghidurile, albumele, ilustrațiile, diapozitivele constituie unul dintre mijloacele cele mai potrivite de a înlesni publicului să descopere pe deplin valoarea monumentelor și colecțiilor de muzee. Preocupările de a spori și diversifica activitatea editorială în acest domeniu se fac simțite în ultima vreme.Numeroase monumente istorice, arheologice, artistice sînt prezentate în lucrări publicate de Editura Meridiane, care șl-a propus să ne ofere cărți de popularizare despre toate aceste obiective. Numai în colecția „Monumentele patriei noastre" au apărut din 1960 pînă acum 46 de titluri în 236 000 exemplare, iar în colecția „Mici îndreptare de monumente istorice", 110 titluri — multe dintre ele fiind publicate și în limbi străine — în- tr-un tiraj total de 517 000 exemplare. In același timp, se înmulțesc cărțile care pun „în circulație" colecții din muzeele de artă plastică, etnografie, artă populară. O serie de lucrări cum sînt Catalogul muzeului mînăstirii Putna, care valorifică stilul moldovenesc în domeniul țesăturilor și a artei aplicate, sau albume ce ne oferă imagini ale unor piese de port, ceramică, crestături în lemn, covoare, de o mare frumusețe, deținute de Muzeul de artă populară al R. S. România, ca să amintim doar cîteva dintre numeroasele apariții de acest gen mai recente, reflectă valori reprezentative ale creației spirituale a poporului nostru. Sînt abordate și capitole „inedite" ale artei noastre, în studii cum este cel recent apărut despre „Feroneria veche românească". Cîteva ghi- duri ca și albumele dedicate pictorilor noștri din diferitele colecții tipărite de Editura Meridiane, la care s-a adăugat de cu- rînd și volumul „Muzeele Capitalei", tipărit de Editura Științifică, au lărgit posibilitățile de orientare a vizitatorilor la muzee.Unele dintre aceste tipărituri se remarcă prlntr-o prezentare grafică deosebită. Excelentul album despre creațiile lui Brâncuși aflate în România ne face dovada posibilităților pe care le avem de a scoate asemenea lucrări la un înalt nivel artistic și grafic.Dacă este evident că fată de acum 10—15 ani, astăzi avem mai multe, mai bune și mai diverse publicații despre monumente și muzee, nu e mai puțin adevărat că și cererile pentru acest gen de tipărituri sînt foarte mari în nre- zent. Dezvoltarea rapidă a turismului a dus la creșterea considerabilă a publicului intern, ca și a numărului de vizitatori străini, dornici să admire monumentele, să cunoască colecțiile muzeelor noastre. De aci și necesitatea stringentă a unui bogat și variat

material de popularizare a acestor importante obiective turistice.Interesul deosebit pentru monumente, pentru colecțiile din muzee este determinat bineînțeles de valoarea lor deosebită. Cercetate și prezentate științific, ele se dezvăluie ca mo- mente-cheie în istoria artei noastre, se integrează unor mari epoci de cultură.
Imagini palide după 
modele ilustre

fotograf să pozeze ceva, fără să știe ce e original, ce e renovat, pe ce trebuie pus accentul. Nu se simte prezența unui specialist cultivat și pregătit pentru a fotografia monumente". Cei mai buni cunoscători ai monumentelor sînt, desigur, autorii textelor. Probabil însă că unii dau dovadă de superficialitate sau nu sînt consultați asupra fotografiilor cu care va fi ilustrată cartea. Altfel, cum se explică faptul că, în îndreptarul Monumentului Hurezu imaginea 38 prezentată ca fiind Schitu]

decît institutele de specialitate ale Academiei spre care valori este util să fie orientată îndeosebi atenția publicului. Consiliul muzeelor, Consiliul artelor plastice, O.N.T.-ul. comitetele de cultură și artă, muzeele pe care le au în subordine sînt cele mai în măsură să cunoască fluxul numeric al vizitatorilor la aceste obiective, pe anumite trasee turistice, cerințele în materie de publicații. De aceea este firesc ca aceste foruri să aprecieze ce lucrări trebuie publicate și în ce canti-

„s-a lucrat", pe diverse verigi, vreo... 8 ani de zile. Pentru Muzeul satului trebuia să apară un album anul acesta, dar nici pe 1968 nu a intrat în planul ferm, ci doar în cel de rezervă la Editura Meridiane. Există multe lucrări întîr- ziate în tipografii. După cum ne-a informat Editura Meridiane, Caietul-album C.S.C.A.S. pentru mînăstirea Humor trebuia să fie gata la 5 mai, dar în august nu ajunsese încă la corectură. Editura are vreo 20 de cărți la întreprinderea „Arta grafică" cărora le-a tre-

tate. Dar aici se lucrează tot felul de tipărituri. Oameni cu înaltă pregătire profesională sînt adesea folosiți sub capacitățile lor, iar cei fără cunoștințe corespunzătoare ajung uneori să lucreze la cărți de artă".
Pe ce bază se sta
bilesc tirajele?Deseori turiștii nu găsesc pe piață nici cărțile care s-au publicat. Deși termenul de creditare aPrincipala deficiență a acestei activități constă în faptul că nu este desfășurată după o concepție unitară, de ansamblu, care să aibă în vedere ce lucrări trebuie realizate în primă urgență pentru a valorifica monumentele și colecțiile de muzee pe măsura importanței lor. pentru a răspunde necesităților.Pentru o serie de monumente — unele apreciate elogios în întreaga lume — tipăriturile existente dau o imagine săracă, neconvingătoare. Un exemplu grăitor ni-1 oferă publicațiile despre monumentele din nordul Moldovei. Creația meșterilor care le-au făurit se situează în rîndul marilor valori culturale ale o- menirii. Dar despre Voro- neț, Dragomirna, Sucevița, Humor, Moldovița, Putna nu ți se oferă altceva mai substanțial, nici în librării, nici la monumentele respective, decît o carte formată dintr-un text sumar, însoțit de cîteva ilustrații în alb-negru ; reduse ca mărime (14 X 15), unele cu imagini înecate în cerneală, acestea sînt departe de frumusețea frescelor pe care le prezintă. Proiectul de plan editorial vestește pentru anul viitor doar două albume. Unul despre „Frescele de la Arbore", studiu ce va contura personalitatea lui Dragoș Coman, „zugravul" mînăstirii, și va cuprinde 40 policromii și 40 imagini alb-negru ; și altul privind „Pictura exterioară a monumentelor din Moldova", cu un studiu de 30 pagini și 80 reproduceri mari, în culori, după frescele de la Voroneț, Arbore, Moldovița, Humor, Sucevița.Adesea la muzeele de artă turiștii nu găsesc tipărituri cu reproduceri după operele importante din colecțiile expuse. Șl unele muzee, cum sînt colecțiile „Dona", „Storck", dețin asemenea valori încît foarte multe pînze ar merita să fie reproduse pe cărți poștale sau în pliante consacrate maeștrilor. Astfel de materiale nu se află acum la standuri.„In multe dintre lucrările publicate — spune fotograful Dan Er. Grigo

rescu — se simte o anume lipsă de discernămînt în alegerea imaginilor definitorii pentru monument. Răsfoind reproducerile al impresia că a fost trimis un

CE GĂSESC

Vizitatorii monumentelor
la standul de tipărituri?

teatre
• Opera română : Tricornul ; Petrușka ; Bolero — 

19,30 • Teatrul de stat de operetă : Secretul lui Marco 
Polo — 19,30 • Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) • Maria Stuart — 19,30, (sala Studio) : 
Jocul adevărului — 19,30 « Teatrul de Comedie : 
Capul de rățoi — 20 • Teatrul „Lucia sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Pro
cesul Horia — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Sfintul Mitică Blajinu — 20 » Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio) : Cînd 
luna e albastră — 20 * Teatrul Glulești (la Sala 
Palatului) : Omul care a văzut moartea — 19,30 • Tea
trul „Barbu Delavrancea" ; Miorița — 19,30 • Teatrul 
„Ion Creangă" : Cel trei mușchetari — 18 • Teatrul 
evreiesc de stat : Zece trați am fost — 20 e Teatrul 
„Țăndărică" : Ileana Sînziana — 17, (la Palatul Pio
nierilor) : Tigrișorul Petre — 17 • Teatrul satiric- 
muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal la Boema 
— 19,30, (sala Victoria) : Colibri Music-Hall — 19,30 • 
Circul de stat : Atracțiile manejului — 19.30.

cinema
• O fată fericită — cinemascop : PATRIA (comple
tare Efemere) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, LU
CEAFĂRUL (completare Stîrcul, pasăre reptilă) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, BUCUREȘTI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Profesorul distrat : REPUBLICA (completare Tă
măduire) — 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 — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Zece negri mititei : FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21.
• Oameni in rulotă : VICTORIA (completare Legenda)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Ocolul : CENTRAL (completare Efemere) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Un minut de adevăr : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14.
• Canaliile : DOINA — 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
O Cine călărește un tigru : UNION (completare O 
nuntă la Olteni) — 15,30 ; 20,30, DRUMUL SĂRII (com
pletare De unde vin copiii 7) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : 
GIULEȘTI (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 : MIORIȚA (completare Ziua recoltei 
1967) — 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Pasărea Phonix — cinemascop : DACIA — 7,30—20,30 
în continuare.
• Un idiot la Paris — cinemascop : BUZEȘTI (com
pletare 1001 de desene) — 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, ARTA
— 10—14 în continuare ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Veselie la Acapulco : GRIVIȚA (completare Pilule 
II) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• Subteranul — cinemascop : BUCEGI (completare 
Armonie) — 9—13 în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
POPULAR — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow — cinemascop : GLORIA 
(completare Gustav șl sfetnicii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS (completare Gustav un ade
vărat bărbat) — 8 ; 10,30 ; 14 ; 16,30 ; 18 ; 20,30, MELO
DIA (completare 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.
• Dragoste la zero grade : UNIREA — 11 ; 16.
• Șeful sectorului suflete : UNIREA (completare Per
fecțiunea e rotundă) — 18,15 ; 20,30.
• Climate — cinemascop : FLACĂRA — 13—18 în 
continuare ; 20,30.
« Amprenta : VITAN — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 : MUNCA (com
pletare Expresul de noapte) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30. 
0 sindbad marinarul : AURORA (completare Nicolae 
Kirculescu) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : MOȘILOR
— 15,30 ; 19,30.
• Prostănacul — cinemascop : VOLGA (completare 
Mlaștina tăcută) — 9—13.30 în continuare ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45, VIITORUL — 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Agonie și extaz — cinemascop : RAHOVA (com
pletare Permanențe) — 15 ; 18 ; 21.
• Singur pe lume : PROGRESUL (completare Fetița 
cu chibrituri) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Sus mîlnile, domnilor polițiști 1 : LIRA (comple
tare Armonie) — 16 ; 18 ; 20.

