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Mijloace moderne 

de calcul și 
informare 
economică

Conf. univ. Vladimir TREBICI 
consilier în Direcția Centrala de Statistică

Din proiectul de Directive cu privire la perfectionarea conducerii și planificării economiei naționale, am reținut în mod deosebit accentul care se pune pe necesitatea și rolul mijloacelor moderne de calcul și informare economică.Intr-adevăr, nu poate exista o conducere eficientă a economiei naționale la nivel microeconomic și macroeconomic fără o informare bine organizată ; nu pot fi concepute o conducere și o planificare a economiei naționale, compatibile cu socialismul, fără un flux informațional rațional, care să funcționeze perfect pe toate treptele de organizare.In cele ce urmează vreau să mă refer mai cu seamă la sistemul informațional, ale cărui probleme sînt amplu examinate în proiectul de Directive și pentru a cănii îmbunătățire — corespunzător condițiilor noii e-

DISPARIȚIA
Scrisoarea începe așa : „Am 

fost o familie fericită. Ambii 
învățători. Nu ne lipsea ni
mic. Casă, lumină electrică din 
1966, televizor etc. Peste doi 
ani, pensionari. Două fete. Una 
— profesoară în București, că
sătorită, mîine-poimîine, mamă. 
Alta — Carmen — studentă. 
Bună, ajutătoare, harnică, bur
sieră.

4 august 1967, Carmen pleacă 
din București, de la sora sa și nici pînă azi n-a sosit acasă. 
Unde o fi? Această întrebare 
ne-o punem zilnic. Noi, cunoș
tințele și miliția care urmăreș
te această situație și nimeni nu 
găsește un răspuns.Crimă ? Sinucidere ? Miliția 
exclude acestea întrucît după 
patru luni de la dispariție tre
buia să se afle. O aventură ? a 
rămas gravidă ? S-ar părea că 
acesta să fie motivul dispariției. Dragostea. A iubit. Știam, acest 
lucru. N-am împiedicat-o. De 
ce ? Era o crimă a iubi la 20 
de ani ?... Și dacă, totuși, s-a 
întîmplat ceea ce nu trebuia să 
se întîmple ? Era acesta un mo
tiv de a nu veni acasă ?

...Nu era oare mai bine s-o 
îndrumăm în sensul că orice 
s-ar fi putut întîmpla, să ne 
spună ? Cine poate ajuta mai 
mult copiii într-o asemenea si
tuație decît părinții ?...

...De asemenea, vă rugăm ca 
articolul să fie astfel conceput 
încît, dacă-l va citi ea, să fie 
convinsă că totul i se iartă (așa 
sînt unii părinți. Oare bine o 
fi ?), să nu fie demoralizată".

Am redat aproape în între
gime scrisoarea învățătorului 
șl nu știm, sau nu găsim cu
vintele unui răspuns. Simțim 
însă că numai o imensă mîh- 
nire a putut dicta asemenea 
rînduri, că numai durerea a- 
junsă la. cel mai înalt grad 
poate atinge o asemenea no
bilă sobrietate. Și mai înțele
gem cît de mare e nefericirea 
unor oameni care ne cer să pu
nem sub ochii lumii necazul lor. 
Scrisoarea e plină de întrebări. 
Rîndurile de mai jos nu încear
că să constituie un răspuns, și 
în nici un caz un răspuns adre
sat numai părinților.

Dacă am putea, educa la co
piii noștri, la toți fiii si fiicele 
noastre, acea capacitate de a 
privi cu luciditate actele lor, 
de a judeca cu maturitate gre
șeala sau greșelile de care nici 
un om nu e scutit de-a lungul 
vieții, ar însemna să atingem 
unul din marile idealuri ale

Pani DIACON^CU
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tape — sînt prevăzute măsuri de importanță deosebită. In funcție de gradul de organizare a unităților economice și social-culturale, a ramurilor economiei naționale, de gradul de înzestrare cu mijloace de înregistrare, transmitere și prelucrare a informațiilor, realitatea de la noi oferă o tipologie diversă a fluxurilor informaționale. Predomină însă situația în care aceste informații sînt culese și prelucrate manual sau cu mașini de complexitate, redusă. Tocmai de aceea sistemul informațional actual prezintă neajunsuri atît sub aspectul operativității, cît și al conținutului.Ceea ce reține în mod deosebit a- tenția este faptul că proiectul de Directive pornește de la situația actuală și orientează efortul spre crearea unui sistem informațional economic modern, perfecționat, printr-un șir de măsuri judicios eșalonate în timp. în condițiile actuale, cînd cea mai mare parte a cantității de informații economice se asigură prin dările de seamă statistice și contabile, prin dările de seamă departamentale, a căror bază este evidența tehnic-operativă, măsuri urgente se impun în direcția raționalizării surselor informaționale — domeniu în care lucrează zeci de mii de salariați — și perfecționării mijloacelor de vehiculare, prelucrare și valorificare a fluxului informațional. In cadrul analizelor întreprinse de organele Direcției Centrale de Statistică, Ministerului Finanțelor și altor instituții centrale, au fost scoase la iveală suficiente cazuri de evidențe paralele, de dări de seamă solicitate — pentru aceeași problemă — de mai multe organe ierarhice, de formulare extrem de greoaie și complicate și, în mare măsură, nevalorificabile pentru fluxul informațional.Care poate fi eficiența pentru decizii economice a unui formular cum este „situația suprafețelor de vii pe rod, a producției totale și modului de valorificare", cu 81 coloane și 330 rîn- duri, pe care .întreprinderile pentru industrializarea vinului și băuturilor alcoolice o completează la cererea Mi-
(Continuare în pag. a IlI-a)

VIZITAT!-NE CU
ÎNCREDERE...
Vrem să consemnăm, chiar de la începutul a- cestor note de reporter, satisfacția de a putea relata o seamă de realizări bune, demne de a fi încurajate și înmulțite, în domeniul alimentației publice. Ele se datoresc — așa cum de altfel vom demonstra, prin referiri concrete — faptului că, inițiativa, mobilitatea, orientarea rapidă în funcție de cerințele consumatorului au început a fi repuse în drepturile lor firești.Aceștea fiind spuse, să pornim la drum, ghidîn- du-ne după aprecierile nescrise, purtate de la un om la altul și care alcătuiesc un fel de „reclamă orală". Iată cum se explică de ce, într-o seară, ne îndreptăm — potrivit unor indicații date de binevoitori — pe Bd. Ștefan cel Mare. Și astfel ajungem în dreptul unei clădiri, nici arătoase, nici mari, — pe care scrie: „Bodega Botoșani". Am redat dinadins aceste amănunte

CLASA MUNCITOARE-
forța socială hotăritoare 
in lupta pentru înflorirea 

României socialiste
Poporul român va aniversa peste puțină vreme 20 ani de la proclamarea Republicii — eveniment istoric care a însemnat trecerea României într-o nouă etapă a dezvoltării sociale, etapa revoluției socialiste. In lupta poporului român pentru eliberare socială și națională, pentru făurirea unei Românii libere și independente, în procesul de adînci transformări al revoluției populare, inaugurat prin insurecția armată de la 23 August 1944, în răsturnarea monarhiei și instaurarea Republicii, ca și în întreaga operă de construire a socialismului, desfășurată de-a lungul a două decenii, clasa muncitoare a îndeplinit cu cinste

REPORTAJ DIN CITEVA 
LOCALURI DE ALIMEN
TAȚIE PUBLICĂ BUCU-

REȘTENEde decor ca să arătăm că sînt și cazuri cînd nu aspectul exterior, fastul greoi și costisitor pot crea o faimă.Renumele localului se explică prin altceva. E suficient să-ți arunci ochii în vitrina-frigider. Aici găsești de toate, începînd cu „clasicele" produse de carne pentru grătar — fleici, antricoate, mușchi, generos expuse — și pînă la gama de „specialități", din rîndul cărora nu lipsesc nici mă- duvioarele, nici ficatul suculent, lat de trei degete, și nici gama — diversă și

ea — a „pescăriei". Convins de o asemenea carte de vizită, te așezi la masă, ca să constați cînd ți se prezintă felurile comandate, că produsele expuse capătă o nouă valență, de gust și de miresme, prin prepara- ția la care le-a supus un bucătar iscusit. Cum se explică faima „Bodegii Botoșani"?. Șeful unității, Chivu Nicu, confirmă ceea ce un cititor perspicace a intuit din descrierea de mai sus:— Servim clienților tot ce-și doresc în materie de grătar și minuturi, potrivit

de prof. univ. dr. 
Constantin PETRE

măreața ei misiune istorică. Conti- nuînd glorioasele ei tradiții de luptă, afirmîndu-se drept clasa cea mai revoluționară a societății, prin capacitatea mobilizatoare, prin spiritul de disciplină, de organizare, ce îi sînt proprii, prin conștiința sa revoluționară, avînd în Partidul Comunist Român, încercatul ei detașament de avangardă, exponentul fidel ăl in-
■ ■■■■■■

preferințelor pe care și le manifestă. Oferim noi înșine preparate ale casei, cum ar fi „saramură de pește" (după rețetă proprie), mis- griluri, creier în pergament, mușchi de porc cu unt. Intr-un cuvînt, dacă se poate vorbi de un Secret, a- cesta este: prepararea ireproșabilă a bucatelor, potrivit adaosurilor pe care le introduce bucătarul (funcție pe care o ocup adesea chiar eu) potrivit gustului său și nu după prescripțiile rigide ale rețetarului. La noi, de pildă, ficatul se prepară la grătar fără a i se înjumătăți lățimea. Datorită acestui fapt el Capătă o anume frăgezime. Pe cînd dacă e tăiat în bucăți, pentru a se realiza un anume gramaj, el își pierde proprietățile. în loc să se a- fîneze, pe grătar el se sco-
Vasile NICOROVICI
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LA IAȘI

EXPOZIȚIE DE 
INFORMARE 

TEHNICO- 
ECONOMICĂ

La Iași s-a deschis ieri un ca
binet regional de informare teh- 
nico-economică. organizat din 
inițiativa comitetului regional 
de partid. Ampla expoziție. a- 
menaiată în incinta Universită
ții „A. I. Cuza“. înfățișează sin
tetic. prin numeroase panouri, 
grafice, fotografii, diagrame, ac
tivitatea desfășurată de oame
nii muncii din întreprinderile 
industriale in domeniul organi
zării științifice a producției și a 
muncii, perspectivele de dezvol
tare economică si social-cultu- 
rală a regiunii, potrivit sarcini
lor stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului.

Sugestiv, citeva panouri așe
zate chiar la intrare oglindesc 
dezvoltarea continuă a indus
triei, agriculturii, învățămintu- 
lui si culturii în regiune, pentru 
care sînt alocate în actualul cin
cinal investiții de peste 8 mi
liarde lei. Din acestea, peste 4,5 
miliarde lei se vor utiliza în in
dustrie pentru construirea a 
noi obiective, cum sînt fabrica 
de fibre și fire sintetice, țesăto- 
ria de mătase „Victoria". fabri
ca de ceramică, aflate în curs 
de execuție, și a altora care ur
mează a se construi în viitorii 
ani ai cincinalului. Noi unități 
industriale au apărut pe harta 
regiunii și la Vaslui — o fa
brică de confecții și alta de mo
bilă — iar la Bîrlad, fabrica de

M. CORCACI 
corespondentul „ScTnteii*
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tereselor ei fundamentale și ale întregii națiuni, clasa muncitoare s-a situat în fruntea maselor largi și, în slrînsă alianță cu țărănimea muncitoare, în unire cu intelectualitatea, cu toate forțele progresiste și patriotice, a asigurat victoria deplină și definitivă a socialismului în patria noastră ; poporul român a pășit în noul stadiu de dezvoltare pe care îl străbate în prezent, acela al desăvîrșirii construcției socialiste. Ea s-a manifestat ca promotoare' consecventă a politicii partidului de industrializare a țării și de transformare socialistă a întregii economii, de dezvoltare a științei și culturii, de ridicare a nivelului de trai al celor ce muncesc, de asigurare a progresului multilateral al întregii societăți. Prin munca sa în industrie — ramura conducătoare a economiei naționale, hotărîtoare pentru progresul tuturor laturilor vieții sociale a țării, prin experiența acumulată în conducerea societății, precum și prin capacitatea sa mobilizatoare, spiritul de disciplină și de organizare care îi sînt proprii, clasa muncitoare se situează pe pozițiile cele mai înaintate ale luptei pentru progres social.„Clasa muncitoare — aprecia secretarul general .al C.C. al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu — a cucerit dragostea și recunoștința țărănimii, intelectualității, a celorlalte categorii de oameni ai muncii, a întregului popor tocmai datorită faptului că și-a dovedit în practică, în mod strălucit, capacitatea de a conduce destinele țării pe calea construirii societății socialiste și comuniste".Pe fondul transformărilor adînci produse în viața politică, în structura economică și socială a țării, ca rezultat al luptei ei ’revoluționare și al muncii ei pline de abnegație, pentru înfăptuirea politicii partidului, însăși clasa muncitoare a cunoscut un proces continuu de dezvoltare. Exploatată și asuprită în trecut, lipsită de drepturi politice, clasa muncitoare este astăzi clasa conducătoare a întregii societăți. Această măreață cucerire este oglindită și în Constituția țării noastre, în care se arată că „în strînsă unire, clasa muncitoare — clasă conducătoare în societate, țărănimea, intelectualitatea, celelalte categorii de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, construiesc orînduirea socialistă, creînd condițiile trecerii la comunism". Intrea- 
(Continuare în pag. a II-a)

Vizita președintelui 
Vecei Executive Federale

a R. S. F. Iugoslavia
Sîmbătă dimineața, Mika Șpiliak, președintele Vecei Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, și soția, care se află în țara noastră la invitația președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și a soției sale, au făcut o vizită în regiunea Bacău. In cursul călătoriei, oaspeții au fost însoțiți de Janos Fazekaș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, cu soția. Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, Aurel Măl- nășan. ambasadorul României la Belgrad, precum și de Iakșa Pe- trici, ambasadorul Iugoslaviei la București, Nisim Konfino, șeful de cabinet al președintelui Vecei Executive Federale, George Po- povici, prim-secretar al Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București, și alte persoane oficiale române și iugoslave.La aeroportul din Bacău, oaspeții au fost întîmpinați de Ștefan Boboș, președintele comitetului executiv at sfatului popular regional, de reprezentanți ai organelor locale de stat. La Combinatul chimic din Borzești, primul popas al călătoriei, ei au fost salutați de ing. Nicolae Ionescu, adjunct al ministrului industriei chimice. Ing.