Sfinții Apostoli, din complexul amintit, reprezintă, în realitate, Mînăstirea Cornetu, situată pe Valea Oltului în apropierea Lotrului ?Majoritatea muzeelor sau secțiilor de artă — Cluj, Tg. Mureș, Baia Mare, Arad, Bacău, Timișoara, Galați — se mulțumesc, unele de foarte multă vreme, cu mici pliante, în cel mal bun caz un text informativ care nu poate orienta publicul în problemele artistice. Chiar și Brukenthalul nu oferă vizitatorilor săi, nici în secția de artă Universală, nici în cea de artă românească, decît un album cu un text foarte sumar. Sînt necesare însă texte variate ca întindere, substanțiale, care să explice competent și accesibil Importanța colecțiilor, a diferitelor opere de artă. La Muzeul de artă al R. S. România există în stand o serie de cataloage, multe cu texte substanțiale, și în- tr-o frumoasă prezentare grafică, cum sînt cele consacrate unor colecții importante, unor expoziții retrospective cu lucrări din muzeu. Se găsește un catalogalbum cu ilustrații în culori și un ghid consacrate artei moderne și contemporane din galeria națională. Nu a fost încă tipărit un ghid al galeriei universale. După cum ne-a spus responsabila standului, vizitatorii solicită și un ghid general, în limbi străine, cu planul muzeului și ilustrații colorate. Ei cer multe și variate pliante cu ilustrații policrome, dar li se oferă doar cîteva (7 pe autori și 2 pe colecții) în alb-negru. Există vreo 40 de modele de ilustrate cu imagini din muzeu, însă foarte puține colorate. Normal ar fi ca la fiecare instituție muzeală să existe o mare varietate de publicații de la reproduceri, pliante, pînă la texte de popularizare și studii de artă de înaltă ținută științifică, ineît vizitatorii să aibă de unde a- lege după preferințe și după posibilități. Unele muzee oferă numai lucrări voluminoase care în mod firesc sînt scumpe. Cea mai mare parte a publicului caută însă tipărituri mai accesibile, cît mai diverse, care constituie un mijloc eficient de largă difuzare a valorilor artistice.Criticul de artă 
Popescu sublinia ta tea unui ghidral care să dea _____riri ample, analitice, asupra valorii monumentelor și muzeelor din țară. Deosebit de utile ar fi și ghi- duri artistice scrise de specialiști și concepute pe circuite locale, pentru necesitățile turistice. în ghidurile ■ despre orașe și regiuni; capitolele consacrate monumentelor și muzeelor se rezumă la o informare generală. Avem nevoie de publicații în alte limbi, concepute anume pentru turiștii străini, încît celor care la venirea în țară cunosc foarte puțin sau nu știu nimic despre monumentele și colecțiile muzeelor noastre să le oferim prin ghidurl o introducere de ansamblu, succintă dar precisă, asupra artei românești.

Mircea necesi- gene- lămu-

Aportul specialiștilorSe înțelege că întreagă această activitate nu poate fi desfășurată numai de Editura Meridiane. în seama căreia au fost practic lăsate toate chestiunile de care depinde publicarea tipăriturilor de artă. Aici este nevoie de contribuția tuturor forurilor care patronează și, în ultimă instanță, valorifică monumentele și colecțiile muzeale. Nimeni nu poate ști mai bine decît muzeele,

tăți să fie comandate editurilor.E necesară antrenarea specialiștilor, a cercetătorilor științifici, a muzeografilor la elaborarea studiilor, a monografiilor și altor lucrări ale căror manuscrise în multe cazuri se obțin destul de greu, în special de la muzee. „Noi am dori să publicăm cărți de sinteză, de cercetare amplă, ne spune criticul de artă Dan Grigorescu, redactor șef la Editura Meridiane. Dar muzeele nu ni le oferă. Este greu să obții astfel de lucrări chiar și cînd ai încheiat un contract. Muzeul de artă din Cluj trebuia să ne predea textul unui ghid încă din 1964". Este o situație nefirească. Experiența marilor colecții de artă arată că acestea se bazează îndeosebi pe oamenii de specialitate care lucrează în muzee. De ce Consiliul artelor plastice și Consiliul muzeelor nu inițiază în rețeaua instituțiilor muzeale planuri precise pentru realizarea unor asemenea studii și lucrări de sinteză 7 Aceasta este obligația lor firească.Realizarea acestor tipărituri necesită lărgirea și diversificarea eforturilor editoriale.Sarcina de a publica lucrări de nivel științific, studii de sinteză revine nu numai Editurii Meridiane. După cum ne-a relatat 
Gheorghe Constantinescu, director al Editurii Științifice, aceasta „nu a avut o preocupare specială în a- cest domeniu ; ceea ce s-a făcut pînă acum a fost cu totul accidental". Editura Academiei, care a publicat monografii de înaltă ținută științifică despre „Adamclisi" și „Histria", are în vedere puține lucrări de acest gen pentru anul viitor, în plan fiind cuprinse cărțile despre „Ceramica feudală în Țara Românească în secolele XIII—XV" și „Sculpturi grecești și romane din Muzeul Național de antichități". O parte din tipăriturile de acest gen trebuie preluate de către Editura Tineretului. Inițiind noua colecție „Memoria a- cestor locuri", aceasta urmează să publice lucrări de popularizare despre „Alba Iulia", „Tîrgoviște", „Cetatea Neamțului" ș.a. Ar fi timpul să șe abordeze însă și la noi genul ghidurilor de artă pentru tineret, anume gîndite în privința metodei și a nivelului de expunere a cunoștințelor. Ar fi foarte util în scopuri e- ducative ca editura să se gîndească, de pildă, la publicarea unui album însoțit de un text substanțial despre casele memoriale, sau a unor istorii ale artei realizate pe baza lucrărilor existente în muzeele românești pe care tinerii le pot cunoaște direct.Și muzeele tipăresc o serie de materiale de popularizare, cum sînt cataloagele de expoziții temporare, ghidurile mai mici, broșurile, pliantele. Fiind trase în tiraje reduse, nu este rentabil ca ele să fie publicate de o editură centrală. Scoase cu posibilitățile locale, aspectul grafic al a- cestor tipărituri este adesea necorespunzător. Intențio- nînd să sprijine apariția publicațiilor de popularizare pregătite de instituțiile muzeale, Consiliul muzeelor s-a angajat să procure hîrtia de care cele mâi multe muzee sînt total lipsite la ora actuală, să se ocupe de aspectul grafic al lucrărilor și, mai ales, să le asigure tipărirea la o întreprindere capabilă să dea calitatea grafică cerută a- cestor publicații. Inițiativa datează de vreo doi ani, dar practic nu s-a realizat aproape nimic.In prezent, procesul de apariție al unor lucrări de popularizare se prelungește într-un mod exagerat. La ghidul „Muzeele Capitalei", intrat recent în librării,

ancheta culturală
cut de mult termenul de tipărire.„Tipografiile nu ne oferă totdeauna lucrările de artă la nivelul calitativ necesar, ne spunea pe de altă parte criticul de artă Anatol Mîndrescu. După părerea mea, aceasta se datorește faptului că nu avem o tipografie specializată. „Arta grafică" este departe de a fi profilată pentru asemenea lucrări, cum consideră în prezent conducerea Trustului industriei poligrafice. In această tipografie au fost aduse o serie de u- tilaje moderne, o parte a personalului tehnic are o calificare superioară, mulțl specializîndu-se în străină-

acestei categorii de lucrări este de 3—5 ani de zile, Direcția difuzării cărții caută să obțină tiraje atît de reduse încît să se vîndă într-un an. „Noi am publicat în 1965 mici îndreptare pentru Humor, Putna, Moldovița, Dragomirna, Voroneț, iar anul trecut și pentru Sucevița, ne spune Pompiliu Matei, redactor-șef la Editura Meridiane. Tirajele au fost insuficiente. Anul trebuit să le pînd spații tipografice în care s-ar fi alte lucrări. ____ _ „aduc editurii și pierderi bănești. Pentru micul îndreptar al mînăstirii Slatina,
acesta a reedităm, ocu-putut realiza Tirajele mici

publicat în 1966, în trei versiuni separate, nu ni s-a dat tiraj decît 7 000 exemplare și editura a pierdut 38 000 lei. După un an s-a văzut că trebuie să scoatem o nouă ediție în 6 000 de exemplare. La fixarea cifrelor estimative de tiraj ar trebui să-și spună cuvîn- tul cu competență și răspundere comitetele de cultură și artă, muzeele locale, care să facă comenzi pe baza cercetării temeinice a necesităților reale.Tipăriturile nu ajung u- neori în cantitate suficientă tocmai la monumentul sau la muzeul pe care-1 reprezintă, adică acolo unde le caută în mod deosebit turistul. La un sondaj făcut recent de Consiliul muzeelor s-a constatat că la motelul de la Bucium — Iași existau cărți despre monumente și muzee din Cluj, despre Valea Oltului, Mînăstirea Dealului ș.a. Cît privește monumentele din orașul și regiunea Iași nu era reprezentată decît Cetățuia. La Ce- tățuia nu găseai nimic despre Cetățuia, în schimb se aflau asemenea materiale la standul muzeului de arheologie din Piatra Neamț. Atunci cînd se epuizează stocul de la un monument sau muzeu ar fi nevoie de o recartare operativă, nu doar un inventar de stoc anual.Oricît de numeroși par să fie factorii de care depinde popularizarea monumentelor — muzee, edituri, tipografii, organe de difuzare etc — ei au totuși un for suprem comun : Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. Acestuia îi revine misiunea de a coordona întreaga activitate, de la concepere și editare pînă la răspîndirea tipăriturilor, pentru a oferi publicului un mare număr de publicații variate, interesante, redactate cu înaltă calificare științifică și realizate ireproșabil din punct de vedere grafic.
Anchetă realizată de 
Ion CIUCHI și Emil 
VASILESCU

Instantaneu la Muzeul Nottara, deschis zilele acestea în Bd. Dacia nr. 51 din Capitală

VIAȚA MUZICALĂ
• •Orchestra de studio a Radioteleviziunii

t V
18,00 — La ordinea zilei... Rolul comunei în cadrul 

noii structuri administrative a țării. 18,30 — Studioul 
pionierilor la... Cluj. 19,00 — Mult e dulce și frumoa
să... Emisiune de limbă română. 19,30 — Telejurnalul 
de seară — Agenda dumneavoastră. 19,50 — Buletinul 
meteorologic — Publicitate. 20,00 — Film serial : 
„Ivanhoe". 20,26 — întrebări la care s-a răspuns... 
întrebări la care nu s-a răspuns Încă. Emisiune de 
știință. 21,00 — Teleglob — emisiune de călătorii 
geografice. Bruxelles. 21,20 — Dicționar de personaje. 
Litera „S". 21,50 — Seară de operă : „Amorul doctor". 
Muzica șl libretul de Pascal Bentoiu. Montaj pentru 
televiziune. Prezintă : Iolanda Mărculescu. 22,30 — 
De la Glotto la Brâncuși. Prezintă : Ion Frunzettl. 
22,50 — Telejurnalul de noapte.

Două cărți
despre

MATEI MILLO
Dacă raportat la secolul al XlX-lea — și deseori nu 

numai la el — putem vorbi despre Eminescu — Poetul, 
Vasile Conta — Filozoful, Maiorescu — Criticul, Ca
ragiale — Dramaturgul, Grigorescu — Pictorul ș.a.m.d. 
deci, dacă îi socotim pe fiecare dintre aceștia ca figura 
cea mai reprezentativă în domeniul respectiv de ac
tivitate, cînd ne gîndirn la teatru — ca spectacol — 
nu putem să nu așezăm în primul rînd și înaintea ori
cui, pe Matei Millo — Actorul. Intr-adevăr, cum au 
menționat mulți, el a dominat cu autoritate viața tea
trală a unui întreg secol, ca artist de excepțional ta
lent și organizator de spectacole și a rămas o figură 
de neșters în amintirea multor generații. Actor și au
tor dramatic, director de teatru și organizator de 
spectacole, el și-a început cariera de timpuriu. Artist 
cu resurse multiple, el a creat celebrul rol al Coanei 
Chirița și s-a afirmat, mai cu seamă, în repertoriul na
țional, îndeosebi în comediile lui Alecsandri. de care 
era legat printr-o trainică prietenie. Autor dramatic cu 
o activitate sporadică, — fiind obligat mai ales de îm
prejurări să scrie piese pentru un teatru aflat la înce
puturile dezvoltării sale, sau mai ales să prelucreze și 
să localizeze lucrări străine, minore deseori, el a lăsat 
totuși cîteva comedii și vodeviluri pe care istoria dra
maturgiei românești trebuie să le rețină.