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist RomânBUCUREȘTI — ROMANIAIn numele Prezidiului Comitetului Central al Frontului Național d* Eliberare din Vietnamul de Sud, exprimăm Partidului Comunist Român, guvernului Republicii Socialiste România și poporului român sincer* mulțumiri pentru sprijinul prețios acordat programului politic al F.N.E. din Vietnamul de Sud, o nouă mărturie de prietenie și solidaritate între poporul sud-vietnamez și poporul frate român, care încurajează forței* armate populare de eliberare și poporul sud-vietnamez în lupta împotriva imperialiștilor americani, pentru salvarea națională.încrezător în victoria finală, avînd aprobarea, sprijinul și ajutorul din ce în ce mai mare din partea Republicii Socialiste România, a țărilor socialiste și a popoarelor iubitoare de pace din întreaga lume, poporul sud-vietnamez este sigur că va infringe complet pe agresorii americani, pentru a face din Vietnamul de Sud o țară independentă, democratică, iubitoare de pace, neutră și prosperă, care să pornească pe calea reuni- ficării pașnice a patriei.Urăm din inimă poporului român ca, sub conducerea P.C.R. și a guvernului Republicii Socialiste România, să obțină noi succese mărețe în construirea unei țări puternice și prospere, contribuție activă la apărarea păcii în Europa și în lume.Să se întărească și să se dezvolte din ce în ce mai mult prietenia șl solidaritatea dintre poporul sud-vietnamez și poporul român.
NGUYEN HUU THO 

președintele Prezidiului C.C. al F.N.E.
din Vietnamul de Sud

în cleștele 
pieței valutare 
Activitate febrilă la Londra pentru salvarea 

lirei sterlineDin cavalcada știrilor și speculațiilor par* să aibă precădere afirmația că Londra a intrat acum într-un week-end al incertitudinilor agonizante și că toate tortele sînt angajate într-o amplă operație internațională de salvare a lirei sterline.

pragul naufragiului, de la care o poate scăpa numai o intervenție rapidă.In ultimele două săptămîni, s-au accentuat presiunile pe piața valutară occidentală, din chinga cărora lira nu a putut ieși nici prin recentele majorări ale ta
corespondenta 

DIN LONDRA 
DE LA LIVIV RODESCU

Toate ziarele scriu că lira nu a mai cunoscut de aproape 20 de ani o asemenea zguduire a cursului de schimb, iar liderul conservator Edward Heath, găsind nimerit prilejul pentru acumularea de capital politic, i-a acuzat pe laburiști că au fost surprinși nepregătiți de cea de-a treia și cea mai puternică criză financiară de la venirea lor la putere. Părerea predominantă este că lira se a- flă, într-adevăr, în 

xei de scont, nici prin creditul de 250 milioane dolari, obținut zilele trecute de la Banca de plăți internaționale din Basel. Oscilațiile cursului lirei la bursele vest- europene, agravat* de știrea măririi deficitului comercial pe luna octombrie, au reușit să întărească convingerea cercurilor financiare internaționale că de fapt sînt de așteptat măsuri de proporții mult mai mari.Se și anunțase de

Aurel Teodoru, directorul general al combinatului, i-a condus pe oaspeți prin secțiile de producție, dindu-le ample explicații. In continuare a fost vizitat Combinatul de cauciuc sintetic și produs* petrochimice din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Aici, ing. Petre Bunea, director general al combinatului, le-a vorbit oaspeților despre organizarea muncii și a producției. A fost vizitat apoi orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej.Președintele comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Bacău a oferit în onoarea oaspeților un prînz. *In aceeași zi, președintele Ve<tel Executive Federale a R.S.F. Iugoslavia, însoțit de persoanele oficial* române și iugoslave, a sosit la Constanța.La aeroportul Mihail Kogălnl- ceanu, oaspeții au fost întîmpinați de Petre Nicolae, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului Constanța, de alți reprezentanți ai organelor local* de stat.
(Agerpres)

altfel că ds cîteva zile ar avea loc la Paris negocieri cu magnații băncilor centrale occidental* — redutabilul „grup al celor zece’ — pentru contractarea unui nou și masiv împrumut. Confirmarea oficială din partea Londrei, considerată de unii ca fiind iminentă, a fost Insă înlocuită în mod surprinzător cu o tăcer* totală, fapt interpretat la unele burse ca un probabil eșec al convorbirilor. Consecința a fost reluarea imediată a vînzărilor d* lire sterline la scară mare, precum și co- borîrea cursului pînă la limitele de jos cele mai primejdioase. Totodată banca Angliei a fost nevoită să intervină, devenind la un moment dat a- proape unicul cumpărător de lire p* piața valutară. Operația a cerut însă 
(Continuare 
în pag. a V-a)
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ARHITECTURA

ORAȘUL UI

și filozofia folclorului
Analizele critice și îndem- Wurile directivelor partidului, discuțiile teoretizafoare, dezbaterile din cadrul cercurilor profesionale sau plenarele Uniunii arhitecfilor au adus tn centrul preocupărilor noastre încercarea de realizare a unei arhitecturi cu specific national. Și, o timpul, cred, să traducem tn fapt cu 

mai multă hotărire, cu mai mult curaj acea alcătuire arhitecturală în care să citești dinfr-o dată contemporaneita-

fiu influențat înfr-un anumit fel de linia măiastră a artistului necunoscut care a lăsat valori unice în acest domeniu. Situat în afara obiectivului unor critici, am putut în liniște crea aici, la Bacău, sub îndrumarea unui beneficiar plin de înțelegere și bună in- tenjie, o casă de agrement care încearcă să răspundă prin program, aspect și rezolvări funcționale cerinfelor actuale. Dacă am reușit sau nu,

lori, ba în plus de a depersonaliza valori. Noi trebuie să concepem ceva care să îmbine bunul gust cu linia modernă, ceva în care să citim originalitatea, dar în același timp locul. Acest lucru nu se poate obfine prin prelungirea pe zece nivele a ceea ce am văzut în casa cu parter sau cel mult cu etaj a săteanului, pretinzînd că am făcut pr«n asta arhitectură națională. Cred că nici pavoazarea edificiilor cu motive bizantine

O remarcabilă realizare pe linia unei arhitecturi românești contemporane: Casa de 
agrement de pe malul Bistriței, la Bacâu. Autor: arh. Liviu Niculiu(Foto : M. Cioe)le, originalitate și spirit românesc, adică, cu un cuvînt, valoare artistică.Am ascultat, am citit, am vizitat tot ce socoteam că poate fi mai intim legat de acest popor care a luptat de-a lungul istoriei să-și păstreze existența, perpefuîndu-și sensibilitatea și talentul, de acest popor care a suferit și a creat opere de artă de o strălucire incontestabilă. Este o datorie de onoare a noastră să continuăm la înăljarea edificiului viguros al culturii nafionale. Eu personal sînt convins că avem toate condițiile pentru a face acest lucru. Rămîne să putem să o facem, pentru că de la teorie la practică, de la arhitectura vorbită la cea desenată și construită există totuși o diferență de potențial ce nu apare decît în realizările concrete.Poate că aici, în inima Moldovei, înconjurat de giuvaie- rele arhitecturii tradițional, am reușit, conștient sau involuntar, să mă pătrund, să

o spune clădirea, o spun cei care o văd.Greșește cine se așteaptă la mărturisirea împrumutării unor forme sau detalii din arhitectura populară a casei țărănești, sau din cea mînăsti- rească. Am evitat asta, nu pentru că Le Corbusier spunea că „din folclor nu trebuie scoase rețete, ci o filozofie’, dar trăgînd anumite concluzii în sensul unei arhitecturi românești contemporane. Mărturisesc totuși strădania unei căutări dirijate spre ceva care să existe, să reziste timpului, bineînțeles la scara modestă a unui mic edificiu.A copia pur și simplu, sau a aduna un bagaj de detalii — cum se spune acum „autentice' — am considerat totdeauna insuficient și primejdios. Există pericolul unei tendințe de „folclorizare", după cum scria un coleg al meu în- tr-unul din articolele revistei „Arhitectura", și sînt întru totul de acord cu dînsul. Există pericolul de a nu crea va-

nu poate avea pretenția unor realizări care să trezească e- moția; autenticității.Lucian Blaga scria cîndva „Nu prin imitarea cu orice preț a creațiilor populare vom face saltul, de atîtea ori încercat, într-o cultură majoră ; apropiindu-ne de cultura populară, trebuie să ne însuflețim mai mult de elanul ei stilistic interior, viu și activ, de întruchipări ca atare". A- cesf raport între tradiție și inovație este un parametru de-acum impus, a cărui înțelegere este necesară în determinarea oricărei arhitecturi specifice.Umblînd prin satele noastre, intuiția, fireasca predilecție spre fot ce e legat de forme, lucrează în spiritul acestor simțăminte și măcar buna intenție va realiza cîndva, pe linia profesiunii mele, ceva care să se integreze și să corespundă năzuințelor de astăzi. Mă străduiesc să prelucrez formele tradiționale, elementele locale, să le stilizez în așa

fel încît să se obțină în final o atmosferă românească, integrată într-un specific fără ostentații fdlclorizante.In realizarea casei de agrement de pe malul lacului născut pe vechea albie a plutașilor de pe Bistrița am pornit de la ceea ce arhitectul Ni- colae Porumbescu numește „preaplinul liric al arhitecturii noastre populare*, iar pe de altă parte de la cuceririle arhitecturii contemporane, tn sensul concepției. Din încercarea de sintetizare s-au născut greutăți dar și soluții inedite. M-am orientat spre valorificarea multiplă a unor materiale autohtone tradiționale, cum ar fi lemnul masiv, ceramica specific românească, mozaicurile cu desene inspirate din decorativismul local, marmura cioplită etc. Folosirea lemnului înfr-o măsură mult mai mare ca de obicei, stejarul masiv în elemente de structură sau decor, traforu- rile inspirate din arta populară și sculpturile cu motive folclorice realizează atmosfera dorită.Referindu-mă în continuare la exterior, se po.ate adăuga exprimarea directă a elementului constructiv, cu rezultate decorative — cum ar fi capetele de grinzi, grinzile aparente, panourile modelate pe siluete amintind contrafortul sau dantela unei balustrade de lemn și încă altele. Am urmărit ca fațada să se învioreze prin dispunerea unor terase asemenea cerdacurilor, larg interpretate. Elementele de fațadă verticale, din lemn masiv, prinse în grinzile ieșite tn consolă, într-o variată cromatică, dau vibrație și în același timp armonie integrată în peisajul înconjurător.Inferioarele, în funcție de farogramul cerut, exprimă aceeași intenții de prelucrare a formelor, în mobilier, decorație, materiale de finisaj. Covoarele, tapetele, elementele decorative, căminul sufrageriei, bancheta salonului, pereții tapetați, plafoanele de lemn se pare că realizează o ținută originală. Confortul și problemele legate de economicitate nu au fost nici ele neglijate. încurajați de noile directive, pătrunși de dorința unor încercări în a- cest domeniu, poate că aici, în Bacău și Suceava, elanul creator șl transpunerea în fapt ne îndreptățesc mîndria unor prime realizări, unor iz- butiri de-acum recunoscute, ceea ce confirmă că peste tot în mod egal, indiferent de zonele geografice ale tării, perseverența, elanul pătruns de un înalt patriotism aduc contribuții însemnate pe lima realizărilor arhitecturale românești.
Liviu NICULIU
arhitect-șef la D.S.A.P.C.- 
Bacâu

„LUNA
CADOURILOR"

Este o tradiție îndrăgită ca tn 
preajma sărbătorilor de iarnă, 
cei care ne sînt apropiat! să fie înconjurați cu și mai multă a- 
tenție. Vn dar ales din vreme, 
cu grijă, potrivit preferințelor 
celor cărora îl oferim, în semn 
de afecțiune, este întotdeauna bine venit, bine primit.Ministerul Comerțului Interior 
organizează în fiecare an. tn tot 
cursul lunii decembrie, tradițio
nala „Luna cadourilor". In a- 
ceastă perioadă magazinele de 
specialitate sînt bine aprovizio
nate cu un booat sortiment de articole pentru cadouri : confec
ții si tricotaje, produse de cos- 
metică-parfumerie, marochinărie 
și galanterie. Pentru iubitorii 
de sport se găsesc tn magazine 
ghete si patine din oțel de ca
litate superioară. în sortiment 
complet de numere, patine cu 
cheie, schiuri pentru copii si a- dulti. scurte „Alpin" si „Cabana". săniuțe.

Jucăriile sînt cel mai frumos 
cadou pentru copii. Magazinele si raioanele de specialitate pun la dispoziția cumpărătorilor ju
cării mecanizate, metalice si din 
material plastic, păpuși, diferi
te truse.

Dulciurile — ciocolata, bomboanele si alte bunătăți — care 
fac deliciul copiilor, precum si vinurile superioare si lichiorurile — se găsesc, de asemenea, în rafturile magazinelor.

ARHIVA NAȚIONALĂ 
DL FILME

ACHIZIȚIONEAZĂ
In vederea completării, prin 

achiziții, a fondului documen
tar privind istoria cinemato
grafului, Arhiva națională de 
filme solicită colaborarea po
sesorilor, colecționarilor de 
filme, afișe, fotografii, cărți, 
reviste de cinema. Informații 
suplimentare se pot obține la 
sediul Arhivei din șoseaua So
borului nr. 2 și la telefonul 
23 33 40.

Magazinul 
„Dioda" 
expediază 
ia domiciliuPosesorii de aparate de radio, televizoare, picupuri și magnetofoane își pot procura piesele de schimb de care au nevoie fârâ sâ se mal deplaseze la magazinele de specialitate. Pe baza unei comenzi — pe adresa câsuței poștale nr. 5811 — București magazinul „DIODA* expediază la domiciliul celor interesați piesele dorite contra platâ cu ramburs.Orice solicitant din țarâ poate obține piesele de schimb necesare prin intermediul a- cestui sistem. Coletul se eliberează, contra plată, la oficiul poștal respectiv.

cu încredere...
(Urmare din pag. I)rojește, își pierde gustul. Și acesta e doar un singur exemplu.— înțeleg. Vreau să vă Întreb: ce v-a permis să Înlăturați șabloanele rigide?— Forma nouă în care mi s-a încredințat să administrez această unitate, ca mandatar. Aceasta înseamnă că fiind salariat al statului eu pot acționa cum cred de cuviință, cu obligația doar de a „respecta regulile generale de comerț". în felul acesta supremul nostru controlor devine clientul. L-ai servit bine și l-ai mulțumit vine și a doua oară, recomandă și altora localul. Nu l-ai servit cum trebuie, i-ai lăsat impresia că ai fost incorect, nu-ți mai calcă a doua oară pragul. în al doilea rînd, această dezlegare a inițiativei ne permite să acționăm mai operativ și mai ușor în ceea ce privește aprovizionarea.La „Bodega Lipova", din str. Nuferilor — la capătul tramvaiului 6 — undene-am deplasat, tot datorită recomandărilor date de cetățeni binevoitori — am dat de niște aspecte noi, inedite, în care s-a manifestat inițiativa mandatarilor. Aici s-au asociat trei lucrători din alimentație : (chelneri) care serviseră la restaurantul „Ambar-'dor" (Alex. Dochița, Const. Fran- gulea, Gh. Dumitrache). Fiind oameni de meserie,

activi — ei au introdus imediat în cadrul unității pe care au preluat-o schimbări ce s-au dovedit salutare. în primul rînd au lărgit gama de preparate, pregătind, pe lîngă produsele de grătar, obișnuite și altădată, mîncăruri calde. Dintre acestea ei vă recomandă „specialități" rare cum ar fi: șnițel din picioare de porc, tochitură la ceaun cu mămăliguță etc.încă un lucru nou: localul se deschide la 5 dimineața. Atunci se servesc clienților matinali: ciorbă de burtă, tuslama, gustări calde. Abia forfota s-a mai potolit că s-a făcut și 11, „ora aperitivelor", cînd începe și servirea mîncăruri- lor calde, printre care se remarcă tocanele, escalupu- rile, turnedourile etc. Seara se servesc produse de zahana. Mai e de mirare că în urma unei astfel de activități febrile, intense, în cadrul căreia serviciul se menține la un nivel onorabil, vînzarea zilnică, în urma trecerii localului la noua formă de administrare, s-a dublat?L-am întrebat pe tov. Dochița Alex. cum se descurcă personalul în cadrul acestei activități agitate, mai ales în ceea ce privește aprovizionarea.— Din contribuție comună ne-am procurat un I.M.S., pe care îl expediem zilnic la sate, de unde aducem tot ce ne trebuie în domeniul alimentar, direct de la producător, la