Preocupările de studiu asupra vieții și operei sale, 
rare la început, s-au înmulțit în ultimii 30 de ani ; tre
buie menționate, în acest sens, unele contribuții biografice datorate neobositului cărturar Artur Gorovei, 
datînd din deceniul al patrulea al secolului nostru ; o 
primă monografie, solid documentată, a ieșit de sub 
tipar în 1939 („Matei Millo și timpul său") semnată de 
loan Massoff. In anii noștri, semnalăm apariția unui 
album cu o prezentare de N. Barbu și a unei piese de 
teatru (Căruța cu paiațe) scrisă de Mircea Ștefănescu, și avîndu-l ca erou pe Matei Millo. In ultimele luni 
au apărut două studii închinate artistului moldovean, 
fiecare adresîndu-se însă unei anumite categorii de 
public.

Mihai Florea — după o cercetare temeinică (primele 
rezultate le-a publicat încă din 1955 în Studii și cercetări de istoria artei) a dat la iveală o monografie 
care a preluat toate rezultatele cercetărilor de pînă 
acum, la care s-au adăugat numeroase materiale do
cumentare noi. Monografia are un indiscutabil 
caracter științific; drumul vieții artistului este 
urmărit în amănunțime; capitole speciale se 
ocupă de opiniile estetice ale actorului Millo, 
despre scrierile sale dramatice, despre arta sa — și, 
mai ales în această ultimă direcție, opiniile cercetăto
rului sînt relevabile, fiind vorba de o primă interpreta
re temeinică a problemei. E adevărat — dificultățile 
de a studia arta unui actor din trecut — mai cu sea
mă dintr-o perioadă cînd nu exista o critică teatrală 
profesionistă, urmărind sistematic fenomenul artistic 
și nici mijloace de înregistrare potrivite (film, mag
netofon etc.) — sînt mari și, uneori, de nebiruit: cerce
tătorul trebuie să schițeze profilul personalității studi
ate, bazîndu-se pe relatările presei — deseori sumare, 
exagerat laudative sau exagerat critice — pe amiitiri 
tîrzii, deci aproximative în detalii, pe documente de regulă, sînt înregistrări seci ale unor date etc. Mi
hai Florea, deși a întîmpinat, evident, toate greutățile 
enumerate și, probabil, altele pe care nu le bănuim, a 
reușit — și ne bucurăm să consemnăm aceasta — să 
contureze veridic chipul unui mare actor, insistînd a- 
supra realizării principalelor sale roluri. Menționăm, 
de asemenea, ca reușite deosebite, capitolul privind 
strămoșii actorului (bazat pe o documentare impresio
nantă. care merge, uneori, e adevărat că numai în no
te, pînă la amănunte puțin semnificative), capitolul 
privind viața artistică a Parisului în preajma anului 
1840 (evocarea e sugestivă și binevenită) etc. Din păca
te. sub nivelul acestora se prezintă capitolul închinat 
studierii operelor dramatice ale lui Millo ; analizele 
sînt plate, unilaterale. In acest fel, un articol mediocru 
de ziar poate apărea mai valoros decît o genială ope
ră literară. Semnalăm ca deosebit de pozitivă existen
ța unei liste a repertoriului lui Millo și a unor date 
în legătură cu turneele întreprinse de acesta în țară și 
în provinciile românești aflate atunci sub stăpînire 
străină.

Dacă monografia lui Mihal Florea se adresează unui 
cerc de specialiști, sau, oricum, unor lectori avizați, 
preocupați de istoria teatrului nostru, biografia ela
borată de Mihai Vasiliu și apărută recent în colecția 
„Oameni de seamă" are în vedere un cerc mai larg de cititori, dornici să cunoască etapele importante ale 
vieții unor „oameni celebri". Biografia respectă, desi
gur, cerințele majore ale colecției, înscriindu-se printre reușitele ei certe. Autorul, bun cunoscător al po- 
blemelor de istorie a teatrului românesc (a elaborat și o serioasă monografie despre Alexandru Davilla, apă
rută în urmă cu cîțiva ani), a izbutit să aleagă, din
tr-un material faptic vast, elementele necesare unei 
evocări sobre, lipsite de romanțările destul de penibile 
uneori, pe care le conțineau cîteva dintre cărțile mai 
vechi ale acestei atît de necesare colecții. Impresia de 
monotonie — uneori inevitabilă — ar fi putut fi dimi
nuată dacă autorul — o dată cu urmărirea cronologică 
a principalelor etape ale vieții lui Matei Millo, deter
minată mereu de aceleași fapte (spectacole, turnee, 
conflicte cu colegii și cu autoritățile) ar fi încercat să 
evoce atmosfera lumii teatrale de atunci, care să-l a- 
jute pe cititorul tînăr să-și îmbogățească informația 
despre o perioadă mai puțin cunoscută din existența 
teatrului românesc ; în acest sens, de pildă, găsim util 
capitolul introductiv privind începuturile teatrului și 
a dramaturgiei naționale (deci ar fi fost loc și aici pentru mai multă culoare de epocă), care contribuie la 
înțelegerea muncii de efectiv pionierat pe care o în
cepea, în deceniul al patrulea al secolului nostru, ma
rele actor român.

Existenta — pentru fiecare personalitate reprezenta
tivă a culturii noastre — a cite unei monografii științi
fice și a unei biografii de popularizare este o necesita
te indiscutabilă, pentru a cărei realizare trebuie con
centrate toate forțele noastre. In cazul lui Matei Mll
lo, acest deziderat a fost împlinit de două lucrări se
rioase, scrise cu competentă și cu dragoste pentru subiectul propus.

căutărilor teatrului total. Opera, în acest context, ar putea conjuga efortul creatorilor din domeniul nu numai al muzicii, ci și al cinematografiei sau teatrului. Fată de înnoirile cu caracter mai radical aduse în domeniul operei de L. Nonno. Dallapiccola tinde si într-un fel revine cu nostalgie la bunele tradiții ale belcan- to-ului italian, compozițională în egală măsură cedeele seriale lorificare a _________melodice, sau la tehnica orchestrală, impresionistă, bazată pe sugestie și culoare sonoră. Și totuși cît de greu de acceptat rămîne convenția propusă de compozitor : toate personajele, agenți și personal ai unei companii sud-americane de navigație aeriană, cîntă ; cîntă ca să-și justifice acțiunile, cîntă ca să-și consume dramele. Poate că o reluare a acestei opere, be-

neficiind și de o adecuată miză în scenă, ar releva virtuți pe care o simplă audiție de concert n-a avut posibilitatea să le descopere.Solistul concertului, or- ganistul vest-german Gtint- her Fischinger ne-a redat o viziune timbral monocromă dar corectă a celebrului concert în re minor pentru clavecin și orchestră de J. S. Bach. Remarcabile, prezențele vocale ale Emiliei Petrescu, precum și a proaspeților absolvenți ai Conservatorului bucureș- tean, tenorul Vasile Moldo- veanu și baritonul Lucian Marinescu. Dirijorului concertului, Ludovic Baci, principalul animator al a- cestei importante manifestări muzicale, îi datorăm reușita certă a valorificării interpretative a unor creații importante ale muzicii contemporane și preclasice, atît de strict diferențiate stilistic.
Dumitru AVAKIAN

progra- noiembrie concertul stagiunii Studio — de bun au-
Bine întocmit, mul djn — de; inaugural Orchestrei pare să fi gur activității viitoare a a- cestui prestigios colectiv ; astfel, concepția ce a prezidat la închegarea programului a avut în vedere nu numai execuția unor lucrări încă necunoscute publicului nostru, ci în special prezentarea unor creații a- parținînd unor epoci diferite, cu diferențieri stilistice evidente chiar în cadrul aceleiași perioade istorice.Parțial cunoscută la noi, creația lui Filip Lazăr a beneficiat încă din timpul vieții compozitorului de a- portul interpretativ al unor mari personalități : P. Mon- teux, G. Georgescu sau A. Rubinstein, care în diferite ocazii și-au manifestat admirația față de arta muzicianului român. Afinitățile evidente cu estetica neoclasică a lui I. Stravinski, delimitează net drumul creației lui Filip Lazăr față de penetrația în primele decenii ale secolului nostru a muzicii neoromantice pe de-o parte, mareînd totodată necesitatea imperioasă a unei rigori formale care să consolideze discursul muzical în fața difuziei sonore pe care o a- ducea impresionismul post- debussist, pe de altă parte. Ca și în „Muzica pentru Radio" sau „Concerto grosso", „Concertul pentru baterie și 12 instrumente" este structurat în celule — figuri ritmico-melodice a căror desfășurare alertă .mintește de arta maeștrilor secolului al XVIII-lea.Cealaltă primă audiție a concertului, opera într-un act „Zbor de noapte" pe un libret întocmit după romanul cu același titlu datorat lui A de Saint-Exupăry, marchează o dată mai mult fenomenul de criză în care intră genul operei în cea de-a doua jumătate a secolului nostru. Căci dacă în primele decenii, creatori de geniu ca Debussy, Enes- cu sau Berg au adus un inestimabil reviriment în istoria genului, perioada contemporană întrezărește cu greu o evoluție eficace a genurilor de artă cu caracter sincretic, în afara
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Tehnica apelează la pro- de va- celulelor

Opera din Timișoara

•) Mi hal Florea — Matei Mlllo, Editura „Meridiane" 
1966 ; Mihal Vasillu — Matei Mlllo, Editura Tineretului 
1967, Colecția „Oameni de seamă".

Tiberiu AVRAMESCU

Grigore CONSTANTINESCU

Baletul „Romeo și Julieta"
Prezentat în premieră în stagiunea anterioară, baletul Romeo ți Julieta de Prokofiev este unul 

din spectacolele coregrafice de amploare ale Operei 
din Timișoara. Alături de lucrările clasice, acest 
balet, prin îmbinarea tradiției coregrafice cu ele
mente ale dansului modern, poate da măsura nive
lului artistic al ansamblului timișorean. Realiza
torii par a fi înțeles importanța abordării unei 
astfel de opere „de repertoriu", care contribuie 
nu numai la o serioasă afirmare, ci și la dezvoltarea 
complexă a mijloacelor de expresie de care dispun. 
Impresiile, la vizionarea recentului spectacol cu Romeo și Julieta, au fost edificatoare pentru munca 
depusă. O parte din elementele montării sînt demne 
de laudă. Ne gîndirn la reușitele solistice, ca și la unele scene de ansamblu. Maria Bardizian, în Ju
lieta, evoluează pe linia stilului clasic, cu delica
tețea și transparența adolescentină a legendarei 
eroine. Apreciem justețea tehnicii sale, economia în gesturi, evitînd pe cît se poate melodramaticul. 
O bună impresie ne-a lăsat și Francisc Valkay (Ro
meo), nu numai prin armonia mișcărilor, ci și prin 
sinceritatea cu care comunică trăirile personaju
lui. La același nivel calitativ, în dans și expresie, 
manifestînd o degajare deosebită în evoluția sce
nică, Ioan Gîrba se remarcă în Mercuțio, opunîn-

du-se prin fantezia sa durității și irascibilității pe 
care o comunică Claudiu Lupu rolului lui Tibald. 
Coregrafia (Gabriela Taub), in general concepută pe 
liniile tradiționale, aduce o serie de simplificări in 
dans dar, în același timp, sărăcește unele scene 
pe care le-am fi dorit mai adine și mai dramatic 
dezvoltate. Aparițiile episodice sînt, în acest sens, 
destinate mai mult divertismentului decît rezolvării 
dramaturgiei spectacolului. Punctul cel mai slab, 
in afara scenografiei, care confundă sugerarea cu 
simplismul, a fost interpretarea orchestrală. Aici, 
dirijorul Mihai Beleavcenco a rămas dator publi
cului, atît în ce privește logica înlănțuirii simfo
nice, cît și justețea intonațională, coordonarea dife
ritelor compartimente ale orchestrei. Față de efor
turile depuse pentru bunul renume al teatrului, 
această deficiență constituie un punct încă nere
zolvat de către muzicieni. Faptul că o semnalăm 
am vrea să fie înțeles ca o sinceră dorință de a 
vedea valorificate maxim potentele artistice ale 
operei din Timișoara, una din importantele instituții 
muzicale ale regiunii, cu o tradiție ce impune de la 
toți interpreta o neabătută luptă pentru perfecțio
narea măiestriei lor.
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Plecarea ministrului francez
Maurice Schumann

Miercuri dimineața a părăsit Capitala Maurice Schumann, ministru de stat însărcinat cu cercetarea științifică, probleme atomice și spațiale al Franței, care, la invitația vicepreședintelui Consiliului de Miniștri, Roman Moldovan, președinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Băneasa,
La încheierea vizitei în țara noastră, ministrul de stat francez Maurice Schumann a avut o convorbire cu redactorul Agenției „A- gerpres", Ștefan Bratu.Ca și în anul 1965, cînd am fost pentru prima oară în România, în calitate de președinte al Comisiei de afaceri externe a Adunării Naționale Franceze — a subliniat ministrul francez — actuala mea vizită a avut ca scop de a găsi căile care să ducă la intensificarea cooperării între țările noastre. Pot a- firma acum că din încercarea la care a fost supusă în acești doi ani, ideca cooperării a ieșit victorioasă. Astăzi ea nu se mai află în stadiul de speranță, ci a devenit realitate.Răspunzînd unei întrebări în legătură cu rezultatele vizitei sale în România, oaspetele a spus: Printre contactele cu caracter politic pe care le-am avut, unul se înscrie ea fiind deosebit de important Este vorba de întrevederea cu președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, pe care am avut onoarea să-1 văd pentru a treia oară. In vederea stabilirii obiectivelor planului de cooperare științifică și tehnică pe anii 1968— 1969, ce urmează a fi definitivat în curînd la București de o comisie franco-română — a continuat interlocutorul — am conlucrat în aceste zile cu colegul meu român, profesorul Roman Moldovan, cu colaboratorii săi și cu nu-

SPORT
handbal Primele meciuri în

„Cupa orașului București"CC

In sala Floreasca din Capitală a început ieri competiția internațională de handbal „Cupa orașului București’, la care participă selecționate masculine din Iugoslavia, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și Romănia. Iată rezultatele înregistrate în etapa inaugurală : București — București (tine-

V
fotbal: Pregătiri
pentru meciul
cu R.D. Germană

înaintea primei intîlniri cu echi
pa R. D. Germane din cadrul pre
liminariilor turneului final de fot
bal al Jocurilor Olimpice din Me
xic, selecționata de fotbal a țării 
noastre a susținut ieri, pe stadionul 
„23 August" din Capitală, ultimul 
meci de verificare în compania for
mației Politehnica București. Scor: 
3—1 in favoarea selecționatei, ale 
cărei puncte au fost realizate de 
Ghergheli, 1. Ionescu și Soo. Pen
tru partida de la Berlin, progra
mată simbătă după-amiază, forma
ția probabilă a echipei române ara
tă astfel: Coman — Sătmăreanu, D. Nicolae, C. Dan, Mocanu — Ghergheli, Dobrin, Koszka — Năstures- cu, Constantin, I. Ionescu. Pleca
rea a fost fixată pentru astăzi, în 
cursul dimineții. Radioteleviziunea 
română intenționează să transmită 
in întregime această intilnire.

FflRUL CONSTANȚA 1
DOBRUGEA TOLBUHIN 0

CONSTANȚA (corespondentul 
„Scînteii"). — Aproape 20 000 de 
spectatori au urmărit miercuri in 
nocturnă, pe stadionul „1 Mai", 
meciul amical de fotbal Farul 
Constanța — Dobrugea Tolbuhin 
(Bulgaria). După un joc mediocru, 
fotbaliștii constănțeni au invins cu 
1—0 prin golul inscris de lancu in 
minutul 13.

In deschidere, s-au intîlnit două 
formații pionierești ale orașelor 
Constanța și Tolbuhin. Scor : 2—0 
pentru gazde.

ministrul Maurice Schumann și consilierii care l-au însoțit au fost conduși de Roman Moldovan, de membri ai Biroului executiv al Consiliului Național al Cercetării Științifice, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și C.N.C.S. Au fost de față Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
*meroși oameni de știință. In urma acestor convorbiri și a vizitelor pe care le-am făcut în diferite instituții științifice, pot afirma că există cel puțin două domenii în care cooperarea noastră se poate dezvolta în mod fructuos: energia atomică folosită în scopuri pașnice și inframicrobiologia. Vizita în România mi-a prilejuit, totodată, revederea unor vechi cunoștințe. Dintre numeroasele nume pe care le-aș putea cita amintesc pe acela al academicianului Horia Hulubei, savant de renume, bine cunoscut și în Franța. Vizitînd Institutul da inframicrobiologie, am trăit decepția de a nu fi putut întîlni pe regretatul academician Șt. S. Ni- colau pe care l-am apreciat și stimat foarte mult.Solicitat să comunice cititorilor presei române unele impresii din cea de-a doua sa călătorie în țara noastră, ministrul Maurice Schumann a declarat: Plec cu o imagine care este de natură să impresioneze pe orice vizitator străin. Am avut sub ochi o adevărată frescă a eforturilor poporului român pentru progresul țării, a ritmului impetuos de dezvoltare a economiei, de creștere a venitului național. Bineînțeles că pentru dumneavoastră, ca și pentru noi, rămîn încă multe probleme de rezolvat, dar este evident că poporul român, mîndru de trecutul său, promovează ferm o politică de progres economic și social.

ret) 21—12 (8—4) ; Iugoslavia — U.R.S.S. 20—18 (12—8) ; Varșovia — Budapesta 21—18 (11—9).Astăzi, începînd de la ora 17, întrecerile continuă cu desfășurarea următoarelor partide : Budapesta — Moscova; București (tineret) — Iugoslavia ; București — Varșovia.

O acțiune a handbaliști- 

lor sovietici la poarta 

echipei iugoslaveFoto : M. Andreescu

Întregirea unui tablou industrial
Urmare din pag. I)

centralizată a betoanelor și 
mortarelor. Au amenajat dru
muri provizorii din dale hexa
gonale pe traseele drumurilor 
definitive, spre a ușura trans
portul materialelor și utilajelor. 
Brigăzile de betoniști, printre 
care am cunoscut pe cea con
dusă de Nicolae Leoveanu, 
compusă din muncitori veniți cu 6 ani în urmă fără nici o cali
ficare, au turnat 60 000 mc be
ton simplu și armat, și brigada 
de fierari betoniști condusă de 
Aurel Glugă, care au montat a- 
proape 4 000 tone oțel-beton. In 
aceeași perioadă, s-au montat și 5176 mc elemente prefabricate 
din beton, ceea ce a determinat 
scurtarea termenelor de execu
ție.

Pe măsură ce lucrările de re
zistență și fundațiile utilajelor 
tehnologice erau terminate, își făceau apariția montorii, ves
tita montori de la I.M.B., șantier Ișalnița. Trailere grele, trac
tate de tractoare puternice, au 
adus din depozitele intermedia
re utilaje tehnologice si con
strucții metalice laminate, care 
se cifrează la 6 000 de tone.

Șeful de brigadă Ion Tăti- 
răscu, specializat în ridicarea pe

DEPLINĂ SOLIDARITATE CU LUPTA EROICĂ j
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I edinte al Comite- g pentru Cultură și I 'omicev. viceorese- ■
I

MITINGUL STUDENȚESC DE LA TIMIȘOARALa Timișoara a avut loc miercuri seara, la Casa de cultură a studenților un miting de protest împotriva bombardamentelor săvîrșite de a- viația americană asupra orașului Hanoi și a altor centre populate din R.D. Vietnam. în cuvîntul său. asistentul Marian Bistriceanu, președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților din centrul universitar Timișoara, a condamnat agresiunea comisă de S.U.A. asupra R. D. Vietnam, cerînd încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor, retragerea trupelor americane și ale sateliților S.U.A. din Vietnamul de sud. „Poporul vietnamez — a subliniat el — să fie lăsat să-și hotărască singur soarta, potrivit intereselor și aspirațiilor sale naționale". Studenții Ramona Bordei, de la Facultatea de filologie, Dumitru Deheleanu, de la Facultatea d(> electrotehnică, și alți
Numirea 

noului ambasador 
al României 

in R. P. BulgariaPrin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Blejan a fost acreditat în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Bulgaria, în locul tovarășului Ion Bel- dean, care a fost rechemat din a- ceastă calitate.
S-au încheiat

„mondialele"

de lupte libere

Fr. Boia (România) 
medalie de argintPe stadionul National din Delhi au fost desemnați campionii mondiali la lupte libere — ediția 1968. Un remarcabil succes a obținut echipa U.R.S.S., «are,- totallzind 41 -puncte, a ocupat primul loc în clasamentul pe națiuni, urmată de Japonia — 22, Iran — 18, S.U.A. — 17. Turcia si Bulgaria — 15 etc. Echipa României a acumulat 5 puncte.Dintre luptătorii români, cea mai frumoasă comportare a avut-o ..mijlociul" FRANCISC BOLA, cîștigător al medaliei de argint. La această categorie. disputa a fost deosebit de spectaculoasă, titlul mondial revenind lui Boris Gurevici (U.R.S.S.). De remarcat că în turneul final. Boia a dispus la puncte de Gurevici la capătul unei partide pasionante, clasîndu-se înaintea marilor favo- riți al categoriei — turcul Gungor si Iranianul Agili.Iată numele noilor campioni mondiali, în ordinea categoriilor : mus
că — S. NAKATA (Japonia) ; coco? — A. ALIEV (U.R.S.S.) ; pană — M. KANEKO (Japonia) ; ușoară — A. MOHAMED (Iran) ; semimijlocie — D. ROBIN (Franța) ; mijlocie — B. GUREVICI (U.R.S.S.) ; semigrea — A. AYIK (Turcia) ; grea — A. MEDVED (U.R.S.S.).
IERI, LA HOCHEIPe patinoarul „23 August* din Capitală a avut loc aseară meciul de hochei pe gheață dintre selecționata Bucureștiului și echipa cehoslovacă Skoda Plsen. Au învins hocheiștii români cu 8—7 (3—2, 3—1, 2—4). Astăzi, la ora 18, pe a- celași patinoar, Skoda Plsen întîl- nește echipa de tineret a Bucureștiului.

verticală a coloșilor metalici de 
100 sau chiar peste 100 de tone, a imprimat — prin noi procedee a- 
plicate în producție — la fa
brica de uree, ritmuri de mon
tai neînrepistrate încă pînd la 
aceste lucrări. O altă brigadă 
vestită, care nu și-a dezmințit 
renumele, este cea condusă de 
Ilie Pană. Ea a terminat eu 
cîteva zile în urmă rezervorul 
de amoniac lichid, în condiții de 
calitate cărora razele gama și 
filmele întrebuințate pentru control nu le-au găsit defecte. 
In apropierea acestui rezervor 
de amoniac cu o capacitate de 
22 000 mc. se ridică și o impu
nătoare construcție metalică din 
profile, executată cu măiestrie 
de montorii lui Gheorghe Le- 
otescu. Dar tot ce este lucrat 
pe această nouă platformă do
vedește încă o dată vizitatoru
lui că operația de a construi se 
numește artă și „artiștii" de la 
Ișalnița nu-și dezmint faima că
pătată pe vechea platformă, 9i 
fiindcă au apărut aceste noțiuni 
de veche și nouă platformă, ți
nem totuși să precizăm că pe 
vechea platformă, denumire re
lativă, încă nu s-au prins bine 
florile în spațiile verzi, ceea ce 
demonstrează ritmul înalt de 
industrializare a țări}.