un preț convenabil. Aceasta va permite cred ca și prețurile noastre să fie mai scăzute decît la alte unități, ca în felul acesta să cîștigăm încrederea și bunele aprecieri ale clientelei. Am instruit, de asemenea, personalul să servească în mod corect. Băuturile să le ofere „peste semn", întrucît, sîntem convinși că nu prin incorectitudini trebuie să ne asigurăm veniturile, ci prin valorificarea priceperii noastre profesionale, a spiritului comercial.Faptul că am vorbit mai întîi și cu precădere de u- nitățile administrate de mandatari aceasta se dato- rește noutății lor în timp. Dar asta nu însemnează de loc că unitățile din rețeaua alimentației publice administrate în formele consacrate de o mai lungă perioadă nu ne oferă dovezi de inițiativă ce merită a fi subliniate. Să ne referim în cadrul acestei succinte treceri în revistă la activitatea restaurantului „Pescarul", reutilat prin mijloacele proprii ale întreprinderii, într-un mod mai adecvat specificului său. Acum cîțiva ani te duceai la „Pescarul" și găseai în cea mai mare parte preparate de carne. Acum, după reutila- rea recent efectuată, profilul său s-a precizat mai clar și mai consecvent, în ciuda unor oscilații care mai există și care nu trebuie trecute cu vederea. Am citit în cartea de sugestii o

notă a unui consumator din provincie, care scrie: „deși sînt din Galați, oraș al peștelui, apreciez arta culinară și felicit pe cel pricepuți". Aprecieri bune se pot face șl despre activitatea din ultimul timp a restaurantului „Moldova" care s-a hotărît să introducă și să păstreze cu consecventă un meniu specific regiunii a cărei denumire o poartă. E de remarcat că mîncarea e gustoasă și are un preț convenabil, fapt care explică și afluxul permanent de public. în fine, merită a fi remarcată activitatea din ultimul timp 
a restaurantului „Perla".Acest restaurant a avut diferite perioade, bune și rele, în activitatea lui, fără ca din această experiență să se stabilească aprecieri precise privind profilul său cel mai adecvat. Nu de mult, el a dobîndit și o neplăcută faimă, datorită faptului că în ziare i s-a reproșat că lucrează cu o rentabilitate extrem de redusă. In cursul primului trimestru a înregistrat chiar pierderi.Și iată că, acum, după bilanțul încheiat pe primele 9 luni, a înregistrat un beneficiu care depășește un sfert de milion de lei. Tov. Sotir Natzi, noul responsabil al „Perlei" (împreună cu Panțurescu Victor), ne vorbește de o îmbunătățire a activității. Mai întîi prlntr-o continuă încercare de adaptare la cerințele clientelei. Faptul că

de pildă, terasa a fost îngrădită cu un grilaj, im- provizîndu-se astfel un fel de grădină de vară, căutată de consumatori, a sporit afluxul către restaurant. Prin străduința celor care aprovizionau unitatea, li s-au adus acestor clienți băuturile pe care el le cereau (în special bere).— Aprovizionarea operativă, la timp are o mare importanță, ne spune tov. Natzi. De buna ei desfășurare trebuie să se ocupe însuși responsabilul. E greșită părerea unora, care, din comoditate sau un îngust spirit funcționăresc, se bizuia doar pe faptul că „ni s-a repartizat cotă". Ca să fii bine aprovizionat trebuie să te zbați mereu, să ții legătură permanentă cu furnizorul, să-i cunoști posibilitățile.Iată că în asemenea chestiuni, cum ar fi aplicarea imediată a unor idei noi, mai curajoase, care se pot concretiza în inițiative rentabile, sau cum ar fi inconsecvența cu produse de calitate a aprovizionării (ca în cazul restaurantului „Pescarul"), arată pe baza succintei investigații ce am întreprins-o cît de variate sînt posibilitățile de perfecționare a sistemului de alimentație publică. Folosin- du-le cu pricepere pentru îmbunătățirea deservirii, cît mai multe localuri să se poată adresa clientelei cu invitația îmbietoare: „Vizitați-ne cu încredere!".

CLASA MUNCITOARE
(Urmare din pag. I)ga putere în țara noastră aparține poporului, mijloacele de producție se află în proprietate socialistă. S-au schimbat astfel fundamental situația socială a clasei muncitoare, condițiile ei de muncă și de viață și, pe această bază, fizionomia ei spirituală, a crescut necontenit rolul ei în societatea noastră. Prin hărnicia și priceperea sa, clasa muncitoare realizează astăzi cea mai mare parte din venitul național.Totodată, în sinul clasei muncitoare au avut și au loc adînci schimbări structurale, de ordin calitativ și cantitativ, cu mari implicații în întreaga viață politică și social-economică a țării. Se remarcă înainte de toate, în această ordine de idei, ritmul rapid de creștere a numărului de muncitori, faptul că clasa muncitoare reprezintă partea cea mai dinamică a societății noastre. Reflectînd cerințele progresului economiei românești în ultimii 20 de ani, ritmul de creștere al clasei muncitoare a depășit în mod constant pe acela al numărului de salariați. Astfel, în timp ce numărul salariaților a crescut din 1950 pînă la 1 iulie 1966 de 2,2 ori, cel al muncitorilor a crescut în aceeași perioadă de aproape 2,7 ori, noii muncitori reprezentînd mai mult de 87 la sută din sporul de salariați. în mod corespunzător, ponderea muncitorilor în ansamblul salariaților s-a ridicat de la aproximativ 57 la sută la aproape 74 la sută.Lărgirea rîndurilor clasei muncitoare se realizează într-o măsură însemnată prin atragerea în sînul a- cesteia a unei părți a forței de muncă de la sate, ce devine treptat disponibilă ca rezultat al introducerii cuceririlor științei și tehnicii în agricultură, al creșterii productivității muncii în această ramură a economiei naționale. Numai în decursul a- cestui cincinal, din cei 900 000 de noi salariați care vor fi încadrați în ramurile neagricole ale economiei naționale, circa 400 000 vor proveni din populația ocupată în agricultură. A- ceasta duce la schimbarea continuă a structurii populației pe medii, în sensul creșterii populației orășenești și al reducerii greutății specifice și a numărului absolut al celei rurale, la folosirea cu o eficiență mai mare a forței de muncă, la creșterea productivității muncii sociale. Se va a- junge astfel ca în 1970 populația ocupată în agricultură să reprezinte 50 la sută din. populația activă, față de 57 la sută în 1965 și 78 la sută în 1938.Ca rezultat al industrializării în ritm susținut a țării, o puternică creștere a cunoscut detașamentul Industrial al clasei muncitoare, care cuprinde aproape jumătate din numărul total al muncitorilor. Comparativ cu 1950, cînd în industrie lucrau 640 400 de muncitori, la 1 iulie 1966 numărul acestora s-a ridicat la 1 520 200, adică de aproape 2,4 ori mai mare. Reflectînd orientarea politicii de industrializare promovate de partid, ritmurile cele mai înalte de creștere a numărului de muncitori au fost înregistrate în ramurile de bază a’e industriei. Astfel, în perioada 1950—1966, numărul muncitorilor a sporit în domeniul energiei electrice și termice de aproape 6 ori, în industria chimică de peste 5 ori și în cea a construcțiilor de mașini de aproape 3 ori. Țlnînd seama de faptul că aceste ramuri au rolul principal în progresul tehnic al întregii economii, putem aprecia că clasa muncitoare își sporește rîndurile în primul rînd cu elemente de calificare mai înaltă, capabile să mînuiască tehnica modernă.Creșterea rîndurilor clasei muncitoare a fost însoțită de importante schimbări în ceea ce privește repartizarea ei pe teritoriul țării. Este cunoscut faptul că în România bur- ghezo-moșierească dezvoltarea anarhică a economiei a determinat concentrarea industriei în cîteva centre urbane, în timp ce regiuni întregi erau lipsite de întreprinderi industriale. Aceasta s-a repercutat și asupra repartizării pe cuprinsul țării a forței de muncă în general, a clasei muncitoare în special. Lichidarea acestei stări de lucruri și îmbunătățirea continuă a repartizării forțelor de producție pe teritoriul țării au constituit și constituie o preocupare permanentă a partidului și a statului nostru. în alegerea localităților în care se construiesc noile obiective se urmărește îmbinarea criteriilor de eficientă economică cu necesitățile ridicării regiunilor și raioanelor mai slab dezvoltate, ale folosirii raționale a resurselor de muncă. Ca urmare, în aceste regiuni și raioane au apărut noi contingente ale clasei muncitoare, ritmul de creștere a numărului de muncitori fiind aci mai mare decît în regiunile cu un grad mai înalt de industrializare și decît media pe țară.Acest fapt are consecințe sociale deosebit de importante. Una din a- ceste consecințe este procesul, în plină desfășurare, de urbanizare, apariția unor orașe noi pe harta țării și dezvoltarea celor existente. Ele înrîuresc puternic întreaga viață politică, economică și social-culturală

a acestor regiuni și contribuie la progresul general al țării.Noile măsuri elaborate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea organizării administrativ- teritoriale a țării, sistematizarea localităților rurale răspund cerințelor ridicării pe o treaptă nouă a construcției socialiste, creării condițiilor din ce în ce mai favorabile pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor regiunilor țării. Or, tocmai dezvoltarea economică, creșterea armonioasă a forțelor de producție pe întregul teritoriu al țării constituie fundamentul adevăratei egalități șl afirmării multilaterale a tuturor cetățenilor țării, indiferent de naționalitate.Clasa muncitoare a fost dintotdeau- na forța cea mai receptivă față de dezideratul lichidării învrăjbirii naționale față de nobilul țel al făuririi prieteniei frățești dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare din patria noastră. în spiritul internaționalismului, proletariatul din România, comuniștii au fost în primele rînduri ale celor care au militat pentru deplina frăție între toți oamenii muncii. Cucerirea puterii de către clasa muncitoare, victoria deplină a socialismului în țara noastră constituie baza asigurării în fapt a egalității cetățenilor în viața economică, politică, juridică, socială și culturală. Astăzi, în fabrici, uzine, pe ogoare, în instituții, în colectivele de muncă și în conducerea lor, oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități, muncesc strîns uniți, sub conducerea partidului, pentru înflorirea patriei comune, România socialistă.Creșterea rîndurilor clasei muncitoare nu s-a realizat însă numai pe seama sporirii numărului muncitorilor din mediul urban, ci și al celor din mediul rural. Este semnificativ în acest sens faptul că în 1966 în agricultură lucrau 474 100 de muncitori, de peste 2,5 ori mai multi decît în 1950. Prezența unui puternic detașament al clasei muncitoare la sate, avînd o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea producției agricole, creează totodată un climat nou, influențează asupra conștiinței țărănimii, impulsionează preocuparea populației rurale pentru progresul tehnic, economic și cultural, contribuie la întărirea alianței muncito-rești-țărănești.Dezvoltarea economiei naționale în condițiile revoluției tehnico-științi- fice contemporane a determinat profunde schimbări în structura profesională a clasei muncitoare, ridicarea nivelului ei de calificare. Au rămas pentru totdeauna de domeniul trecutului situații ca aceea din timpul regimului burghezo-moșieresc, cînd, potrivit statisticilor oficiale de atunci, mai mult de jumătate din numărul total al muncitorilor ocupați în industrie erau necalificați. In anii puterii populare, problema culturalizării maselor și a calificării muncitorilor a devenit o importantă problemă de stat. S-a dezvoltat continuu învățămîntul elementar și mediu, a fost creată o largă rețea de instituții de învățămînt tehnic-profesio- nal, care a cuprins în anul școlar 1966—1967 peste 250 000 de elevi, din care cea mai mare parte pentru ramurile construcției de mașini, metalurgie, mine, petrol, energie electrică și electrotehnică, agricultură, transporturi și telecomunicații. Ca urmare, a crescut considerabil numărul muncitorilor absolvenți ai școlilor profesionale, ai școlilor medii sau medii tehnice. încă din 1964 o cincime din totalul muncitorilor industriali erau absolvenți ai acestor școli.Progresul tehnic continuu a determinat creșterea rapidă a numărului muncitorilor cu profesii specifice ramurilor industriale de bază, apariția de profesii noi, adîncirea specializării profesionale, dispariția unor profesii legate de folosirea mijloacelor tehnice și proceselor tehnologice depășite, scăderea ponderii muncitorilor cu profesii manuale, unele din acestea fiind eliminate, iar altele schimbîndu-și esențial conținutul.Amploarea industrializării socialiste a țării noastre, diversificarea continuă a economiei, introducerea tot mai largă în producție a cuceririlor științei și tehnicii, exigențele tot mai mari privind calitatea produselor, reclamă o preocupare permanentă pentru instruirea noilor cadre și îmbogățirea continuă a cunoștințelor tehnico-profesionale ale celor existente. Corespunzător sarcinilor dezvoltării actuale și în perspectivă a economiei naționale, pînă în 1970 vor fi pregătiți în școli peste 310 000 de muncitori calificați, iar un mare număr vor fi calificați sau își vor ridica nivelul de calificare la locul de muncă. în acest scop, pe baza indicațiilor Congresului al IX-lea al partidului, s-au luat măsuri pentru dezvoltarea largă a învățămîntulul profesional, pentru perfecționarea cursurilor de calificare, a învățămîn- tului seral și fără frecvență. Creșterea ponderii muncitorilor de înaltă calificare are profunde implicații e- conomice — influențînd în mod direct creșterea productivității muncii sociale, ridicarea calității producției. Totodată, orizontul cul- tural-tehnic mai larg, cunoștințele