participanți la miting au reafirmat solidaritatea frățească a studenți- mii timișorene față de cauza nobilă căreia își închină întreaga viață fiii poporului vietnamez : apărarea independenței și suveranității patriei lor.Cei prezenți au adoptat o moțiune în care cer S.U.A. să pună capăt agresiunii împotriva R. D. Vietnam.In încheiere au fost prezentate filme documentare despre munca și lupta eroicului popor vietnamez.La miting au participat și reprezentanți ai Ambasadei R. D. Vietnam la București. (Agerpres)
Cronica zileiIn holul sălii mici a Palatului Republicii Socialiste România s-a deschis miercuri la amiază o expoziție a cărții sovietice. Sînt prezentate aproape 2 500 de titluri de cărți, cu o tematică foarte variată.Prof. univ. dr. docent Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat i Artă, și V. S. Fomicev, vicepreședinte al Comitetului pentru tipărituri de pe lîngă Consiliul de Miniștri al Uniunii Sovietice, au vorbit despre activitatea editorială din U.R.S.S., despre rolul cărții în viața oamenilor.La deschidere au participat prof. Mihail Roșianu, președintele Consiliului General A.R.L.U.S., Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, academicieni, scriitori, directori de edituri, alți oameni de artă și cultură.Erau prezenți, de asemenea, A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, precum și alți șefi de misiuni diplomatice.♦In cadrul marilor aniversări culturale recomandate de Consiliul Mondial al Păcii și UNESCO, miercuri seara a avut loc în ( tală o festivitate consacrată împlinirii a 160 de ani de lâ nașterea Măriei Sklodowska Curie, manifestare organizată de Comitetul Național pentru Apărarea Păcii Comitetul de Stat ] ' ~ 'și Artă, în colaborare cu Comisia națională română pentru UNESCO.După cuvîntul de deschidere, rostit de prof. univ. dr. docent Fle-
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La festivitate a luat parte o numeroasă asistență, în i ‘ reia. se aflau reprezentanți ___basadei Poloniei la București.(Agerpres)
CONCURSUL PRONOEXPRES

NR. 46 DIN 15 NOIEMBRIE 1967Extragerea I : 5 27 34 44 8 17 — 23 49.Fond de premii : 474 577 lei din care 32 861 lei report la cat. I.Extragerea a II-a : 43 33 20 34 39 48 — 5 7.Fond de premii : 347 529 lei dincare 31 747 lei report la cat. I.
(Urmare din pag. I)Ne continuăm drumul printre plantații de toronja (grape fruit), naranja (portocale), lămîi, printre grădini cu castraveți și roșii, printre terenuri răscolite de excavatoare și buldozere și ajungem la El Colony, cu elegantul său hotel turistic, cu piscine și terenuri de sport, dar mai ales ou plaja sa minunată, scăldată de apele calde ale Mării Caraibilor.De ce oare atîta amar de vreme oamenii n-au vrut să se statornicească în această insulă căreia natura i-a dăruit din plin podoabele și bogățiile sale ? Iată o întrebare al cărei răspuns am început să-1 deslușesc de îndată ce am poposit la „Ell Colony". Emblema acestui hotel, construit înainte de revoluție de fiul fostului dictator Batista, este un... pirat I Un pirat în postură de turist. In holul hotelului o mare pictură murală, destul de reușită ca execuție, îl înfățișează pe „Morgan cel șchiop", vestită căpetenie de pirați de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea, debarcînd aici lăzi cu aur și bijuterii spre a fi puse la adăpost în ascunzișuri tainice. Se spune că alți pirați, în dorința de a pune mîna pe aceste comori, au terorizat multă vreme pe localnici pentru a le divulga ascunzătorile. Morgan avusese grijă să-i ucidă pe toți cărăușii comorilor sale, după ce ei le depuseseră în ascunzișuri știute numai de el.Vremurile cînd Insula Pinilor era sălașul temporar al piraților din Haiti sînt descrise cu lux de amănunte în povestirile unor autori americani („Insula piraților", „Insula comorilor"). Multe episoade ale acestor povestiri sînt rodul fanteziei autorilor. Cert este că vreme îndelungată, cînd pirateria era în floare în Marea Caraibilor, mulți dintre locuitorii insulei au părăsit-o.Un destin nefericit a urmărit Insula Pinilor și în vremurile „modeme". La tristul renume de insulă a piraților s-a adăugat cel de insulă a pușcăriașilor. In 1926 dictatorul Cubei, Gerardo Machado, a inaugurat aici prima închisoare „model". De fapt era o pușcărie după modelul celor de la Sing Sing și Alcatraz : patru clădiri circulare, cu cinci etaje, avînd în mijloc turele rulante pentru paznici înarmați cu mitraliere. Sub ultimul dictator, Fulgencio Batista, aici erau închiși laolaltă cu delincvenții de drept comun și deținuți politici.

Puterii populare i-a revenit misi-

Negru,„în Africa de Sud, fiecare cetățean trebuie să figureze într-una din cele trei clasificări rasiale oficiale : alb, negru sau metis. Cel care vrea să-și schimbe categoria trebuie să treacă prin fața unui tribunal care decide asupra culorii pielii sale.îți vine greu să crezi și totuși e adevărat. Există judecători care își arogă dreptul să decidă dacă cutare om aparține rasei albe sau celei negre. Aceasta ți-ar provoca zîmbetul, dacă hotărîrile tribunalului rasial n-ar aduce celor în cauză o schimbare totală și uneori dramatică a condiției lor sociale. Căci ne aflăm în Republica Sud-Africană, unde culoarea epidermei are mai multă importanță decît diferentele de avere, de limbă sau religie. Această extraordinară jurisdicție se cheamă Tribunalul clasificării raselor. El se află în orașul Cap, la etajul II al unui fost colegiu. S-ar părea că intri la un judecător de pace al unui orășel de provincie. In această sală apare în toată goliciunea ei politica oficială a «apartheid-ului» de separare riguroasă a raselor. Aici e locul unde metișii, denumiți aici «colored» (oamenii de culoare) mărturisesc : «Da, noi am prefera să fim albi».La drept vorbind, de mai bine de un an albii din Africa de Sud par să se fi schimbat. Totul a început în septembrie 1966, pe scările însorite ale Senatului de la Cap. Bathazar Johannes Vorster a fost ales prim- ministru al Republicii Africa de Sud. Si, deodată, un vînt nou a suflat a- supra afrikanderi-lor (locuitorii albi din R.S.A.). Vorster se arată mai generos, mai suplu, mai pragmatic, mai rezonabil decît predecesorul său, Ver- woerd. Ascultîndu-1, puteai să-ți faci impresia că Africa de Sud nu se va mai închide în izolaționism. S-au stabilit contacte cu statele negre vecine. Drept dovadă, primul ministru l-a invitat pe șeful Cabinetului din Lesotho, Leabua Jonathan. La Cap ei au băut împreună șampanie. Apoi a venit rîndul sportului. S-a anunțat că R.S.A. este gata să trimită la Jocurile Olimpice e- chipe multirasiale pentru a se întrece sub același drapel. Vorster a propus venirea de echipe străine formate din negri și din albi în A- frica de Sud.Dar în curînd „bunăvoința" sud- africană și-a arătat o altă fatetă. Legile „apartheid“-Uiui n-au devenit cu nimic mai suple. In anumite privințe ele au fost chiar înăsprite.Pentru a înțelege situația reală trebuie știut că toți cetățenii Africii de Sud trebuie să figureze într-una din cele trei categorii prevăzute prin lege : alb, negru sau metis. Aceste denunjiri figurează în buletinele de identitate. Pentru un alb autentic sau un negru abanos, situația e clară, fără echivoc. Dar pentru un «colored», respectiv pentru un metis sau un mulatru, situația este cu totul alta. Dacă pielea lui este destul de deschisă, el este tentat să se treacă drept alb cu toate avantajele sociale, culturale și economice ce decurg de aici. De ani de zile, sute de oameni al căror act de naștere are mențiunea «colored» trăiesc în felul acesta la Cap. Ei încalcă zilnic legea așezîndu-se pe scaune rezervate «numai pentru albi», călătorind în autobuze, mergînd la cinematografe și la concerte «numai pentru albi», coborînd în hoteluri «albe», mîncînd la restaurantele «albe», locuind în sectoare rezidențiale și oeupînd posturi «albe».
SOARTA UNEI ELEVE 
DE 11 ANIDacă un «colored» dovedește că el pare alb din punct de vedere fizic și că este acceptat în general de populație ca fiind alb, juriul poate schimba clasificarea lui rasială. Ambiguitatea este astfel înlăturată și, ceea ce e si mai important, actualii săi copii sau cei ce vor urma (oricare ar fi culoarea epidermei lor) sînt clasați în mod automat albi.Or, recent parlamentul sud-african a adoptat un text care restrînge numărul de argumente asupra cărora un metis s-ar putea bizui în cererea lui de schimbare a rasei. De acum înainte nu ajunge să ai pielea albă și să ai acordul vecinilor și tovarășilor de lucru. Va trebui dovedit că nu ești de culoare din moși- 
unea de a trezi la viață și acest pămînt cuban atît de vitregit de vremurile trecute.După 41 de ani, închisoarea din Insula Pinilor a fost desființată anul acesta printr-o hotărîre a guvernului revoluționar. Odată cu aceasta a dispărut simbolul unui întreg trecut tenebros. în clădirile fostei închisori, supuse acum unor lucrări de transformare, se va amenaja Centrul școlar tehnic „Juventud Rebelde" (Tineretul revoluționar). 20 000 de elevi vor studia aici tehnica culturilor de citrice, a creșterii vitelor, a irigației, a recuperării de noi terenuri pentru agricultură. Sosirea de noi și noi detașamente de tineri a făcut ca numărul locuitorilor insulei să ajungă la 35 000.Insula Tineretului — denumire și simbol al prezentului, al planurilor îndrăznețe de viitor. Un simbol și o 

experiență, totodată, căci multe probleme privind dezvoltarea unei agriculturi intensive, care își găsesc aici rezolvarea, sînt valabile pentru întreaga țară.O primă problemă : apa. Aici, ca și în restul țării, perioadele de ploi torențiale alternează cu cele de secetă cumplită. A nu depinde de capriciile naturii e o chestiune capitală, pe care guvernul cuban o înfruntă cu toată seriozitatea. în Insula Pinilor a fost înfăptuită anul acesta într-un timp record prima lucrare de proporții — de îndiguire și irigare. O scurta vizită la lacul de acumulare „Vietnamul eroic" ne oferă o impresionantă imagine de ansamblu a acestui sistem de hidroameliorații, care dispune în afară de bazinul cu o capacitate de 40 de milioane metri cubi, de o rețea de conducte subterane în lungime de 150 kilometri prin care apa este distribuită pe o suprafață de 5 000 de hectare.— Nici o picătură de apă către mare — cuvînt de ordine lansat de Fidel Castro cu prilejul inaugurării barajului, se traduce aici prin pregătiri

alb sau metis ?
Reportaj din Republica 

Sud-Africană 
de Frank TAYLORstrămoși. Pentru miile de metiși, care au adesea epiderma tot atît de pală ca Vorster, aceasta înseamnă că singura lor șansă de a trece în lumea albilor s-a evaporat. Ei vor ră- mîne «colored».înainte de votarea noului text, în fața tribunalului rasial se aflau 353 de cazuri. In prezent, se așteaptă retragerea majorității lor. Sînt rare cazurile cînd albii «denunță» un metis care încearcă să treacă drept alb. Există un motiv serios în acest sens : cel care intentează o procedură împotriva statutului rasial a unei alte persoane trebuie să depună 10 lire sterline. El le pierde dacă anchete nu ajunge la o schimbare în clasificarea adversarului său. Se cunoaște totuși un caz deosebit de dureros : cel al lui Sandra Laing, o elevă de 11 ani. din Piet Retief (Transvaalul oriental). Sandra a fost recent retrasă dintr-un internat rezervat albilor. Părinții unora dintre colegele ei s-au plîns la direcția școlii. După părerea lor, Sandra nu este albă. Ministerul de interne a anchetat cazul și, fără îndoială, datorită aspectului Sandrei, i-a schimbat clasificarea rasială din albă în «colored». Părinții Sandrei sînt clasați drept albi. Amîndoi au buletin de identitate pe care sînt trecuți ca «albi». Laing susține că, după cit cunoaște, nu are singe «de culoare» nici în familia lui și nici în cea a soției. Dar el trebuie acum să supună cazul lui Sandra Tribunalului rasial. «Dacă există undeva în ascendența noastră îndepărtată sînge «de colored» — susține tatăl fetei — de care n-avem cunoștință, aceasta se poate întîmpla cu numeroși sud- africani. Oricum ar fi, noua lege a făcut posibilă «denunțarea» fiicei lui, situație care îl obligă să se prezinte în fața justiției pentru a-și proteja copilul.Liderul partidului unității, sir Vil- lier Graaf, a condamnat noul text da lege : «S-ar spune — a susținut el — că primul ministru încearcă să aplice la ființe umana regulile registrului genealogic al animalelor».Este o aventură deprimantă să compari în fața Tribunalului de clasificare a raselor. Audientele se tin cu ușile închise.

TREIZECI DE SECUNDE 
DE „EXAMEN VIZUAL"Recent, cu permisiunea Tribunalului, am putut să asist la o audientă. A fost o experiență traumatizantă. Problema se referea la un bărbat și soția lui care trăiau într-o suburbie «mixtă» de la Cap — respectiv intr-un sector care nu fusese încă supus regimului de separare rasială. El încerca să dovedească că avea prieteni albi, că era acceptat de ei și că era angajat ca alb.Audienta a început la ora 9 și 30 în sala nr. 33. Domnul și doamna R... erau așezați în primul rînd al băncilor rezervate martorilor. Președintele juriului, A. E. Burger, este un om înalt, cu o față binevoitoare, păr alb și voce răgușită. El a explicat cu grijă și clar criteriile potrivit cărora legea asupra stării civile hotărăște cine este alb și cine nu e. L-a invitat apoi pe R... și pe soția lui să se apropie pentru un examen «vizual». Burger le-a pus una sau două întrebări. Juriul s-a retras pentru deliberări. Totul nu a durat mai mult de patru minute. La revenirea sa, Burger a anuntat că juriul apreciază că cei în cauză nu erau ca aspect «în mod evident ne-albi», dar ei se situează pe linia de separare între cele două grupe...Judecata a continuat apoi cu martorii lui R... Aceștia afirmau că l-au considerat întotdeauna ca, fiind alb. Martorii citați de Ministerul de Interne susțineau că, dimpotrivă, după părerea lor, R... este un om de culoare. întorși acasă, ei aveau de așteptat două luni pînă la pronunțarea hotărîrii. R... nu era citași de puțin asigurat de reușite apelului său. în timp ce aștepta verdictul, Tribunalul rasial a fost aspru criti- 
intense în vederea deschiderii celui de-al doilea mare șantier de pe nul Las Nuevas. Viitorul lac de acumulare va avea o capacitate de circa 300 de milioane metri cubi, suficientă pentru irigarea unei suprafețe de 40 000 de heotare.A doua problemă : recuperarea pentru agricultură a terenurilor năpădite de o vegetație fără valoare, a celor acoperite de aluviuni (pietriș, nisip), precum și a terenurilor pietroase din sudul insulei. In apropiere de El Colony, de o parte și de alta a șoselei, se poate vedea în plină acțiune o întreagă tehnică de luptă pentru defrișarea terenurilor. în linia întîi se află excavatoare cu gheare, care smulg arbuștii cu rădăcină cu tot, urmate de buldozere care nivelează terenul, de camioane grele care împrăștie turba amestecată cu pămînt peste roca sfă- 

rimată. Numai în cîteva luni, printr-o luptă îndîrjită cu natura, tinerii muncitori au redat agriculturii pentru plantații de citrice o suprafață de două sute de hectare.O a treia problemă : aplicarea metodelor științifice. Agricultura modernă, intensivă exclude empirismul și metodele înapoiate — îmi spune tovarășul Armando Lay, responsabilul pepinierei de citrice de la granja (ferma) „Victoria". înainte trebuia să așteptăm șase, șapte ani pînă ce un portocal, un toronja sau un lămîi să dea roade — și acelea puține și de calitate mediocră. Iată, îmi arăta el, aceste pungi de polietilenă umplute cu pămînt gras amestecat cu îngrășăminte chimice. în ele reînsămînțăm puieții de lămîi, îi udăm în permanență printr-un sistem de aspersiune. în felul acesta asigurăm o creștere rapidă a puieților, îi pregătim pentru altoi. Un lămîi altoit la șase luni cu un toronja dă roade foarte bune și bogate după numai doi ani.— Cîți puieți ați pregătit pînă acum ?— 500 000 — răspunde interlocu- 

cat de Curtea Supremă din Cap de către judecătorul Diement. Aceste acuza tribunalul de lipsă de obiectivitate, reproșîndu-1 că subliniază prea mult legăturile pe care cei judecați le păstrau cu oamenii de culoare șl prea puțin acceptarea generală din partea albilor.Se pare că severitatea acestoPob- servațil a impresionat juriul. Cînd R... a revenit în sala nr. 33 pentru a asculte verdictul, a aflat cu ușurare că a avut cîștig de cauză. Rudele lui R... s-au bucurat șl ele de această hotărîre.Dar sînt frecvente cazurile cînd o schimbare de categorie rasială să aducă amărăciune în familie. Cu cîteva săptămîni în urmă un cuplu C... a făcut o cerere asemănătoare. C... era în măsură să dovedească faptul că 20 de ani a fost angajat drept alb, că șl-a făcut serviciul militar în aceeași calitate într-o echipă faimoasă («numai pentru albi») din provincia Cap, că a stat împreună cu soția lui la hoteluri rezervate numai pentru albi la Durban, că a călătorit în secțiunile «numai pentru albi» ale transportului public. Apoi Ministerul de Interne a citat ca martor pe sora doamnei C... care a vrut să se răfuiască cu rudele ei. Aceasta a scris autorităților : «Nu e nimic alb în ei. si nu au aerul de a fi albi și, după cîte știu, ei au trăit întotdeauna ca oameni de culoare. Noi sîntem oameni de culoare, și trăim și locuim împreună de treisprezece ani. Fiica lor este înscrisă Ia aceeași școală de culoare ca și copiii mei. Acești oameni, care erau prietenii noștri, își scot buletinul de identitate alb șl își bat joc de noi...» Ea își termină scrisoarea: «Mulțumin- du-vă anticipat». Această persoană era martorul chele al ministerului. Speranța ei a fost recompensată l tribunalul a respins apelul.
ZECE ȘILINGI PENTRU 
A „(NĂLBI" UN COPILDar C... a recurs la Curtea Supremă din Cap și a cîștigat. Judecătorul a spus că acceptarea generală ca alb era atît de evidentă în acest caz incit eclipsa legăturile familiale cu oamenii de culoare. în curBul audientei au avut loc schimburi de cuvinte ce frizau grotescul.Patronul lui C... a fost întrebat dacă știa ce toaletă folosea angajatul său la locul de muncă, respectiv cea rezervată albilor sau cea pentru oamenii de culoare ?— Toaleta pentru albi, • răspuns martorul.— L-ați văzut chiar dumneavoastră ?— L-am văzut lntrînd și ieșind.— Ceilalți albi angajați la firma dv. au făcut vreodată aprecieri asupra apartenenței lui rasiale ?— Evident, eu nu pot să garantez pentru ei. Tot ce pot să spun este că C... folosește toaleta pentru albi. Dacă ar fi întrebați alți angajați, ei ar putea să-și aibă ideile lor, dar pînă în prezent nu s-a pus problema.Ce se întîmplă cînd un bărbat șl soția Iui reușesc să fie clasați ca albi, dar copiii lor sînt deja înregistrați la categoria „oameni de culoare"? E foarte simplu. Părinții se duc la starea civilă șl își prezintă noul buletin «alb». Pentru un tarif de 10 șilingi actele de naștere ale copiilor sînt pur șl simplu «înălblte». Iar copiii care pot căpăta o culoare mai închisă decît cea a părinților nu vor fi totuși considerați mai puțin albi în mod oficial.Procesele care pun în joc situația copiilor interesau în mod deosebit pe Catherine Taylor, deputat al partidului unității. Ea a îndemnat pe ministrul de interne ca judecarea acestor cazuri să aibă prioritate. Cu cîteva săptămîni in urmă — a spus deputata — o familie a cărei cauză era în instanță, a încetat să mai trimită pe cei cinci copii ai săi la școală timp de un an ; dacă demersul pe lîngă tribunal ar fi fost cunoscut, copiii ar fi putut deveni obiectul vexațiilor. Cînd veneau vecini în vizită, mama își ascundea copiii.Burger, președintele Tribunalului rasial, este de asemenea conștient de dificultățile activității sale. El spune că această activitate e uneori «penibilă».(Din revista „Lectures pour tous") 
torul nostru — și asta prin munca a numai 52 de tinere care lucrează în pepinieră. Vrem ca într-un timp cît mai scurt, insula noastră să devină cea mai mare producătoare de citrice din țară. In perspectivă ne gîndim să construim aici o fabrică de îmbuteliere a sucurilor de citrice.O vizită la granja „Revolution" ne releva un alt aspect al aplicării metodelor științifice. Această fermă, profilată pe creșterea vitelor, dispune de peste 7 500 de vaci și taurine. Un fond modest — spune tovarășul Ramon Sanchez, tînăr activist de partid, căci în viitorii ani vrem ca numărul cornutelor să ajungă la 70 000. Vacile pe care le avem sînt de rasă indiană, „Sebu", rezistente la clima toridă, dar cu o productivitate scăzută de lapte. Vrem să avem vaci de mare productivitate și de aceea am cumpărat din Canada un taur de rasă „Holstein". Experiențele practice ne-au dovedit că prin asemenea încrucișări vom avea vaci de lapte de mare productivitate. Pentru a grăbi reproducția animalieră am înființat aici și un centru de însă- mînțare artificială care dă rezultate bune.Vizităm cîteva grajduri date în grija unei brigăzi de tineri din detașamentele „agropecuarias". Sînt tineri care au venit să lucreze aici pe timp de doi ani. Augusto Cardenas era funcționar. Acum are în grijă opt tauri. La fel și Julio Aguilar și Elio Cabrera și mulți alții care au venit aici din Havana sau alte localități.Stau de vorbă cu un grup de tineri „gauchos". Deși poartă sombreros, pantaloni albaștri, cămăși cadrilate și cizme cu tureatca răsfrîntă, a- cești băieți, care știu să călărească și să mînuiască cu îndemînare lasoul, nu au nimic din ifosele de operetă ale cow- boylor din filme. îmi vorbesc cu pasiune despre munca lor, despre timpul pe care și-l consacră studiului, despre prima pereche de tineri care s-au căsătorit aici. La despărțire mi-au dăruit un cornet cu semințe de „mariposa"— floare albă, frumoasă și parfumată— rugîndu-mă să le duc în România, ca un simbol al prieteniei....Insula Pinilor — pămînt căruia socialismul i-a dăruit cheile și izvoarele unei noi vieți. Din simbol al damnațiunii, ea devine simbolul unor transformări și creații pe care numai oameni însuflețiți de cele mai înalte idealuri sînt în stare să le înfăptuiască.
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ATAC AL PATRIOȚILOR 
DÂK TOIN INIMA BAZEI

• Tabăra forțelor speciale distrusă de explozii
• Nici un avion nu mai poate ateriza