economice mai bogate ale muncitorilor permit participarea lor tot mai rodnică, mai eficientă la procesul în plină desfășurare de perfecționare a activității economice a întreprinderilor, la rezolvarea problemelor de organizare a producției.O dominantă esențială a amplului și adîncului proces de transformare a clasei muncitoare din țara noastră rezidă în continua dezvoltare a conștiinței sale politice, în afirmarea tot mai puternică a trăsăturilor eticii noi care o definesc. Continuînd și dez- voltînd glorioasele tradiții ale proletariatului, ale mișcării muncitorești din țara noastră, clasa muncitoare din România socialistă se caracterizează în întreaga ei activitate prin spirit revoluționar și fermitate politică, prin fierbinte patriotism, prin devotament neclintit față de interesele vitale ale națiunii noastre, în același timp, clasa muncitoare este moștenitoarea tradițiilor internaționaliste ale mișcării noastre muncitorești, care de la început și de-a lungul întregii sale istorii și-a manifestat solidaritatea cu luptele revoluționare ale proletariatului mondial cu forțele progresiste de pretutindeni. Aceste luminoase tradiții internaționaliste sînt continuate și ridicate astăzi pe o treaptă superioară, clasa muncitoare fiind promotoarea consecventă a sentimentelor de prietenie frățească cu popoarele din țările socialiste, a solidarității active cu clasa muncitoare internațională, cu popoarele care s-au eliberat sau care luptă încă pentru a se elibera din jugul robiei coloniale, cu toate forțele care luptă pentru libertate, independență națională și progres social.întreaga activitate desfășurată de partid pentru dezvoltarea economiei, pentru înflorirea multilaterală a societății este pusă în slujba realizării obiectivului fundamental al socialismului — satisfacerea în măsură mereu crescîndă a nevoilor materiale și spirituale ale celor ce muncesc, crearea condițiilor ca el să-și dezvolte multilateral personalitatea, să se bucure de o viață demnă și civilizată. Partidul nostru vede în aceasta nu numai expresia răspunderii sale istorice față de propriul popor, dar și o latură esențială a îndatoririlor sale internaționaliste. Dezvoltînd în ritm susținut economia, știința, cultura, ridicînd nivelul de trai al poporului, construind cu succes socialismul, țara noastră își aduce contribuția la creșterea puterii sistemului mondial socialist, în ansamblul său, la ridicarea prestigiului și sporirea influenței socialismului In lume, la întărirea forțelor mondiale antiimpe- rialiste, a forțelor păcii și progresului social.Mutațiile intervenite în structura socială a clasei muncitoare, în condițiile ei de muncă și de viață și în conștiința ei înrîuresc profund întreaga dezvoltare a țării noastre. El» duc la întărirea continuă a orînduiril noastre socialiste, au drept corolar creșterea legică a rolului clasei muncitoare de clasă conducătoare a societății noastre. Clasa muncitoare își îndeplinește acest rol în alianță cu țărănimea, în strînsă unitate cu intelectualitatea și cu masele largi ala poporului.Trăsăturile moral-polltice care caracterizează clasa muncitoare se întruchipează în cel mai înalt grad în partidul comunist. Faptul că peste 41 la sută din efectivul total al partidului sînt muncitori evidențiază că partidul nostru este cu adevărat partidul de avangardă al clasei muncitoare. Un rezultat direct al influentei puternice exercitate de clasa muncitoare asupra tuturor celorlalte categorii sociale este creșterea numărului țăranilor și intelectualilor în partid. Realitate vie a societății noastre, creșterea rolului conducător al partidului comunist constituie o cerință obligatorie, o lege obiectivă a înaintării pe calea desăvîrșiril construcției socialiste. Partidul s-a afirmat șl se afirmă tot mai puternic ca cel mal fidel exponent al aspirațiilor poporului român, forța socială capabilă să dea viață celor mal înaripate visuri, să făurească viitorul plin de strălucire pe care l-au dorit cu ardoare României și pentru care au luptat eroic șiruri lungi de generații.Flecare nouă victorie în opera de desăvîrșire a construcției socialiste întărește tot mai mult influența clasei muncitoare și a partidului în masele largi, contribuie la unirea tot mai strînsă a acestora în jurul partidului. Unitatea poporului, fenomen remarcabil și de importanță hotărî- toare în viața României socialiste, este în prezent mai trainică decît oricînd, acționează ca o puternică forță motrice a progresului țării noastre. Prin rolul mereu sporit pe care-1 exercită în viața socială a țării noastre, clasa muncitoare își îndeplinește cu succes înalta misiune pe care i-a încredințat-o istoria în lupta pentru făurirea noii societăți. Prin aceasta, ea își îndeplinește, totodată, o înaltă îndatorire internațio- nalistă, aducîndu-și contribuția la întărirea sistemului mondial socialist, la sporirea influenței ideilor socialismului în lume.

In secția artizanat a cooperativei meșteșugărești „Mobila Banatului’ din Timișoara (Foto : Agerpreș)
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octombrie
Asigurînd un cadru perfecționat, auperior de activitate științei în general, proieotul Directivelor prevede o serie de măsuri care, hotărît, vor avea efecte deosebit de favorabile și asupra dezvoltării rapide, raționale a cercetării din învățămîntul superior, asupra contribuției acesteia Ia soluționarea necesităților economiei și culturii naționale. Personal, consider că va avea o mare însemnătate în acest sens extinderea sistemului contractelor dintre cercetarea universitară și întreprinderi, asigu- rîndu-se intensificarea investigațiilor științifice de la catedrele cu tradiții de cercetare, chiar înainte ca pe lîngă acestea să se închege unități speciale cu astfel de preocupări.De altfel, cu prilejul unor călătorii peste hotare m-am putut convinge de eficiența pe care o pot avea unitățile de cercetare înființate pe lîngă catedrele universitare. Pentru a mă referi doar la domeniul ce mă preocupă — metalurgia pulberilor — aș enumera în acest sens centrele de acest fel existente pe lîngă institutele politehnice din Aachen, Stuttgart. In acest din urmă oraș, pe lîngă catedra de specialitate activează, sub conducerea directă a unui profesor, circa 15—20 de specialiști care nu au sarcini didactice, ci efectuează doar investigații științifice, în special solicitate și finanțate prin contracte de către firmele industriale.Trebuie menționat, de altfel, că pe lîngă unele catedre din învăță-

De bună seamă, oameni de știință în consiliile de centralelor industriale, cum se preconizează în proiectul Directivelor, va favoriza stabilirea unor legături directe, mai trainice și cu caracter permanent între sectoarele de cercetare și cele de producție. Se creează în acest fel posibilitatea, de maximă însemnătate și utilitate, ca întîlnirile și consultările dintre a- cestea să capete un caracter organizat, sistematic, ca munca de consilierat voluntar desfășurată și în prezent de unii dintre oamenii noștri de știință — dar destul de sporadică pînă acum — să fie completată cu forme noi de participare a savanților și cercetătorilor la progresul rapid al științei și economiei naționale. în acest sens mi se pare binevenită ideea din proiectul de Directive ca oamenii de știință și cercetătorii să participe direct la conducerea unităților industriale, să-și aducă contribuția efectivă, mai substanțială, la dezbaterea problemelor mari ce confruntă astăzi uzinele noastre, mai ales a celor de perspectivă. Aceasta va asigura ca, pe lingă participarea lor la luarea de hotărîri, să existe și posibilitatea concretă de a contribui la însăși perfecționarea activității unităților productive.Cred că participarea noastră, a menilor de știință, la consiliile administrație va avea rezultate

și cooptarea unor și cadre didactice administrație ale
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Puternic
stimulent

Colectivul Uzinelor .Victoria" din Călan se situează statornic de multă vreme în rîndul colectivelor industriale fruntașe ale regiunii Hunedoara. Tradiția se confirmă și în acest an. La adunarea activului de partid din uzină, unde s-au dezbătut documentele elaborate de recenta Plenară a C.C. al P.C.R., s-a subliniat că în primele zece luni ale anului side- rurgiștii de aici au depășit ritmic, lună de lună, toți indicatorii stabiliți prin planul ' -primîndu-și. bare față preconizate de Directive, participanții la adunare au evidențiat că forța și eficiența lor constă în faptul că răspund unor necesități reale și oferă soluții creatoare, impuse de dezvoltarea economiei în actuala etapă a desăvîrșirii construcției socialiste în țara noastră.Mai mulți vorbitori — ingineri, economiști, maiștri și muncitori — s-au referit pe larg, în cadrul dezbaterilor, la marile rezerve și posibilități existente în uzină pentru ridicarea la un nivel mai înalt a eficienței producției de metal.— Așa cum procedează întotdeauna — a spus tov. 
Adolf Drucker, directorul uzinei — conducerea par- , tidului nostru sintetizează experiența con-

al cercetării
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Istrucției socialiste și, des- cifrînd științific tendințele de dezvoltare ale societății
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de stat. Ex- deplina apro- de măsurile de proiectul

ADUNAREA ACTIVULUI DE PARTID
DE LA UZINA „ VICTORIA "■ CÂLAN

științifice

Prof. ing. Alexandru DOMȘA
rectorul Institutului politehnic-Cluj

mîntul nostru superior există — firește, încă embrionar — asemenea nuclee de cercetare, așa cum este chiar cel de la catedra de tehnologia metalelor pe care o conduc la Institutul politehnic-Cluj. Este un colectiv alcătuit din cinci specialiști fără sarcini didactice, cu preocupări exclusiv de cercetare și direct legate de producția industrială. In ultimii ani el s-a ocupat de dezvoltarea a două mari probleme studiate la catedră — reducerea oxizilor de fier direct cu gaz metan (care de pe acum își găsește aplicare semiindustrială la uzinele „Industria sîrmei“ din Cîm- pia Turzii) și elaborarea unor metale rare pentru care s-a construit o stație-pilot.Dezvoltarea acestor nuclee embrionare — așa cum se prevede în proiectul de Directive — va stimula cadrele de la catedre să abordeze teme interesante, utile din punct de vedere economic. în această privință s-a acumulat o anumită experiență. Catedra noastră, bunăoară, și-a asumat anul acesta răspunderea pentru onorarea a 14 convenții de colaborare, la care s-au prevăzut termene fixe de încheiere a investigațiilor. Ea s-a văzut nevoită totuși să refuze anumite solicitări, rezolvabile din punctul de vedere al concepției, dar pentru care nu posedă în prezent capacitatea de cercetare sau utilajele necesare.Desigur, pentru existența și funcționarea în bune condiții a acestor centre de cercetare de pe lîngă catedre va avea o mare importanță modalitatea de finalizare a rezultatelor. Recent, la Institutul politehnic-Cluj membri ai corpului de control al Oficiului de stat pentru standarde și invenții s-au interesat de mersul aplicării în producție a celor 22 de invenții înregistrate de catedra noastră. Situația este însă departe de a corespunde atît așteptărilor legitime ale cercetătorilor, cît și intereselor economiei naționale, deoarece uneori beneficiarii au refuzat asimilarea soluțiilor științifice și tehnice de mare randament economic sub pretext că nu întrunesc condițiile necesare experimentării.Ceea ce dovedește implicit că la «ceasta se limitează aproape toate „preocupările" lor în privința aplicării noilor realizări ale cercetării, deși sarcina lor este mult mai complexă ; rezolvarea unor aspecte dificile, privind parametrii optimi ai instalațiilor, comportarea acestora, rezistența materialelor etc.Mi se pare interesantă ideea preconizată de proiectul de Directive privind trecerea treptată a unor institute, centre sau laboratoare de cercetări în componenta centralelor industriale, care vor îndruma și activitatea acestora. Se creează astfel, după părerea mea. condiții favorabile intensificării tocmai a acestor cercetări, de dezvoltare. Membrii catedrelor vor putea folosi astfel, pentru munca de creație științifică, o bună parte din timpul pe care în prezent îl consacră rezolvării unor aspecte mărunte ale asistentei tehnice în unitățile productive.

atît mai pozitive, cu cît în componența acestora vor fi aleși specialiștii cei mai competenți, cu experiență și legați de profilul unităților productive. Consider de asemenea util să se extindă și activitatea consilierilor nepermanenți, la a căror părere să se recurgă în cazul cînd este vorba de soluționarea u- nor probleme specifice. Pătrunderea oamenilor de știință și a cercetătorilor în conducerea uzinelor cred că va genera treptat preponderența atît de necesară astăzi a cercetării științifice asupra programului de fabricație în perspectivă, ca o condiție esențială pentru a asigura produselor noastre calitatea și gradul de originalitate care să le facă cît mai competitive, să aibă o apariție promptă pe piața internațională.Prevederea proiectului Directivelor ca o categorie de cercetări prioritare să aibă o metodologie de avizare mai rapidă, corespunde întru- totul necesității imperioase de a accelera ritmul asimilării în producție a unor importante categorii de cercetări. în plus, cred că pe măsură ce centralele industriale vor a- vea deplina răspundere a gestiunii economice proprii și vor întreține relații cu firme de peste hotare. în mod firesc ele ar trebui să se îngrijească și de punerea în valoare ai produselor inteligentei noastre proprii, să curme acele fenomene de risipire a unor astfel de eforturi, a- desea reprezentînd o valoare economică substanțială, ce se observau în trecut din cauza unei organizări defectuoase. Chiar dacă din motive obiective unele cercetări nu au șanse de a fi valorificate în tară, ele ar putea constitui obiect de export în țările în care există condiții favorabile în acest sens. Ar fi de dorit, cred, ca viitoarele centrale industriale să manifeste interesul cuvenit și fată de această formă a valorificării soluțiilor elaborate de cercetarea de la catedre, contribuind astfel la o și mai mare mobilizare a forțelor creatoare ale cercetătorilor noștri.Totodată, crearea posibilității ca o parte din disponibilitățile de valută apărute prin punerea în valoare a cercetărilor să fie utilizate pentru dezvoltarea bazei materiale a unităților de cercetare va permite suplimentarea fondului acordat de la buget pentru echiparea laboratoarelor cu aparatură modernă. Pentru a elimina decalajul ce se constată dintre apariția unui aparat modem și livrarea lui la catedrele universitare de către organele centrale de import (întîr- ziere de luni și chiar ani, urmată de uzura morală a echipamentului respectiv înainte chiar de a fi pus în funcțiune) aș considera utilă crearea posibilității pentru unitățile care dispun de fondul valutar de a trata direct cu firma furnizoare. Aceasta ar corespunde mai deplin scopului înzestrării catedrelor cu echipament modern în vederea ridicării nivelului relațiilor, a abordării celor mai actuale și mai importante teme solicitate de producție.

românești, stabilește pentru fiecare etapă măsuri menite să asigure progre- pid și multilateral rii. Complexitatea .dă a problemelor pe care le ridică amplul proces de dezvoltare a economiei nu a putut să nu determine învechirea unor forme și metode de conducere industriei, i ani lucru l-a noastră Relațiile cu forul nostru de resort s-au complicat în ultima vreme datorită practicilor de centralism excesiv șL interpunerii între uzină și minister a numeroase verigi intermediare. S-au ivit astfel o seamă de anomalii în aprovizionarea cu materii prime, materiale și piese de schimb, ca și desfacerea producției Iată de ce socotesc pe deplin oportună crearea în zona Hunedoarei a unei centrale industriale siderurgice. Această uriașă unitate productivă și de coordonare operativă va conduce cu siguranță la crearea unui complex metalurgic capabil să asigure o înaltă eficiență a producției de metal.Alți participanți la dezbateri au subliniat în cu- vîntul lor importanța măsurilor preconizate pentru perfecționarea actualului sistem de preturi. Ingine-
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și organizare a stabilite cu în urmă. Acest simțit și uzina

rul șef. Doinei Frențoni, a demonstrat cu exemple concrete că în cazul turnării pieselor de mare complexitate tehnică se cere un mare volum de studii, proiecte și calcule. Prețurile la aceste repere • se stabilesc abia după timp îndelungat de circulație a documentelor la ministerul tutelar și la alte organe centrale. A- ceasta se petrece datorită în principal faptului că uzinei noastre i se refuză, din motive neîntemeiate, înființarea unui serviciu al metalurgului șef, însărcinat cu elaborarea studiilor tehnico-economice, a documentațiilor și tehnologiilor optime pentru punerea în fabricație a noilor repere de piese turnate .Secția de bază, conducătoare a uzinei din Călan o constituie, după cum se cunoaște, cele două furnale, care elaborează cea mai mare cantitate de fontă cenușie necesară industriei constructoare de mașini. Referindu-se la munca din acest important sector, specialistul 
Nicolae Pilii, ca și Ion Du- daș, președintele sindicatului din uzină, au relevat deficiențele modului în care este elaborat îh prezent planul de aprovizionare, al întreprinderii, cu minereiiri de fier, cărbune cocsificabil, cocs și alte materiale. „Direcția generală, ministerul — arătat cei doi vorbitori elaborează indicatori plan pentru uzină, dar îi corelează judiciosnecesarul de materii prime. Din această pricină se nasc o serie de perturba- ții tehnologice, care în final stînjeneșc activitatea economico-financiară a întreprinderii și satisfacerea în tot mai bune condiții a cerințelor beneficiarilor. De aceea, propunem ca în cadrul relațiilor viitoare dintre întreprindere. centrală și minister să se acorde prioritate cerințelor formulate de întreprinderi^, pentru materii prime, cu condiția respectării stricte a balanțelor stabilite la nivelul e- conomiei naționale. Ne referim la materialele centralizate — minereuri de fier și cocs pentru fabricarea fontei cenușii — de a cărei calitate depinde hotărîtor calitatea ma- șinilor-unelte și a altor instalații și agregate complicate fabricate in țară".Pentru o mai realistă și mai eficientă folosire a fondurilor de experimentare științifică, unii participanți la dezbateri au formulat părerea că ac
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tualul sistem de finanțare a cercetării științifice pe seama producției nu o- glindește în mod real e- forturile economice ale colectivului uzinei. S-a e- mis ideea, justificată de altfel, de a trece cheltuielile de studii pe seama Institutului de cercetări metalurgice și a institutului specializat în metalurgie al Academiei, urmînd ca uzina să suporte cheltuielile abia în faza de experimentare pe scară industrială.Referindu-se la organe-

le de conducere colectivă care vor fi create în întreprinderi și în centralele industriale, maistrul 
Gheorghe Andrea a propus ca în comitetele de direcție ale întreprinderilor și în consiliile de administrație ale centralelor industriale să fie cooptate cadre de ingineri, economiști și tehnicieni cu o înaltă calificare și o bogată experiență în conducerea nemijlocită a producției.