Miercuri 15 noiembrie. Mica ba
racă din apropierea pistei de ate
rizaj de la Dak To e zguduită de 
explozii. înăuntru, lingă un tele
fon, corespondentul agenției France 
Presse relatează în mijlocul zgomo
telor provocate de exploziile care 
se aud la celălalt capăt al liniei:

Pista de aterizaj de la Dak To 
a devenit inaccesibilă avioanelor. 
O enormă pîlnie de obuz a sfîrte- 
cat-o pe o mare întindere. Pista 
de la Dak To se întinde de-a lun
gul unei văi largi. înconjurată din 
trei părți de coline înalte de 
1 000—1 500 m. Din vîrful colinelor, 
obuzele mortierelor patrioților 
sud-vietnamezi cad la fiecare 
două-trei minute. Depozitele de 
muniții explodează stîrnind un va
carm asurzitor. Rămășițele cvadri- 
motoarelor C-130 care transportau

muniții acoperă in mormane pista 
de aterizaj. Obuze de 80 mm și 
60 mm continuă să cadă ca o 
ploaie de foc.Artileria americană a amuțit. Atacul lansat de patrioți a făcut să explodeze sute de mii de obuze americane de toate calibrele. Resturi, schije, bucăți de fier arse sînt proiectate pe o suprafață imensă. Tabăra forțelor speciale a fost complet distrusă de explozii și de incendiu. Depozitele cu gaze lacri
mogene și napalm au fost șt ele 
atinse. După cele 30 de minute cit 
a durat tirul mortierelor patrioți-

lor, Dak To pare un infern. La că
derea nopții întreaga vale e cu
prinsă de flăcări. Vn fum negru, 
gros, acoperă baza și tabăra for
țelor speciale americano-saigoneze. 
Din cauza confuziei, a fost impo
sibil să fie evaluate toate pagu
bele. Se știe doar că s-a înregistrat 
un număr însemnat de răniți și 
morți. Peisajul, mare de flăcări și fum, mormane de dărîmături și fier ars, guri negre ce se deschid înspăimîntător, amintește de Dien Bien Phu.

Distrugerea marelui depozit de 
muniții va reduce, după părerea co
mandamentului american, pentru 
mai multe zile capacitatea artile
riei americane din această
Nici un avion cu muniții nu va pu
tea ateriza la Dak To, atîta vreme 
cit colinele înconjurătoare se află 
în miinile patrioților.

zonă.

„Americanii sînt dezbinați

de la
Atena

GRAV BOLNAV, THEODORA
KIS N-A APĂRUT ÎN FATA 

INSTANȚEI

ATENA 15 (Agerpres). — în fața Tribunalului militar din Atena au compărut miercuri 31 de persoane a- cuzate de activitate antiguvernamentală și de participare la unele acțiuni ale organizației de rezistență din Grecia, „Frontul patriotic". Transportați cu camioane militare, a- cuzații, între care și 14 femei, au fost aduși în sala tribunalului cu cătușe la mîini. Corespondentul din Atena al agenției France Presse relatează că la intrarea în tribunal a fost instituită o pază severă. înainte de începerea procesului, autoritățile militare au procedat la o percheziție minuțioasă.Cunoscutul compozitor grec Mikis

Aspect din boxa acuzațilorTelefoto : U.P.I. — AgerpreiTheodorakis, implicat in proces, este grav bolnav, în „condiții de preco- mă“, anunță un certificat medical supus tribunalului. Certificatul precizează că prezența în sala tribunalului a lui Mikis Theodorakis este imposibilă deoarece „orice mișcare i-ar putea provoca moartea".Agenția France Presse remarcă

faptul că, deși în actul de acuzație citit de procuror se arată vorba de activitatea unei zații comuniste", acuzații In majoritate cercurilor dechiar de dreapta. Avocații apărării au cerut amînarea procesului, dar, după o scurtă deliberare, tribunalul a respins această cerere.

că este „organi- aparțin centru și

Acord comercial 12000 greviști

Evacuarea
din Aden

DISCUȚIILE 
DIN CONSILIUL
DE SECURITATENEW YORK. Continuînd examinarea situației din Orientul Apropiat, Consiliul de Securitate a ascultat în ședința de miercuri pe reprezentantul Siriei, Adib Daoudy, care a declarat că nici proiectul de rezoluție tripartit (prezentat de India, Nigeria, Mali) și nici cel al S.U.A. nu sînt acceptabile, deoarece condiționează retragerea trupelor izraeliene de înfăptuirea altor măsuri. Reprezentantul Canadei a evidențiat existenta unui puternic curent de opinie favorabil desemnării unui reprezentant special al secretarului general, care să ia contact cu ambele părți în căutarea unei soluții.V. V. Kuznețov, reprezentantul U.R.S.S., a apreciat în mod favorabil proiectul de rezoluție tripartit pro- nunțîndu-se pentru adoptarea sa.CAIRO 15. — Corespondentul A- gerpres, C. Oprică, transmite : Purtătorul de cuvînt oficial al guvernului R.A.U., Hassan Zayat, a declarat într-o conferință de presă că „R.A.U. dorește stabilirea păcii în Orientul Apropiat, dar nu va ceda nici o parte din teritoriul său". „O soluție politică, a spus Zayat. poate avea loc numai după retragerea trupelor izraeliene din teritoriile ocupate". Această retragere, a precizat el „nu este negociabilă, iar propunerile făcute de S.U.A. la O.N.U. nu sînt acceptabile".Arătînd că „problema palestiniană trebuie să fie soluționată de poporul palestinian însuși" și că „R.A.U. nu poate dicta soluțiile", purtătorul de cuvînt a precizat că „R.A.U. nu mai leagă această chestiune, asa cum a fost pînă acum cîteva săptămîni, de cea a deschiderii Canalului de Suez".
Q.N.U., Președintele
Adunării Generale
despre unele probleme 
de pe ordinea de zi

NEW YORK 15.— Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, transmite : Marți a avut loc unul din dejunurile periodice de lucru pe care președintele Adunării Generale a O.N.U., Comeliu Mănescu, le oferă în cinstea corespondenților de presă acreditați la Națiunile Unite. Cu acest prilej, președintele a răspuns la o serie de întrebări privind în special problema Orientului Apropiat, care se află pe ordinea de zi atît a Adunării Generale, cît și a Consiliului de Securitate, și calendarul-program pe care și-l propune actuala sesiune.Președintele a reamintit că pe baza unei hotărîri adoptate în urma unor consultări largi, Adunarea Generală a stabilit să-și reia după o pauză lucrările în ședințe plenare prin examinarea situației din Orientul Apropiat. In prezent însă, din moment ce Consiliul de Securitate se ocupă de această problemă, nu este nici util, nici conform regulamentului Adunării Generale ca adunarea să dezbată aceeași chestiune. Schimburile de vederi care au avut loc în ultimele cîteva zile în această privință au dus la concluzia că, într-un viitor foarte apropiat, va fi posibil să se reia lucrările adunării în plenul său prin dezbaterea unei alte probleme de fond din cele care îi sînt repartizate, probabil problema privind restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U.Președintele s-a referit apoi la consultările care s-au desfășurat în ultimul timp și care continuă și în momentul de față în vederea găsirii căilor de rezolvare a situației din Orientul Apropiat, declarînd că este necesar să se acorde sprijin Consiliului de Securitate care să poată recomanda o soluție echitabilă, de principiu. Chiar dacă o astfel de soluție nu va putea rezolva dintr-o dată chestiunea pendinte, ea va trebui însă să pună bazele unui asemenea proces.

în problema Vietnamului"
Presa americană este tot mai preocupată de urmările nefa

vorabile ale războiului din Vietnam asupra vieții economice 
și sociale din S.V.A. Zilnic, cele mai mari publicații din 
Washington, New York și alte centre ale S.U.A. inse
rează materiale ce sintetizează opinia unor largi pături ale 
populațtei împotriva continuării războiului inuman și fără 
perspectivă din Asia de sud-est.Săptămîna trecută, în „Wall Street Journal", organul marii finanțe americane, a a- părut un articol cu titlul „Marasm în capitală*. Potrivit autorului, Henry Gemmil, care a sintetizat concluziile a 20 de reporteri ai Biroului din Washington al ziarului, în capitala S.U.A., respectiv în cercurile a- paratului guvernamental, domnesc „dezamăgirea, epuizarea, neliniștea, dezorientarea... mai rău decît orice, pierderea încrederii în sine". Ziarul dă următoarele amănunte: Unul din cei mai apropiați colaboratori ai ministrului apărării, McNamara, a mărturisit, în convorbiri particulare, că simte că „încrederea i-a fost înșelată*. El este „convins că patronul său și-a încălcat propria-i logică și, din motive de ordin exclusiv politic, susține linia președintelui privind continuarea bombardării Vietnamului de nord și construirea u- nui sistem de rachete antirachetă". Multe cadre medii, continuă ziarul citat, se gîndesc să-și părăsească posturile, ca urmare a îndoielilor lor față de modul în care este purtat războiul din Vietnam.Comentînd acest articol, „New York Post" scrie că, dacă ar fi a- pănit într-un ziar de stînga, ar fi fost considerat o plăsmuire, o simplă fantezie. Se pune întrebarea ce a determinat această drastică luare de atitudine ? Răspunsul pare să rezide în țumirea acelor

financiare, a acelor complexe bancaro-in- dustriale care nu sînt direct legate de comenzile militare și care văd cu neliniște crescîndă irosirea unor resurse tot mai mari pentru purtarea unui război al cărui sfîrșit este departe de a se întrezări.In legătură cu aceasta, cunoscutul comentator James Reston a- rată înJ' JsKew York Times", în articolul „Tunuri, tunuri, tunuri și tot mai multe tunuri" că, în prezent,
REVISTA PRESEI

DIN S.V.A.

lumea cheltuiește a- nual în scopuri militare 130 miliarde dolari și că din această sumă 70 de miliarde, sînt suportate <le S.U.A. Apare limpede că o asemenea povară gigantică tot mai apăsătoare, ca urmare a conflictului din Vietnam, este greu de suportat chiar și de o e- conomie de dimensiunile celei americane.Această situație nu poate să nu producă îngrijorare unora din marile corporații. Așa se explică faptul că, în rîndurile celor care cer adoptarea unei noi atitudini în problema vietnameză, și-a făcut apariția și generalul Lauris Norstad, fost prem N.A.T.O. în toiul „războiului rece". In prezent președinte al corporației „Owenscor- ning Fiberglass’ care,

prin natura producției ei, nu are interese nemijlocite în continuarea războiului în Vietnam, el s-a declarat de acord cu ideea încetării necondiționate a raidurilor aeriene contra R.D. Vietnam. Comentînd favorabil propunerea fostului comandant al N.A.T.O., „New York Times" arată în numărul său din 12 noiembrie că trebuie să se acorde acesteia toată atenția, atît de către Casa Albă cît și de către Congres.Norstad este republican, dar se știe că politica vietnameză a actualei Administrații este atacată cu putere chiar de către membrii partidului democrat.In principalul articol apărut în numărul curent al săptămînalului „New York Times Magazine", John Galbraith, președintele organizației „Americanii pentru o acțiune democratică", schițează liniile unui plan „pentru a ne desprinde din conflictul dezastruos din Vietnam".Ca o concluzie la criticile tot mai aspre din presa americană la adresa politicii S.U.A., „New York Times" Sublinia la 12 noiembrie într-un articol redacțional : „Ceea ce domnul Johnson refuză să recunoască este faptul că americanii sînt profund dezbinați în ceea ce privește problema Vietnamului, tocmai datorită modului simplist de a raționa al Administrației... care devine din ce în ce mai puțin accepti- bil pentru un număr din ce în ce mai mare de oameni’.

între Cehoslovacia

si tarile Beneluxului
4 1

Declarațiile ministrului de externe olandez

PR AGA 15 (Agerpres). — Miercuri, ministrul de externe al Olandei, J. Luns, ministrul comerțului exterior al R.S. Cehoslovace, F. Hamouz, și ambasadorul Belgiei în Cehoslovacia au semnat la Fraga un acord comercial între Cehoslovacia și țările Beneluxului pe perioada 1967—1969, care creează o bază largă pentru schimbul de mărfuri și constituie, după cum precizează agenția C.T.K., o nouă etapă în relațiile comerciale dintre aceste țări. A fost semnat, de asemenea, un acord pe termen lung cu privire la exploatarea șoselelor, dintre Cehoslovacia și Olanda.Luînd cuvîntul la o conferință presă, care a avut loc miercuri Praga, Joseph Luns, ministrul externe al Olandei, a arătat că cursul convorbirilor avute cu

opinia publică olandeză a manifestat în ultimul timp o atitudine critică față de poziția mai puțin activă a guvernului - olandez* în problema relațiilor Est-Vest. ,,Dar nu dorim să acționăm așa și pe viitor", a spus ministrul de externe olandez, arătînd că o dovadă a acestei intenții o constituie vizitele sale în U.R.S.S., Iugoslavia, România, Polonia și actualmente în Cehoslovacia. Parlamentul olandez și întreaga opinie publică olandeză, a menționat el, sprijină realmente tot ceea ce contribuie Ia micșorarea încordării între Est și Vest.

in Hessen

Muncitorii din cele mai mari fabrici de cauciuc din landul vest-german Hessen, — firmele Dunlop, Hanau, Veith-Pirelli, Sandbach și Odenwald — au declarat o grevă generală în sprijinul revendicărilor lor economice. In aceste întreprinderi lucrează aproximativ 12 000 de muncitori.Greva a fost declarată după ce eșuat cele două runde de tratative patronatul — prima în luna mai, au cu a doua în luna septembrie. Lupta muncitorilor din Hessen se bucură de un larg sprijin. Astfel, secretarul general al Federației internaționale a muncitorilor din industria chimică, Charles Levinson, a declarat la Geneva că federația va proclama un boicot pe scară internațională dacă centralele întreprinderilor din Hessen, dintre care unele se află în S.U.A., vor încerca, printr-o intensificare a exportului, să reducă efectele grevei.

Istoviți de hărțuielile îndelunga
tei încleștări cu un inamic pe 
care niciodată nu știau din ce par
te să-l întîmpine, militarii brita
nici se îndreaptă cu precauție spre 
rada portului. Navele sînt pregătite 
de plecare. Sporadic, pe străzile o- 
rașului și în împrejurimi, se mai 
aud împușcături.

A început evacuarea. Marea 
Britanie a hotărît să retragă toa
te trupele sale din Aden pînă la 
sfîrșitul acestei luni și nu pînă la 
9 ianuarie, cum se stabilise ante
rior. Primul eșalon de 100 de sol
dați a fost îmbarcat în seara zilei 
de 8 noiembrie. Retragerea va con
tinua într-un ritm de 100 militari 
pe zi, pentru ca in ultima săptă
mână a prezenței trupelor coloniale 
în Aden ritmul să se accelereze 
pînă la 1 000 de soldați zilnic.

Accelerarea retragerii trupelor 
engleze este un rezultat al presiu
nilor puternice exercitate de miș
carea de eliberare națională — 
scrie ziarul englez „Sunday Tele
graph".

Așadar, încercările îndelungate 
ale Marii Britanii de a găsi o for
mulă care să-i înlesnească rămine- 
rea, într-un fel sau altul, in Pe
ninsula Arabică au eșuat. Federa
ția Arabiei de sud, concepută de 
colonialiști ca un suport al poziții
lor lor în această regiune, s-a 
destrămat în numai cîteva săptă
mîni, ca urmare a intensificării 
mișcării de eliberare. Foștii stăpîni 
trebuie să părăsească acum și A- 
denul, principalul lor punct de 
sprijin în această regiune, des
pre care premierul Wilson afirma 
pe vremea cînd partidul său se a- 
fla in opoziție că „trebuie păstrat 
cu orice preț ca o bază importantă".

Situat la ieșirea din Marea Ro
șie spre Oceanul Indian, Adenul 
permitea Marii Britanii nu numai 
să controleze un mare trajic ma
ritim, dar mai ales să supraveghe
ze exploatarea uriașelor zăcăminte 
de petrol din Golful Persic și “ A- 
rabia de sud. cărora le revine 
la sută din producția mondiala.

In aceste zile, cind soldații bri
tanici părăsesc Adenul. sub presiunea 
mîniei unui popor care a luptat 
peste patru ani pentru 
independenței naționale,
trul englez al afacerilor exter
ne, George Brown, a declarat în 
Camera Comunelor că a fost alcă
tuită o delegație pentru a purta 
tratative la Geneva „cu reprezen
tanții forțelor Arabiei de sud", în 
vederea acordării independenței. 
Forțați să părăsească Adenul, co
lonialiștii speră totuși în posibili
tatea de a nu-și pierde pentru tot
deauna pozițiile în aceasta zonă. 
In acest scop ei recurg la stratagema 
așa-zisei „politici de decolonizare", 
prin care se urmărește menținerea în 
fostele teritorii coloniale a unor 
primejdioase „mine cu explozie 
întârziată", care să le îngăduie ul
terior posibilitatea de a interveni. 
Este vorba de o țesătură abilă de 
intrigi, care vizează dezbinS ia 
forțelor de eliberare. Telegramele' de 
presă anunță că in sudul 
ninsulei Arabice au avut 
ciocniri între 
două mișcări de 
tul de eliberare 
al Yemenului și 
de Eliberare. In 
dinei contradicțiile 
două organizații, trupele britanice 
au intervenit de partea uneia din
tre ele — F.N.E. — bombardînd po
zițiile celeilalte cu scopul de a-i 
decima forțele și a o exclude de 
la formarea viitorului guvern. Pe 
străzile Adenului, violentele cioc
niri dintre aceste două mișcări s-au 
soldat cu peste o sută de victime. 
(Reamintim că între aceste orga
nizații se ajunsese în ultimul timp 
la un acord}.

Fără îndoială că aceste disen
siuni nu pot decît să slăbească 
frontul forțelor patriotice, slujind 
doar colonialiștilor, interesați a 
lăsa în urma lor un focar de ten
siune, care să frîneze consolidarea 
independenței viitorului stat.

cucerirea 
minis-

de la de înreprezentanți ai guvernului cehoslovac au fost discutate probleme ale Colaborării dintre cele două țări, ale situației internaționale și altele. „Pozițiile noastre în problemele discutate, a spus el, sînt mult mai apropiate decît se obișnuiește să se spună". J. Luns a arătat că
LONDRA 15 (Agerpres). — Co- mentînd discursul rostit la începutul acestei săptămîni de primul ministru englez Wilson, în favoarea intensificării cooperării țărilor vest-europene

în domeniul tehnologiei, ziarul „Times" consideră că ridicarea acestei probleme constituie un nou indiciu al îngrijorării crescînde ce se manifestă în Europa occidentală față de accentuarea penetrației capitalului american în industria vest-europeană. Totodată, „Times" subliniază că declarația făcută de Wilson, cu o săp- tămînă înainte de reuniunea Consiliului Ministerial al C.E.E., care va relua în dezbatere cererea engleză de aderare la Piața comună, a venit „la momentul oportun". Cele spuse de premierul britanic sînt menite, potrivit ziarului, să constituie o pledoarie în favoarea primirii Angliei în C.E.E., evidențiind contribuția importantă pe care Marea Britanie ar putea să o aducă, colaborînd cu „cei șase", la dezvoltarea sectorului tehnologic în Europa occidentală, a- vînd mai ales în vedere sumele mari alocate de guvernul englez în acest domeniu. Asemenea argumente, consideră „Times’, ar putea, într-adevăr, să atenueze rezervele manifestate de „cei șase", în special de Franța, față de eventuala intrare a Angliei în Piața comună.

în sudul Pe- 
au avut loc 

adepții celor 
eliberare — f'ron- 
a sudului ocupat 
Frontul Național 
încercarea de a a- 

dintre cele

nemul- cercuri
comandant su- al forțelor ,răz-

Dumitru POPA

Pe străzile orașului 
Neapole, 5 000 de 
vatmani au de
monstrat în spriji
nul semnării unor 
noi contracte 
muncă. Greva 
blocat traficul 
ban timp de 24

Consiliul
C.E.E. se va întruni la 20 
noiembrie la Bruxelles pentru a relua în discuție problemele pe caro le ridică eventuala aderare a Angliei la Piața comună.

ministerial al

Delegația de specialiști 
din Consiliul Superior al A- 
griculturii din România, condusă de Nicolae Ionescu, vicepreședinte al consiliului, a sosit marți seara la Fraga, în vederea semnării unei convenții fito-sanitare între România și Cehoslovacia.

Un grup de 37 țări a- 
fricane și asiatice au Prezen- tat un proiect de rezoluție la O.N.U. în

agențiile de presă transmit
care sînt cerute sancțiuni obligatorii împotriva Africii de sud pentru a o- bliga guvernul acestei țări să renunțe la politica sa de apartheid.

A început construirea 
unei mari centrale atomice în Peninsula Kola, dincolo de cercul polar. Pentru pregătirea terenului pe care va fi ridicată construcția este necesară dislocarea a 140 000 metri cubi de rocă.

„Biroul austriac pentru comerț Est-Vest" a elaborat o lucrare intitulată „Manualul comerțului austriac cu Estul" destinată să pună la îndemîna specialiștilor date privind o mai bună cunoaștere a posibilităților de export și import. Cea mai mare parte a lucrării este rezervată țărilor socialiste. In prezentarea care însoțește cartea se menționează evoluția favorabilă a relațiilor economice ale Austriei cu țările socialistă, fapt ilustrat de creșterea în 1966 cu aproape 18 la sută a ponderii acestor țări în exportul austriac.
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nului Pacific, la sud de Ecuator, Nauru are o populație de aproximativ 5 000 persoane și o suprafață de 12 kilometri pătrați. Reprezentanții populației din Nauru și guvernul australian au căzut de acord ca, după obținerea independenței, Nauru să încredințeze Australiei problemele apărării și afacerilor externe.
do

India a primit un ajutor 
i trei milioane de dolari

din fondul Programului mondial alimentar al F.A.O. Această sumă va fi folosită în vederea construirii unui important canal de irigații în nord-vestul deșertului din Rajahstan. (A.N.S.A.)
La Rio de Janeiro s-a des

chis cea de-a doua confe
rință națională a sindicate
lor muncitorilor agricoli din 
Brazilia. Pe ordinea de zi a conferinței figurează efectuarea neîntîrziată a reformei agrare și revizuirea politicii guvernului în domeniul salarizării muncitorilor agricoli.

Un avion militar britanic 
a pierdut o bombă de ma
nevre, 'n *'nlP ce efectua un zbor deasupra regiunii Diisseldorf-Krefeld, relatează ziarul vest-german „Reinsche Post“. Intr-o deolarație a comandamentului forțelor aeriene militare britanice se atrage atenția că persoanele care descoperă bomba pierdută nu trebuie să

o atingă, ea prezentînd pericol pentru populație.
Insula Nauru va deveni 

independentăla 31 ianuarie 1968, în conformitate cu dorința exprimată de populația acestei insule — a informat marți la O.N.U. reprezentantul Australiei. Situată în regiunea Ocea-

Bilanțul alegerilor desfășurate marți în Filipine, pentru desemnarea a opt senatori și a aproximativ 1 000 de reprezentanți locali, este de 14 morți. Cu aceasta, numărul total al morților înregistrați în decursul celor trei luni, cît a durat campania electorală, se ridică la 96, iar cel al răniților la 92. Scrutinul de marți a fost marcat de numeroase și violente incidente între partizanii principalelor partide ce și-au disputat mandatele : Partidul naționalist (de guvernămînt) și liberal (din opoziție). — A.F.P.
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