Laurențiu VISKI
corespondentul „Scînteii*

„Activul de partid al uzinei „Victoria" Câlan, des» 
bâtind documentele elaborate de recenta Plenarâ a 
C.C. al P.C.B., iși afirmă Întregul atașament față de 
caracterul științific al politicii partidului nostru, 
politică bazată pe studierea temeinică a realități
lor și condițiilor concrete ale țării noastre, a legilor 
obiective ale progresului economic și social.

Cu mindrie patriotică șl satisfacție deplină, co
muniști! din uzina noastră iși exprimă totala ade
ziune față de documentele elaborate, adunarea 
noastră constituind un prilej de examinare exigentă 
a activității noastre de plnă acum șl de stabilire a 
celor mai corespunzătoare posibilități pentru creș
terea eficienței economice a Întregii activități. Ac
țiunea de organizare științifică a producției șl a 
muncii, care se desfășoară in uzina noastră, a dus 
la depășirea valorii producției globale pe anul in 
curs cu peste 18,5 milioane lei și la realizarea unor 
beneficii suplimentare de peste 5,6 milioane lei.

Asigurăm Comitetul Central al partidului, pe
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate 
eforturile și capacitatea noastră pentru a traduce 
in viață hotărirlle ce vor fi adoptate de Conferința 
Națională a partidului."

dv.

DIN SCRISORILE SOSITE LA REDACȚIE
ION TOADER, economist la Șantierul naval Brăila :Am studiat cu un deosebit interes și cu legitimă mindrie proiectul de Directive ale C.C. al P.C.R cu privire la perfectionarea conducerii și planificării economiei naționale, corespunzător condițiilor noii etape de dezvoltare a patriei noastre, însemnătatea practică , a măsurilor preconizate este oovîrșitoare. Ele sporesc răspunderea morală și materială, mobilitatea și autonomia funcțională în îndeplinirea sarcinilor de producție ale fiecărei întreprinderi. Noi încă de pe acum ne-am propus să studiem lansarea unei programări juste a cifrelor de plan pe sectoare, urmărirea cheltuielilor pe fiecare navă și produs în scopul reducerii prețului de cost, a consumului specific de materiale și economisirii unor însemnate cantități de metal, astfel că, începînd cu anul 1968, măsurile cuprinse în proiectul de Directive să declanșeze o eficiență sporită.
MARIN DUMITRACHE, uUzinele „1 Mai“-Ploiești :Prin conținutul lor profund realist, prevederile documentelor plenarei C.C. al P.C.R. vor determina punerea rapidă în valoare a întregului potențial de producție al fiecărei întreprinderi, dezvoltarea pe toate treptele și la toate nivelele a spiritului de inițiativă, materializarea, în scurt timp, a eforturilor muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor în produse de înaltă calitate, cu performante tehnice ridicate, înlăturarea tuturor formelor de risipă. A- ceste măsuri vor crea și în uzina noastră un cadru propice așezării întregii activități pe baze științifice, va elimina tot ceea ce este depășit și frî- nează valorificarea rezervelor interne de care dispunem. Discutam, într-una din zilele trecute, cu tehnicienii Gheorghe Mincu, Petre Viron și Gheorghe Marinescu. Ei au propus încă de acum cîțiva ani matrițarea în trepte a conurilor de sape de foraj ca, pe această bază.

să se realizeze o reducere a consumului de metal cu peste 44 de tone pe an. Asemenea propuneri valoroase — mi-au spus ei — vor fi în viitorul foarte apropiat studiate și aplicate cu toată operativitatea în producție, deoarece pe de o parte noile prevederi stabilesc obligații precise în a- ceastă privință pentru conducerile întreprinderilor, iar pe de altă parte se stimulează, în mod deosebit, interesul fiecărui salariat pentru fructificarea celor mai ingenioase și mai economicoase soluții tehnice propuse, cu eficientă certă și imediată.
KEREKES TIBERIU, secretarul Comitetului executiv al Sfatului popular orășenesc Zalău :Lărgirea atribuțiilor și competenței aparatului administrativ al o- rașelor și comunelor, prevăzută în documentele Plenarei C.C. al P.C.R., presupune o creștere considerabilă a spiritului de răspundere, deschide un cîmp larg de manifestare a inițiativei în valorificarea resurselor locale. In acest cadru, după părerea mea, o serie de activități tradiționale vor cunoaște o dezvoltare și mai mare decît pînă acum. La noi, bunăoară, există condiții pentru înflorirea unor meșteșuguri străvechi și alte activități economice.O problemă căreia va trebui să 1 se acorde atenție deosebită, în cadrul acțiunii de sistematizare a localităților rurale, este continuarea și mai susținută a acțiunii de modernizare a drumurilor și șoselelor. 
I. SCHULLER, maistru chimist din Rîșnov :In organizarea și conducerea producției, așa după cum rezultă din măsurile privitoare la perfecționarea activității economice, un rol deosebit revine maistrului. Consider că sînt bine venite măsurile menite să întărească rolul și răspunderea maistrului în realizarea sarcinilor de plan. Aș vrea să arăt însă că, în unele întreprinderi, maiștrii nu sînt folosiți potrivit pregătirii lor, fiind puși să îndeplinească tot felul de ac-

tivități inferioare calificării pe car» o au. De aceea, cred că ar trebui să se reglementeze și această problemă, astfel ca în viitor să nu mai fi» posibile asemenea anomalii.
N. HIRIZAN, directorul sucursalei regionale Argeș a Băncii Naționale :Ca economist și ca vechi lucrător al Băncii Naționale am studiat cu multă atenție problemele finanțării și creditării producției și investițiilor, în special cele legate de rolul creditelor și băncilor în economie. Mă declar întru totul de acord cu a- precierea că creditul bancar n-a exercitat o influență activă asupra mișcării valorilor materiale pentru reducerea cheltuielilor de producție și întărirea disciplinei de plan. Personal, de multe ori mă gîndeam asupra înființării cel puțin a Băncii A- gricole și aceasta chiar din 1962, cînd a fost încheiată cooperativizarea agriculturii. Directivele C.C. al P.C.R. merg mai departe, ridicînd problema înființării unei bănci specializate pentru activitatea de industrie și comerț, pentru agricultură și pentru comerțul exterior, ceea ce va genera o înaltă eficiență în funcționarea creditului.
STICA FERDINAND, secretarul Comitetului executiv al Sfatului popular comunal Lăpușnicel, raionul Bozovici :Lucrez în administrația de stat de mai bine de 20 de ani și mi-am dat seama întotdeauna că paralelismul și verigile intermediare ce au existat între comune, raion și regiune au pus piedici serioase rezolvării problemelor lor economice și social- culturale. Asemenea anomalii vor dispare prin îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țării. Apreciez în mod deosebit prevederea cu privire la sistematizarea comunelor din zonele de deal și de munte. Ea reflectă grija de a nu se crea greutăți populației dispersate din a- ceste zone. Viitoarele comune vor fi amplasate în mod judicios pentru a avea legătură permanentă, în condiții optime, cu cetățenii.
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Mijloace moderne de calcul
(Urmare din pag. I)nisterului Industriei Alimentare ? Sau cît folos poate aduce — dată fiind greutatea de prelucrare a unor asemenea informații — o dare de seamă cum este „situația cherestelei* de ră- șinoase pentru export", cu 32 coloane și 120 rinduri, pe care lunar o completează întreprinderea forestieră Cluj pentru Direcția regională de exploatare, transport și industrializarea lemnului Cluj ? Situații asemănătoare se întâlnesc — din păcate — la întreprinderi din industria petrolului, industria minieră, în construcții, agricultură. Neîndoielnic, asemenea practici înseamnă o risipă inutilă de muncă socială, cu atît mai mult cu cît foarte adesea pentru operațiile de completare și prelucrare a unor astfel de situații, evidențe și dări de seamă sînt folosite cadre de înaltă calificare — ingineri, economiști — necesare sectoarelor productive.Desigur, aceasta este numai o latură a problemei. Ținînd seama de complexitatea sistemului informațional, de necesitatea creării treptate a condițiilor pentru realizarea sistemului cibernetic național, consider că este timpul ca organele centrale, cărora prin acte normative li se acordă competențe în coordonarea evidenței economice, să se ocupe de elaborarea

schemelor și circuitelor informaționale, Ia toate nivelele, ca sistem integrat, apreciind problemele in perspectiva sistemului informațional național. Eventual, această cerință s-ar putea rezolva prin înființarea unui oficiu sau institut interdepartamental cu sarcini și atribuții precise în acest context. Aceasta, cu atît mai mult cu cît principiul care trebuie înfăptuit este acela al unei cantități raționale (nu neapărat minime) de informații, dar valorificată la maximum, cu tehnica modernă și cu metode moderne de calcul și analiză economică.Ceea ce se cuvine subliniat în mod deosebit este faptul că în condițiile apropierii conducerii de producție, prin crearea centralelor industriale, ale acordării de atribuții lărgite întreprinderilor, sistemul informațional nu trebuie îngustat, ci, dimpotrivă, dezvoltat și perfecționat. Scopul esențial care trebuie urmărit este — așa cum se arată în proiectul de Directive — de a dispune de o informație e- conomică absolut necesară, care să a- sigure la întreprinderi, centrale industriale, ministere și la organele centrale de sinteză economică, cunoașterea tuturor laturilor care caracterizează activitatea economică, rezultatele obținute, eventualele deficiențe și cauzele care le-au provocat.In aceste condiții, problema fluxu-

lui informațional și a metodelor moderne de calcul se pune oarecum diferit Ia nivel macroeconomic și la cel microeconomic. Ce trebuie făcut în acest scop ? După părerea mea, în prezent atenția majoră se cere acordată întreprinderii. Va fi necesar, în primul rînd, să fie elaborat un sistem rațional de indicatori Ia nivelul întreprinderii, care să polarizeze fluxul informational. Va trebui, în continuare, ca în fiecare întreprindere să fie perfecționat sistemul informational, prin sistematizarea surselor generatoare de informații, prin introducerea treptată a elementelor de mecanizare și automatizare. Important este ca la nivelul întreprinderii să crească considerabil gradul de valorificare a fluxului informațional pentru decizii economice fundamentate științific. Se cuvine lichidată cu hotărire optica profund dăunătoare potrivit căreia informația este necesară forurilor tutelare și nu conducerii întreprinderii.Problema perfecționării fluxului informațional este intim legată, pe de o parte de aceea a organizării și fundamentării științifice a conducerii și planificării, iar pe de altă parte, de modernizarea bazei sale materiale și, mai departe, de folosirea metodelor matematice moderne de calcul și a- naliză. Proiectul de Directive eșalonează, în mod judicios, obiectivele

legate de crearea bazei materiale a sistemului informațional. Această acțiune, prevăzută a fi înfăptuită pe etape, va duce în final la crearea unui sistem informațional național, pe baza ciberneticii. Desigur, existența mașinilor electronice creează condiții favorabile pentru folosirea metodelor de programare, cu preocupări de optimizare, ca și a altor metode moderne. Studiile efectuate de specialiști din străinătate, ca și din țara noastră, a- rată că din toate punctele de vedere modalitatea cea mai eficientă este crearea de stații de calcul electronic dotate cu calculatoare mari, care să deservească mai multe instituții și în® treprinderi, capabile să rezolve în condiții avantajoase probleme la scară republicană.Consider că valorificarea fluxului informațional la nivel microeconomic presupune folosirea unor metode matematice specifice și, în primul rînd, a cercetărilor operaționale, atît de e- ficiente tocmai la acest nivel (jocuri strategice, problema stocurilor sau inventarului, diferite variante de programare — liniară, dinamică etc. — problema firelor de așteptare, metoda drumului critic, analiza secvențială și altele). Trebuie spus că unele din aceste metode se aplică — avem în vedere, în primul rînd, metoda „drumului critic" aplicată în construcții — cu rezultate care îndreptățesc mari speranțe. Trebuie stimulată aplicarea balanței interramuri la nivelul întreprinderii, excelent instrument pentru planificare. Or, o serie de variante de acest fel se pot realiza și în condițiile actuale, fără să se recurgă

la prelucrări electronice, cu maximum de eficiență pentru întreprindere. A- ceasta presupune însă asigurarea unor informații indispensabile, în care canizarea cu mijloace obișnuite dovedește extrem de utilă.Cu multă acuitate se pune blema studiilor previzionale, a prognozelor și a modelelor economice, subliniată în mod deosebit în proiectul de Directive. Ea este actuală, atît la nivelul întreprinderii, cît și la cel al economiei naționale. Personal, consider că elaborarea unor scheme de modele previzionale, mai ales legate de aprecierea îndeplinirii probabile a planului, la diferiți indicatori, la nivelul întreprinderii — sarcină pe care și-ar putea-o asuma economiștii, matematicienii și statisticienii din învățămîntul superior, de la institutele Academiei — ar fi de mare folos întreprinderilor. în același sens, s-ar dovedi utilă tipizarea unor scheme de circuite informaționale în întreprindere, cu indicarea procedeelor de prelucrare și, mai ales, a modalităților de valorificare pe baza metodelor moderne de calcul și analiză.Cred, de asemenea, că ar prezenta interes inițierea unor publicații de organizare științifică a producției și a muncii, în care să-și găsească loc și problemele fluxului informațional, ca și metodele matematice. N-ar fi lipsită de eficiență organizarea unor cursuri scurte de informare tehnico-științifică a economiștilor și inginerilor din întreprinderi, unde să se predea noțiuni de bază privind metodele sui» amintite.
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ancheta culturală

Școala și cultura

aptitudinilor tuturor școla-noului regu- desfășurare a cultural-artis-

sarcina, nu ml s-a căci e absurd să cuiva să fie ani- Poate de aici pa- că nu o dată este

NU numai cercurile nu sînt „joli-joker“,bun la toate. Fără voluntariat nu există muncă culturală. Dar voluntariatul implică prin definiție o anumită libertate de mișcare. în definitiv mi-am asumat trasat, trasezi mator. radoxul mal bine văzut un profesor care stă toată ziua în

toate mijloacele necesare difuzării culturii : bibliotecă, discotecă, filmotecă, etc. Practic vorbind, chiar dacă aceste mijloace există, ele se subordonează utilității didactice. Presupunînd că acoperă chiar o anumită arie extradidactică, rămîne totuși aproape întreagă problema cuprinderii nemijlocite a tineretului școlar în circuitul ma-

se înscriu în zona de interferență dintre cultură și școală. O gamă întreagă de manifestări au devenit totodată tradiționale și necesare, îmbogățind fizionomia culturală a fiecărei școli și deschizînd largi orizonturi de afirmare a sensibilității, și talentului rilor.— Potrivit lament de Festivaluluitic al pionierilor și școlarilor, ne spune tov.Xon Pop, activist la Consiliul Național al Organizației Pionierilor, serbarea școlară — cea mai complexă și mai răspîndită formă de manifestare artistică a școlarilor — a fost consacrată ca modalitate fundamentală de participare la această competiție artistică republicană. Abandonîndu-se formele greoaie, mai degrabă sindicale ale concursurilor anterioare, serbărilor școlare li s-a restituit baza firească. Nu neglijăm firul competițional, dar lucrul cel mai important este ca toți copiii să cînte, să danseze, să recite, să facă parte dintr-o formație artistică. De aceea am supus competiției însăși serbarea — de fapt, un ciclu de serbări. Aceasta nu exclude cîtuși de puțin nici alte forme de manifestare artistică (șezători, serbări cîmpenești, carnavaluri, focuri de tabără, montaje ocazionale etc.), precum nici orice altă formă de confruntare directă a valorilor artistice, pe care o școală sau alta o găsește de cuviință. Se va abandona însă artificioasa adorare a concursurilor în sine în favoarea unei munci firești, cu roade organic obținute.Gîndindu-ne că asaltul spre cultură se face nu numai la semnalul starte- rilor, ci mai cu seamă în acel flux nespectacular dar continuu ce caracterizează viața școlii — lectură, vizite, audiții, vizionări, în- tîlniri, etc — nu putem să nu remarcăm prezența certă, în miezul timpului școlii, alături de clasicul orar, a unuia nou, de o vigoare crescîndă și cu o vrajă aparte, orarul cultural — și care, implantat în conștiința tuturor, își impune frecventarea tacit dar nu mai puțin imperativ.Ajunși aci s-a ridicat, în mod firesc, încă o problemă :

școală decît la bibliotecă, unul care face șuetă în cancelarie decît cel care are abonament la cinematecă, unul care liniază tabele decît cel care frecventează teatrul... Că o face pentru sine ? Dar problema menținerii cadenței cu fenomenul cultural modern e o treabă personală pentru un profesor ? Și legătura cu sursele culturii sale nu cere timp 7 Profesorul nu poate înnobila timpul altora cîtă vreme propriul său timp e încălcat și degradat. (Prof. Ursu Gheorghe, București).Cunoaștem un profesor de muzică de la un liceu brașovean dornic să facă cor, dar căruia i s-a trasat sarcina să se ocupe de fanfară. Pentru asigurarea frecvenței primise chiar și autorizarea să-i tundă pe recalcitranți. Discutam această problemă și cu un părinte, scriitorul C-tin Chirlță, tatăl a trei copii școlari :— Timpul liber al elevului nu trebuie să devie, e clar, timp pierdut. Din păcate, uneori tocmai timpul „ocupat" devine timp pierdut. Este cazul acțiunilor leșinate, sleite prin repetare, bătrînești, inadecvate vîrstei etc. Dintr-un anumit puritanism ne înverșunăm uneori împotriva oricărei forme de petrecere liberă a timpului... liber. Nu este cazul să hiperorganizăm totul : există nevoia absolut legitimă a relaxării, a distracției, a meditației solitare, a visării, a întîlni- rii cu tine însuți. Mai ales la adolescenți... Și în definitiv, practica normală, curentă, de o viață întreagă, nu este selectiv, consumul solitar, de artă și cultură ?
Alte coordonate

Timpul profe 
sorului

este principalul

jor al artei, atragerea nerezumativă în cîmpul său de acțiune și nu simple excursii sub un pavoaz de Cinematografia a uitat aproa- desăvîrșire de

răsfață pe elevi cu enciclopediile promise. Cîte șepci de liceu vedem în holurile filarmonicilor ? Și cîte grupuri ale filarmonicilor în sălile de festivități școlilor ? De aceea din de elevi chestionați la ceul nr. 1 din Brașov noșteau fără excepție mele a zece interpret! străini de muzică ușoară în timp ce doar cîțiva au putut numi cinci scriitori contemporani din aceleași țări. Multe muzee sînt practic ignorate de elevi, nu au găsit modalitățile de a-i a- trage și de a-i reține.Este nevoie de o apropiere reciprocă, elastică, și continuă, între școală și ceilalți „diriginți" ai culturii. Școala și cultura aparțin organic aceluiași sistem planetar și fără o perfectă orbitare a lor vor rămîne vaste ținuturi fertile veșnic înghețate. Și, dimpotrivă, acționînd îngemănat, ele vor instaura acel climat cultivat pe cate îl numim umanism, singurul potrivit și propice dezvoltării copiilor noștri.

mostre, noastră pe cu tînăra generație și această amnezie începe imediat deasupra pragului diafilmului. Teatrele (cu excepția celor de păpuși și, parțial, a celui de profil) nu merită în această privință o... notă zero la purtare 7 Nici editurile nu-i Mircea SANTIMBREANU

0 marcantă personalitate

a biologiei moderne

EMIL RACOVIJĂ
de prof. dr. docent Traian ORGHIDAN

director al Institutului de speologie „Emil Racoviță"

Se împlinesc astăzi 20 de ani de la moartea lui Emil Racoviță, părtaș al unei întregi pleiade de marcante personalități pe care poporul nostru le-a dat culturii și științei universale. Activitatea lui multilaterală reflectă frămîntările unui om de știință modern care caută neîncetat răspuns la întrebări esențiale ale vieții și care încă din tinerețe a găsit calea spre mișcarea socialistă.Student la Sorbona, Emil Racoviță participă la mișcarea socialistă, devenind membru al cercului socialist român de la Paris. Prin Ion Canta- cuzino, intră în legătură și leagă prietenii cu socialiștii francezi, Paul Lafargue și Jean Jaur£s. In 1889, el ia parte în capitala Franței la Congresul Internaționalei a Il-a. La a- cest Congres s-a votat moțiunea prin care ziua de 1 Mai este declarată' zi de sărbătoare a muncitorimii internaționale și prin care se cerea legiferarea zilei de muncă de opt ore. Iscălitura tînărului Racoviță se gă-

Există într-adevăr o vocație a orarului cultural. Cei care o posedă, naturi orfeice, animatorii nu sînt prea rari în cîmpul școlii dar nici atît de deși încît să ne permitem un tratament nivelator. Ca orice vocație și aceasta se poate dezvolta sau scleroza. Depinde de ceea ce i se oferă : încurajare, toleranță, nepăsare sau contrariere. Firește, nu e tot una.— De fapt, climatul ce se asigură dascălului-ani- mator provine din concepția asupra muncii culturale. Predomină concepția de excepție, decorativă 7 A- tunci nu e de mirare să vezi un director numărînd sarcinile : cutare are 5 sarcini, de ce dumneata una singură ? (Prof. Mircea Bă- dulescu. Școala de muzică București).— „Omul sfințește locul". E adevărat dar trebuie lăsat... locului. Vorbim de aptitudini la elevi. Dar același lucru e valabil și pentru profesori. Eu

Școala factor de cultură dar nu singurul. Este necesar tocmai de aceea să se limpezească la fel de precis relațiile școlii cu celelalte „catedre" culturale. Ideal ar fi ca fiecare școală să fie multilateral dotată cu
Un moment din spectacolul de vineri seara pe scena Operei, care a prilejuit întîlnirea 
cu una din capodoperele genului: „Don Juan“ de Mozart. Distribuția a cuprins pe 
DAN 1ORDACHESCV, MARINA KRILOVICI (care a debutat cu acest prilej la Opera 
din București), VALENTIN LOGHIN, MAGDA IANCULESCV, IOLANDA MĂRCU- 

LESCU, ION STOIAN, CONSTANTIN GABOR, IOAN HVOROV

• O fată fericită — cinemascop : PATRIA (completare Efemere) — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21.30, LUCEAFĂRUL (completare Stîrcul, 
pasăre reptilă), — 9 } 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, BUCUREȘTI 
(completare Mlaștina tăcută) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Profesorul distrat : REPUBLICA (completare Tămăduire) — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, CAPITOL (completare Pilule II) — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, MODERN (completare Mlaștina tă
cută) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Zece negri mititel : FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la ambele completarea 
Micii înotători), EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Oameni în 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 ; 21.
• Program de scurt metraje consacrat picturii franceze contempo
rane : CINEMATECA — 10 ; 12.
• In Nord spre Alaska : LUMINA — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ;
• Pe cer trece carul mare : LUMINA (completare Mărășeștl... 50 de 
ani) ; 20,30.
•

16

Prima parte a articolului a apărut in Scînteia nr. 7527.
Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
Canaliile : DOINA — (completare Mlaștina tăcută) — 11,15 ; 13,45 ; 
; 18,30 ; 21.

_ Cine călărește un tigru: UNION (completare O nuntă la Ol
teni) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, DRUMUL SĂRII (completare De unde 
vin copiii 7) — 11 ; 15 ; 17,30 ; 20.
• Orizont științific nr. 2 — U.R.S.S. — Laboratorul vieții — Vecinii 
— Despre fumat — Orașul fără străzi : TIMPURI NOI — 9 — 21 în 
continuare .

Există astăzi numeroase științe „interdisciplinare", dar un singur gen literar „interdisciplinar*: eseul. El poate fi definit aproape numai prin vecinii săi cu care se află în raporturi foarte sociabile, însă de-o răceală distantă. Eseul este acel gen care nu este nici etică, estetică, istoria culturii și nici aforism, foileton, critică literară, sau poem în proză. El poate fi toate acestea și binevoiește uneori chiar să pară că este, dar numai pentru a se retranșa apoi în vechea lui identitate indefinită. Eseul rămîne prin excelență, într-o „absență a opțiunii', în ceea ce privește modalitatea de existență în urbea literară, dar compensează dezinvoltura printr-o uluitoare flexibilitate.Eseul nu este savant, respinge citatul și bibliografia, dar le plică permanent în propria iradiație de cultură. El o singură condiție sine non : să fie personal, inedit,prinzător. Eseistul nu argumentează, ci sugerează sau afirmă cu degajare, el expune și se expune, dorește să incite la gîndire proprie, el pune întrebări și răspunde adesea discutabil, dar are totdeauna meritul că sfârîmă convenția, inerția. Eseistul are meritul salutar de-a stîrni către o liberă înflorire personalitatea cititorului. Așa îmi apar eseiștii dintot- deauna de la Addison și Steele, la T.S. Eliot și Ezra Pound, de la Montaigne la Valâry, Simone Weil sau Denis de Rougemont, de la Chesterton la H. L. Mencken, și 
mulți alții.

im- lui are qua sur-

teatre
• Opera română : Lacul lebedelor — 11 j 
Rlgoletto — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Ana Lugo- 
jana — 10,30, Mamzelle Nltouche — 19,30.
S Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala

omedia) : Apus de soare — 10, Inșir-te 
mărgărite — 15, Castlllana — 19,30, (sala 

15, Domnii Glembay — 19,30.Studio) : Jocul adevărului — io. Patima roșie —
• Teatrul de Cdmedie : Rinocerii — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) Privește îna
poi cu minle — 10 ; 20, Luceafărul — 15, (sala din str. Al. Sahla nr. 76 4) : Sfintul Mitică 
Blajinu — 10 ; 20, Candida — 15.
S Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : O noapte furtunoasă — 10, Au fost odată... 

ouă orfeline — 15,30, Lovitura — 19,30, (sala Studio) : Spectacol „Lucian Blaga" — 10,30,
Absența unul violoncel — 16, Clnd luna e albastră
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : Viforul —19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Toate plnzele sus — 10, Nota zero la purtare — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Un șirag de perle — 11, Zece frați am fost 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Gullver In țara păpușilor — 11 ; 17.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal la Boema — 11 ; 20, (sala 
Victoria) : Colibri Music-Hall — 20, (sala Palatului) : Concertul de muzică ușoară al for
mației „Sincron" — 19.
• Circul de stat : Atracțiile manejului — 16 ; 19,30.

20.

9,00 — Ora exactă. Cum va fi vremea 7 
9,02 — Gimnastica de înviorare.
9,10 — Teatru pentru tineretul școlar : 

„Viforul" de Barbu Ștefănescu 
Delavrancea. Interpretează colec
tivul Teatrului de Stat din Turda.

10,30 — Emisiunea pentru sate.
12.15 — Concert simfonic. în program : Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră de Mc.

Dowell. Solist ; Andrâ Watts, acompaniat de orchestra Filarmonicii din Los An
geles. Dirijor : Zubin Mehta.

15,40 — Campionatul mondial de gimnastică artistică. Trahsmiflune de Ia Copenhaga.' 
18,00 — „Fetele de la Năruja". Program susținut de orchestra de muzică populară și 

soliștii Filarmonicii de stat din Galați.
18.30 — Magazin 111.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Desene animate.
20,00 — Al doilea concert cu premii al orchestrei de estradă a Radlotelevlziunii. în pro

gram : prime audiții de muzică ușoară românească. Dirijor : Sile Dlnicu. Trans
misiune din Studioul de concerte al Radlotelevlziunii.

21.15 — Film artistic „Misterele Parisului".
22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — Telesport.

t V

• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : GIULEȘTI (com
pletare 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 s ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare Se 
răresc norii) — 14 ; 16 ; 18 ; 20, MIORIȚA (completare Ziua recol
tei 1967) — 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Pasărea Phonlx — cinemascop : DACIA — 7,30—20,30 în continuare.

cinema
• Un Idiot la Paris — cinemascop : BUZEȘTI (completare 1091 de 
desene) — 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, ARTA (completare Efemere) — 
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 Gus
tav și sfetnicii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS (completare 
Gustav un adevărat bărbat) — 8 ; 10,30 ; 14 ; 16,30 ; 18 ; 20,30, MELODIA 
(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.

• Dacii — cinemascop : UNIREA — 11 ; 14 ; 16.
• Șeful sectorului suflete : UNIREA (completare Perfecțiunea ro
tundă) — 18,15 ; 20,30.
• Climate — cinemascop : FLACĂRA — 13—18 în continuare ; 20,30.
• Amprenta : VITAN (completare Găteala capului) — 14,30 ; 16,30 ; 
18,30 ; 20,30.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 : MUNCA (completare Expresul da 
noapte) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Slndbad marinarul : AURORA (completare Nlcolae Klrculescu) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, FLOREASCA (completare Stîrcul, 
pasăre reptilă) — 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 (completare 
Gustav lăudărosul) — 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Agonie șl extaz — cinemascop : RAHOVA (completare Perma
nențe) 10,30 ; 15 ; 18 ; 21.
• Singur pe lume : PROGRESUL (completare Fetița cu chibrituri)
— 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 ;.
• Sus milnlle, domnilor polițiști !: LIRA
18 ; 18 ; 20.
• Povestea țarului Saltan — cinemascop : 
xera) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) :
• Testamentul Incașului — cinemascop :
Romanțe) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Recompensa — cinemascop : CRÎNGAȘI (completare 
trainicei prietenii româno-bulgare) — 15,30 ; 17,45 ; 20,15.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : COSMOS (comple
tare Gustav nu-șl cumpără mașină) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.

(completare Armonie) —

PACEA (completare Fllo-
COTROCENI 
FERENTARI

— 15,30 ; 19. 
(completare

Sub semnul

Intelectualul român a preferat, pentru că a fost nevoit, scrisul militant, prin care să-și afirme și să-și apere ființa. Ca și omul obișnuit care, multe pericole, vreun " mai oral, snoave și înțelepte proverbe. Nu avem, de aceea, în literatura română, eseiști, ci numai
între războaie și prea a adăstat la Han al Ancuței, desenînd nu-

lui. Mihai Ralea creează eseul modern, adică îndreptat spre concre
tul existentei umane, cu abordări psihologice, sociologipe șl literare, dar cu interpretări libere de orice dogmatică. La iei Camil Petrescu, Lucian Blaga au dezvoltat construcții lirico-filozofice pe iunda- mentul permanent al eseului pe care Spațiul mioritic îl ilustrează

puncte de vedere

și alții, plasează rubrica săptă- mînală între eseul literar și cel moral. în literatura recentă, contrar tradițiilor menționate, s-a manifestat totuși o anume fața eseului. Obișnuința terare și a foiletonului neral a redus discuția teraturii la simpla consemnare a cărților noi. Criteriile extraliterare au împiedicat uneori în trecut pe critici să-și exercite dreptul legitim de a comenta mai larg, estetic și filozofic, opera. O dată cu creșterea ponderii firești a valorilor estetice, dezbaterea și-a extins do-

ezitare în cronicii 11- critic ge- asupra li-
poate In primul rînd acesta, oferă cadrul atît de necesar pentru discuții deschise, îndrăznețe, în legătură cu atîtea aspecte ale vieții noastre de astăzi. într-un moment în care sîntem chemați să ne organizăm cît mai rațional existența, e- seul poate deveni nu numai o manifestare de cultură, ci și o dovada de conștiință civică și națională. Dezvoltarea vertiginoasă a vieții noastre sociale oferă eseului moral un cîmp excelent de investigație. Așa cum am încercat să-1 definesc mai sus, eseistul este în primul rînd 
un observator și un martor al vre-

PLEDOARIE PENTRU
eseuri. Au fost scriitori care, printre altele, au scris sclipitoare pagini eseistice, dar aproape nimeni n-a optat, integral, pentru această dificilă artă. Odobescu a fost, poate fără să știe, întemeietorul eseului român de factură clasică, bazat pe observația morală generală, dens de erudiție, dar fermecător de liber în gîndire. Maiorescu, P. P. Negulescu, Tudor Vianu și în ultima vreme Edgar Papu, l-au urmat cu strălucire, ca oameni de știință cu frecvente escapade eseistice. Eminescu, Delavrancea și au creat eseul romantic, subiectiv, adresat vizibil nu rațiunii. Vasile Pârvanpat solemn retoric, hieratic, fasci- nînd mulțimea prin puterea verbu-

Hașdeu violent, emoției, l-a dra-

cu evidență. Generația din anii '30 s-a îndreptat spre eseu ca spre un tărîm iavorit, cristalizînd aici, pentru prima oară, cu toată decizia, observația de sine, căutările morale și spirituale. Dintre fecunzii și diverșii eseiști români ai perioadei interbelice amintim nume ca Mihail Ralea, Petru Comarnescu, M. Sebastian și mulți alții, cu opinii discutabile, dar extrem de vii și interesante.După război, G. Călinescu manifestă prin Cronica mizantropului și mai ales Cronica optimistului, o prezență eseistică continuă și pregnantă, exercitînd o adevărată magistratură culturală, de adînci rezonanțe sociale. VI. Streinu, Per- pessicius, mai recent Paul Everac,

meniul, incluzînd ca modalități de exprimare și eseul. Predomină însă și acum eseul literar. N. Bar Iotă (preocupat mai mult de filozofia culturii), Silvian Iosifescu, Matei Călinescu, V. Nemoianu (a cărui înclinație răzbate chiar în domeniul dificil al structuralismu
lui, din recentul volum cu acest titlu), N. Manolescu (la care cronica literară se înscrie aproape programatic în aria unui eseu), șl alții, frecventează genul cu interes, deși fără... fidelitate absolută. Toma Pavel, prin recentele Frag
mente despre cuvinte, din Lucea
fărul (continuate în Familia) indică în mod evident vocația eseului moral. In rest, specia este încă puțin abordată. Or, cred că nu numai eseul literar ci și cel moral.

ESEU
mii sal», dar nu apatic și sceptic, ci pasionat angajat în contemporaneitate, indiferența însăși, clnd apare, fiind numai o mască a unei disocieri fundamentale. A-ți declara opinia foarte personală, uneori critică, nu înseamnă a sfida, ci a încerca o corectare a deficiențelor, dintr-o sete umană de perfecționare și dintr-o credință statornică în posibilitatea unei perfecționări. Și nu este oare aceasta, exact atitudinea pe care momentul nostru social-cultural ne-o cere ? în economie, cultură și în cîmpul social, este necesară, astăzi, Inițiativa, opinia proaspătă, inedită, a oricărui Individ. Ea trebuie să fie personală, nu pentru a dovedi cu orice preț „deșteptă-

ciunea* vorbitorului (asemenea teribiliști sînt la fel de nocivi ca și dogmaticii), ci pentru a oferi un punct de vedere fertil. A sugera soluții constructive, a veni cu opinii utile progresului societății este de-a dreptul o datorie cetățenească. Eseul moral se mulează perfect acestei îndatoriri. Autorul lui Iși poate astfel exprima, strălucitor și convingător, opiniile despre oamenii zilelor noastre, despre cei întîlniți pe stradă sau prin instituțiile publice, ori acasă, în jurul... televizorului, el poate încerca să definească evoluția lor, calitățile și defectele, poate încerca o tipologie reală, care să includă și u- nele forme de alterare morală, de carierism, nepăsare, brutalitate, pe alocuri încă existente; pentru a fi înlăturate, ele trebuie dezvăluite, cu curaj nu numai în anchete sociale și la faptul divers, ci și radiografiate de psihologi și moraliști (In sensul clasic al cuvîntulul) pentru a li se depista rădăcinile obscure.Dar și eseul literar oferă posibilități încă neexplorate. între istoria culturii și a filozofiei, a artelor și a literaturii române, există un spațiu încă neatins, care nu poate fi abordat de nici un specialist separat, pentru că implică și celelalte domenii. A încerca o convergență a artelor într-un anumit moment istoric, a trasa circulația ideilor lilozofice în formele specifice poeziei, a dezvălui tipul 
uman existent dincolo de ele, toate aceste eforturi pot fi făcute numai în cadrul eseului. Este și motivul pentru care am intitulat aceste sumare observații, pledoarie pentru eseu.

sește pe acest document alături dc cea a lui Engels.Vederi democratice, concepții materialiste în știință îl vor însoți în tot restul vieții.Dintre multiplele sale preocupări pe tărîmul științei sînt bine cunoscute cercetările în Antarctica, studiile întreprinse asupra faunei peșterilor, reformarea sistematicii zoologice, realizare care încununează întreaga sa operă.în perioada 1897—1899 a participat, împreună cu vestitul cercetător polar Amundsen, la expediția în Antarctică a vasului „Belgica", de sub conducerea comandantului De Gerlache. Naturalistul român, deși în vîrstă de numai 30 de ani, „inventariază" cu pricepere și competență fauna polară, abordînd și probleme ce depășeau țelurile celor ce au organizat • expediția. Observațiile sale minuțioase asupra speciilor de balene, foci, pinguini din acea regiune, și a modului lor de viață, sînt concretizate în 60 de lucrări originale, considerate pretutindeni ca lucrări clasice, fundamentale, de cea mai mare importanță pentru cunoașterea faunei antarctice. Materialul acvatic și terestru a fost colecționat de el cu o deosebită grijă, la care se adaugă continua preocupare de a nota valoarea factorilor de mediu, înregistrată chiar și în timpul furtunilor polare.Racoviță a urmărit de la început să dezvăluie realele deosebiri dintre specii, factorii care determină transformarea unora din ele în altele. Descoperirea unui animal cavernicol în apa lacului „Miramar" al Peșterii Balaurului din insula Majorca, care o face în 1904, îi deschide dintr-o dată noi perspective în cercetările privind apariția unor caractere specifice, în funcție de mediu. El își dă seama de influența umidității crescute și constante, a temperaturii coborîte și, de asemenea, constante, a întunericului perpetuu asupra organismelor cavernicole. Peșterile îl apar ca un fel de laboratoare naturale în care evoluția speciilor și modificările survenite pot fi mai ușor corelate cu acțiunea diferiților factori. Micuțul crustaceu isopod orb din Peștera Balaurului, studiat de Racoviță, se află astfel la originea biospeologiei moderne, căreia savantul român îi dedică celebrul „Eseu asupra problemelor biospeologice", publicat în 1907, la Paris.întors în țară, el a predat la Facultatea de biologie din Cluj primul curs de biologie generală din România. înființarea în acest oraș, tot din inițiativa lui Racoviță, a primului institut de speologie din lume a dat un puternic impuls studierii peșterilor românești, descoperindu-se forme rare și interesante de faună cavemi- colă. Racoviță însuși, împreună cu Jeannel și Chappuis, a luat mai întîi în studiu peșterile din Munții Apuseni, apoi cele din Oltenia. Centrul speologiei mondiale se muta astfel în țara noastră. A rămas din acea perioadă interesantul articol „Speologia" (1927).După moartea lui Racoviță, treptat, centrul preocupărilor s-a deplasat din nou spre Franța, deoarece acolo s-a pus în aplicare protestul savantului român privitor la cercetarea experimentală a organismelor cavernicole, în laboratoare special amenajate în peșteri. în 1951 și-a început astfel activitatea Laboratorul subteran de la Moulis (Ariege), unde o întreagă școală condusă de academicianul A. Vande a continuat programul de cercetări stabilit de Racoviță și Jeannel.Activitatea lui Emil Racoviță, depășind cadrul noii științe a biospeologiei, a influențat dezvoltarea biologiei în general. Studiul organismelor din peșteri a condus la concepția despre specie ca unitate sistematică, în care un rol deosebit revine factorului istoric. Concepția sa evoluționistă, privind dezvoltarea în timp a fiecărei specii, concretizată de altfel în lucrarea „Evoluția și problemele ei“ (1929), îi sugerează ideea că un termen mai adecvat pentru desemnarea speciei este cel de „spiță". El ajunge astfel treptat la concluzia că cercetarea caracterelor specifice în interiorul unui grup zoologie trebuie să fie extrem de minuțioasă, nu numai pentru a fi cunoscute în sine, ci și pentru a se dezvălui adevăratele legături filogenetice și mersul evolutiv al speciei respective, stabl- lindu-se istoria ei si legăturile cu formele apropiate. Din păcate, după a- parițla lucrărilor care introduc, da fapt, marea schimbare calitativă în sistematica modernă, mai mulți natu- raliști de birou din străinătate au încercat, prin scrieri voluminoase, să-și atribuie paternitatea noilor concepții, uitînd, uneori intenționat, să citeze lucrările savantului român.în istoria științei, savantul român Emil Racoviță rămîne unul dintre pionierii de seamă ai biologiei moderne. dragostea de om, de natură, ce l-a caracterizat însufletindu-1 în marea contribuție pe care a adus-o științei naționale si celei mondiale.

pe

SIMPOZION NATIONAL PE TEMA:

FIZICA CORPULUI
SOLID

Sorin ALEXANDRESCU

Vlneri și sîmbătă s-au desfășurat la Universitatea din Cluj lucrările unui simpozion național pe tema „Probleme noi în fizica corpului solid". Referatele și comunicările, susținute de oameni de știintă din Cluj și din alte centre cultural-științifice ale tării, au abordat probleme ale cercetărilor în fizica corpului solid iradiat, ale magnetismului metalelor și aliajelor, obținerii diferitelor mo- nocristale, studiului laserilor. semi- conductorilor, substanțelor fotoelec- trice etc.La simpozion au participat cercetători, cadre didactice de specialitate din învătămîntul superior, precum șl numeroși invitați, profesori de curs mediu care predau fizica în liceele tării. (Agerpres)
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Cronica tile ■
Sîmbătă a plecat spre Moscova • delegație a M.A.I. din Republica Socialistă România, condusă de Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne, care, la invitația Ministerului Ordine! Publice al U.R.S.S., va participa la festivitățile consacrate aniversării a S0 de ani de la înființarea miliției sovietice.

Prevederilor Sociale, condusă de dr. Eugeniu Mareș, adjunct al ministrului sănătății și prevederilor sociale, care va participa, între 21 și 26 noiembrie la cea de-a IX-a Consfătuire a miniștrilor sănătății din țările socialiste.
*Sîmbătă dimineața s-a înapoiat tn Capitală, delegația de medici români, condusă de acad. Aurel Moga, ministrul sănătății și prevederilor sociale, care, la invitația ministrului sănătății și asistenței sociale al Poloniei, Jerzy Sztachelsld, a făcut o vizită în această țară. Printre persoanele oficiale prezente în Gara de Nord se afla și Jerzy Fidler, însărcinatul cu afaceri ad-in- terim al R. P. Polone la București.
*O delegație de ziariști români a plecat la Pekin pentru a face o vizită în R. P. Chineză în cadrul planului de colaborare culturală româno-chi- neză. La 18 noiembrie delegația a sosit la Pekin.

*Acad. Miron Nicolescu, președinte
le Academiei, a părăsit Capitala sîmbătă seara, îndreptîndu-se spre R. D. Germană, în vederea ducerii tratativelor și semnării planului de colabo
rare științifică dintre Academia Republicii Socialiste România și Academia Germană de Științe, pe anii 1968—1969.

★Inginer Adrian Georgescu, adjunct al ministrului energiei electrice • plecat sîmbătă dimineața la Geneva, în fruntea unei delegații, pentru a participa la sesiunea a 26-a a Comitetului energiei electrice din cadrul Comisiei economice pentru Europa a O.N.U. Adrian Georgescu este vicepreședintele Comitetului sus-amin- tit

★Orchestra simfonică a Filarmonicii de stat din Cluj a susținut sîmbătă seara, în sala Casei de cultură a studenților din localitate, un concert la care și-a dat concursul tînărul violoncelist japonez Tsuyoshy Tsutsumi. Programul a cuprins Variațiuni pentru orchestră de Mihalovici, Concertul pentru violoncel și orchestră de Schumann, Simfonia în Sol minor de Mozart Concertul, dirijat de artistul emerit Mircea Cristescu, s-a bucurat de succes.

Noutăți turistice
ln pitoreasca stațiune balneo-clima- 

terică Geoagiu Băi a început construc
ția unui complex turistic care va cu
prinde un hotel restaurant și o cofetărie. 
La Hațeg, în apropierea șoselei na
ționale ce duce spre Valea Jiului și 
spre muzeul și ruinele cetății de la 
Sarmizegetusa, s-a deschis șantierul 
unui han turistic. Tot aici se constru
iesc un hotel și o braserie și vor fi 
amenajate parcaje auto.

★
La poalele Ceahlăului au început lu

crări importante de punere în valoare 
a potențialului turistic din zona lacului 
de acumulare Bicaz. Pe malul drept 
al lacului, in imediata vecinătate a 
barajului, se construiește o nouă clă
dire a portului. Aceasta va cuprinde 
două săli de așteptare, case de bilete, 
căpitănia portului, dispeceratul, birouri 
de exploatare, un bar etc. Tot aici se 
clădesc un motel cu 40 de camere, un 
restaurant, vile, platforme-garaj. Lacul 
Bicaz este menit a fi una din gazdele 
marilor competiții nautice din țara 
noastră. Se prevede astfel ca In afara 
unor amenajări sportive specifice, să se 
construiască și terase-tribune pe mal 
pentru spectatorii ce vor urmări între
cerile. (Agerpres)

IN EDITURA POLITICA 
AAPARVTt

Organizarea producției 
in cooperativele agri

cole
Culegere de lecții

344 p. « lei.

EXPOZIȚIE DE
INFORMARE
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(Urmare din pag. I)

vremea

I
I viața internațională

Consfătuirea cadrelor de conducere 
ale armatelor statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia

I 
I 
I 
I BERLIN ÎS (Agerpres). — între 113 și 17 noiembrie la Dresda a avut loc o consfătuire a cadrelor de conducere ale armatelor statelor parti- Icipante la Tratatul de la Varșovia, sub conducerea mareșalului I. Ia- kubovski, comandant suprem al I Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia. Din România au participat ■ general lt. Sterian Țîrcă și generalIt. Octavian Orban. în comunicațul dat publicității la Berlin se arată că la consfătuire au fost discutate | „probleme ale ridicării pregătirii de 
I

luptă șl nivelului de instruire șl operativitate de luptă ale trupelor Forțelor Armate Unite și s-au precizat temele pentru noul an de instrucție. în toate problemele discutate a existat o deplină concordanță de păreri și înțelegere reciprocă".Participanții la consfătuire au vizitat unități și institute de învăță- mînt ale armatei populare a R. D. Germane și ale trupelor sovietice staționate temporar în R.D.G. și au asistat la exerciții și demonstrații militare.

*Sîmbătă dimineața a-a întors tn Capitală, venind de la Paris, delegația Ministerului Invățămtntului, condusă de Traian Pop, adjunct al ministrului tnvățămtntului, care a întreprins o vizită de documentare tn problemele tnvățămtntului de cultură generală și alo educației tineretului școlar.
Sîmbătădelegația *seara a plecat la Fraga, Ministerului Sănătății ți

★Corul „Madrigal", care a cules frumoase aprecieri la diverse manifestări muzicale în țară, la cea de-a IV-a e- diție a Festivalului internațional „George Enescu" cît și la alte festivaluri naționale și internaționale din diverse țări, a plecat sîmbătă în Anglia. Publicul din Londra, Cardiff și din alte 11 orașe engleze va face cunoștință cu reputata noastră formație corală, care va prezenta în cadrul concertelor, între 19 noiembrie— 
4 decembrie, piese din repertoriul renascentist ■— Madrigale, motete, misse — și lucrări de muzică veche și contemporană românească. Programul acesta urmează să fie înregistrat de posturile de radio B.B.C.(Agerpres)

Ieri în tară : Vremea a fost relativ frumoasă, dar rece, cu cerul variabil, mai mult noros în jumătatea de nord a țării. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 2 grade la Vărădia și 12 grade la Tumu Severin, Caracal, Calafat, Băilești, București, Alexandria și Călărași. In București : Vremea a fost frumoasă, dar rece, cu cerul variabil, mai mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 12 grade.
Timpul probabil pentru zilele de 

20, 21 și 22 noiembrie. In țară : Vreme în încălzire treptată, începînd din vestul țării. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi izolate. Vînt în general slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, iar maximele între 6 și 18 grade, local mai ridicate. Ceață, tn București : Vreme în general frumoasă și în încălzire. Cerul va fl variabil. Vînt slab. Temperatura în creștere. Dimineața ceață.

SPORT
FOTBAL Un handicap 

recuperabil în Capitală
R. D. Germana-România 1-0La Berlin, pe stadionul „Walter Ul- bricht* s-a desfășurat ieri după-amiază meciul de fotbal dintre echipele R. D. Germane și României, contînd pentru preliminariile turneului olimpic. După un joo dîrz, gazdele au obținut victoria cu scorul de 1—0 prin punctul în minutul 9 kau dintr-o de la 11 m. La o fază confuză, în fața porții lui Coman, arbitrul cehoslovac Da- videk a apreciat câ unul din noștri a Ionul cu zia este în general, fotbaliștii echipei gazde au Încercat sâ profite da avantajul terenului, atacînd dezlănțuit chiar din primele minute. Apărarea echipei României, In

(1-0), marcat de Pan- lovitură
apdrdtorii respins ba- mîna. Deci- discutabilă.

frunte cu portarul Coman șl fundașii-cen- trali D. Nicolaie și C. Dan, a jucat însă foarte bine, respin- gînd cu brio atacurile în viteză ale lui H6ge, Erler șl Fren- zel, cei mai periculoși jucători ai gazdelor. în prima parte a întîlnirii, fotbaliștii din R. D. Germană au beneficiat de 6 cernere și au șutat de 18 ori la poartă.După pauză, aspectul jocului z-a mai ■chimbat. Gazdele au avut mai mult inițiativa, insă fotbaliștii români — prin cîteva contraatacuri rapide realizate de Ionescu și Lucescu probleme chipei R. ne. Pînă datorită lor sigure ale apărării directe și a jocului neobosit al mij-

au pua apărării e- D. Germa- la sfîrșit, intervenții-

locașilor, scorul nu a mai suferit modificări, echipa României prezentîndu-se cu șanse serioase de a reface handicapul pentru jocul retur programat la 16 decembrie la Craiova, în decursul partidei s-au remarcat de la gazde : H6ge, Erler, Pankau, Urban- czyk, iar de la oaspeți: Coman, D. Nicolaie, C. Dan, Do- brin.Au jucat următoarele formații:
R. D. Germanâ: Blochwitz, Urbanczyk, Irmscher, Wruck, Bransch, Pankau, Erler, Hăge, Noldner, Frenzel, Lowe (Vogel).
România: Coman, Sătmăreanu, IX Nicolaie, C. Dan, Moca- nu, Ghergheli, Kosz- ka, Nâsturescu, (Lucescu), Constantin, Dobrin, Ionescu.

HANDBAL • Penultima eta
pă a „Cupei Bucureștiului" programează în sala Floreasca, de la ora 17, partidele Iugoslavia — Varșovia, București (tineret) — U.R.S.S. și “ “ 'pesta. București — Buda-

ceramică tși dublează în prezent 
capacitatea.

Expoziția consacră un larg 
spațiu industriei. Astfel, un bogat material expus pe circa 50 
panouri scoate în relief preocu
pările si rezultatele obținute de 
colectivele întreprinderilor in ampla acțiune de așezare pe 
baze modeme, științifice, a pro
ducției si a muncii, redînd prin 
grafice, cifre comparative, stu
dii etc., nivelul documentării 
tehnice, metodele de pregătire si organizare a producției, de 
programare si urmărire opera
tivă a realizării sarcinilor de 
producție, reducerea consumu
lui de materii prime si mate
riale, folosirea rațională a ma
șinilor și spațiilor de produc
ție, organizarea muncii și a 
timpului de muncă etc. O sin
teză a rezultatelor obținute pînă 
acum în acțiunea de organizare 
științifică a producției și a muncii. expusă pe un panou, arată 
că în întreprinderile din regiu
nea Iași s-au elaborat 831 studii, 
dintre care 537 se vor aplica pînd la sfîrșitul acestui an. E- conomistii au calculat că, prin 
aplicarea măsurilor preconizate 
de aceste studii, se va obține 
pînă în anul 1970 un spor la 
producția globală industrială a 
regiunii de peste 1 miliard de lei. în același timp, se vor rea
liza economii suplimentare la prețul de cost de peste 165 milioane lei și beneficii peste plan de aproape 280 milioane lei. Al
te panouri si grafice reflectă 
preocupările oamenilor muncii din industria regiunii în acțiu
nea de rentabilizare a produse
lor : aflăm că numai în perioa
da care a trecut din acest an au 
fost rentabilizate 42 sortimente 
de produse.Gercetarea-etUnțificĂ In -eprt-- jlnul producției formează un alt 
sector al expoziției. In prezent, în rețeaua de cercetare științi
fică sînt cuprinse peste 2 200 
cadre didactice din centrul niversitar ieșean, cercetători 
la filiala Iasi a Academiei

în „Cupa Bucureștiului"

HANDBALIȘTH NOȘTRI
AU ÎNVINS ECHIPA U.R.S.S.Sîmbătă seara, în penultima zi a competiției internaționale de handbal (masculin) „Cupa orașului București", care are loc în sala Floreasca, selecționata Bucureștiului 

a învins cu 17—16 (13—9), echipa
U.R.S.S. Varșovia a dispus cu 23—2(1 (10—6) de echipa de tineret 
a Capitalei, iar echipele Iugoslaviei și Budapestei au terminat la egalitate: 20—20 (11—10).

în cîteva rinduri
LA BAZINUL FLOREASCA s-a disputat aseară jocul internațional a- mical de polo pe apă dintre echipele Dinamo București și Dynamo Magdeburg. Jucătorii români au terminat învingători cu scorul de 9—4. Astăzi de la ora 10 se dispută al doilea joc.

IERI LA BERNA, în campionatul european de fotbal, echipele Elveției și Italiei au terminat la egalitate ; 2—2 (1—0). De remarcat, că italienii au egalat în minutul 85, în urma u- 
nei lovituri de penalti.

HOCHEItificial „23 • Pe patinoarul ar- August", la ora 18, 
are loc revanșa medului amical 
România — R. D. Germană.

SCRIMĂ • In sala Steaua (Calea Plevnei), continuă tur
neul internațional la care parti
cipă echipele T.S.K.A. Moscova, 
Honved " "' '
șovia și trecerile ora 8,30 ora 16.

Budapesta, Legi» Var- 
Steaua București. In- încep dimineața și după amiază de la de laTine-RUGBI • Pe stadionul____retului, începînd de la ora 9,30, 

primele meciuri din turneul fi
nal al campionatului de juniori : Rulmentul Bîrlad — Agronomia Cluj și C.S.M. Sibiu — Ancora Galați. în campionatul categoriei A : Progresul — Rulmentul Bîrlad, Dinamo București — Știința Petroșeni (pe terenul Constructorul, de la ora 9,30) ; Rapid — Farul Constanța (pe terenul Giulești, la ora 14). In 
turneul pentru promovare în 
categoria A : Universitatea Timișoara — Constructorul București (pe terenul Gloria la ora 10).

BOX • în sala Dinamo, la ora 18, întîlnirea București — Dobrogea din finala campionatului republican pe echipe.
BASCHET • în sala Floreasca, de la ora 11, meciuri 

din campionatul categoriei A : Voința București — Universitatea Cluj (feminin) ; Politehnica București — Universitatea Timișoara (masculin) ; Steaua — Politehnica Iași (masculin).

de 
u- 
de 
șidin alte institute de cercetări. 

Este de remarcat că. în ultimul 
timp, oamenii de știință din Iași 
au obținut 60 de brevete sau 
certificate de autor pentru in
venții și au încheiat cu diferite 
întreprinderi din regiune și din 
tară peste 50 de contracte și convenții de cercetare științifică.

Alte numeroase panouri au ca obiect agricultura. Noutățile din acest domeniu sînt redate în special prin realizările Stațiunii 
experimentale agricole de la Po
dul Iloaiei tn obținerea a numeroase soiuri de grîu si porumb ameliorate pentru Moldo
va. ale Stațiunii experimentale 
hortiviticole Iași în obținerea de 
soiuri noi de vită de vie altoi
tă, precum si ale Stațiunii ex
perimentale agricole de la Pe- 
rieni. raionul Bîrlad. în dome
niul combaterii eroziunii solului 
și al hidroameliorațiilor. Sînt ex
puse cifric si rezultatele obținu
te în creșterea producțiilor la 
hectar, ca urmare a utilizării 
mijloacelor mecanizate, a me
todelor avansate de lucrare a pdmîntului și de întreținere a 
culturilor etc.

Cabinetul regional de infor
mare tehnico-economică are la 
dispoziție si o sală unde pot fi 
consultate o serie de studii în
treprinse în regiune. în scopul unei mai complete documentări 
a vizitatorilor, pînă la sfîrșitul anului vor fi prezentate si o 
serie de conferințe de speciali
tate.

(Urmare din pag. I)

| Petrol în valea Draveî
i ---------------------
I CORESPONDENTA DIN BELGRAD

DE LA N. PLOPEANV

I ~
ILa 18 noiembrie, pe 

cîmpiile Șandrovaț și 
Iegnenovaț sondele au

I început pentru prima 
dată să extragă pe
trol.

I Peisajul acestor 
meleaguri, de o fru
musețe sălbatică, a

Ifost completat de 
foarte scurt timp cu 
silueta sondelor. Cer-

I cetirile începute in
1962 au dus la desco
perirea a opt zăcă- 

I minte importante de
petrol și gaz metan, 
la adincimi variind 

I Intre 6—1 500 metri.
De la începutul aces
tui an lucrările s-au 

I intensificat și au fost
încununate de suc
ces. Petrolul este 

I transportat de aici
printr-o conductă lun
gă de 52 kilometri la

I

|Un comunicat

IN RUNDA A 13-A A CAMPIONA
TULUI DE ȘAH al țării noastre, Florin Gheorghiu l-a învins pe Nacht șl a trecut în fruntea clasamentului. Fostul lider Buza a pierdut la Ghi- țescu Alte rezultate : Drimer — De- mian 1—0 ; Ungureanu — Radovici 0—1 ; Georgescu — Troianescu 0—1. Partidele Partosch — Soos și Fischer — Reicher s-au încheiat remiză.Clasament: Gheorghiu 9,5 puncte, Buza și Radovici cite 9 puncte, Ghi- țescu și Ungureanu cîte 8 puncte, Ciocîltea 7,5 puncte și o partidă întreruptă etc.

IN TURNEUL MASCULIN STU
DENȚESC DE VOLEI DE LA PRA- 
GA, selecționata României a învins-o pe cea a Belgiei cu 3—1 (15-9, 10-15, 15-11, 15-11), iar U.R.S.S. a întrecut Polonia cu același scor (15-7, 12-15, 15-13, 16-14).

ASEARĂ PE PATINOARUL ARTI
FICIAL din parcul „23 August" selecționata de hochei pe gheață a R.D. Germane a învins cu scorul de 5—0 (2—0, 0—0, 3—0) echipa României.

LA PRAGA IN CONCURSUL DE 
PATINAJ ARTISTIC „PATINA DE 
ARGINT", întrecerea individuală masculină a fost dominată de tînărul concurent cehoslovac Ondrej Nepala (1 303,8 puncte), urmat de sovieticul Cetveruhin (1 252,1) etc. Patinatorul român Mihai Stoenescu a ocupat locul 12 cu 854,3 puncte. In proba de dans victoria a revenit cuplului sovietic Grișkova — Rîjkin, urmată de Novotna — Holan (Cehoslovacia), Bayer — Rueger (R.D.G.), Rumova — Pesek (Cehoslovacia) etc.

pedagogiei. Ar însemna să-i 
înarmăm, pentru toată viața, 
pentru toate împrejurările fe
ricite (întrucît și fericirea tre
buie întîmpinată cu o anume 
pregătire) sau nefericite, cu 
acel antidot care e Echilibru înseamnă 
încredere ; încredere în cei din jur, în cei 
piați sufletește. Cită 
l-ați acordat, si în primul rînd, 
pe cîtă înțelegere se putea bizui din partea du. 7I-ați spus toată viața să nu se facă de rîs și să nu vă facă 
de rîs. Nimic mai just și mai bine intenționat tn dorința de bine a părinților. Dar dacă 
această dorință s-a transformat 
pentru ea în dogmă, dacă in
tenția dv. morală a devenit pentru ea îngustime puritană, 
atunci dispariția sa se explică. 
Puritanii au deformat întot
deauna sensurile reale ale exis
tenței, au îngroșat pînă la gro
tesc (dar nu grotesc tragic, 
uneori) vinovățiile, adevărate

echilibrul. 
mai ales, in «ine și mai apro- 
încreder»

sau imaginare, trăind fiecare zi și fiecare act al vieții lor sub 
semnul păcatului suprem, al 
greșelii ireparabile. Intențiile 
părinților sint întotdeauna cele 
mai bune dar uneori rezultatul 
lor e contrar așteptărilor, con
form dictonului care spune că 
drumul spre infern « pavat cu 
intenții bune.

Nu știm, nu putem ști care 
sînt cauzele reale și nu putem 
bănui măcar resorturile intime 
ale acestei dispariții. Presupu
nerea părinților e cea mai plau
zibilă. Rămîne să așteptăm reîn
toarcerea lui Carmen sau, mă
car o știre despre ea de la ci
neva care o cunoaște, care îi știe de urmă.

Știm însă cu certitudine, că tn ultimă instanță, scrisoarea 
aceasta constituie un apel. Dar nu e numai apelul unui pă
rinte îndurerat adresat fiicei 
dispărute, ci o chemare cu sen
suri mult mai largi pentru luci
ditate, echilibru, încredere din 
partea tuturor acelora ce au 
dificila și nobila menire de a educa.

rafinăria din Sisak. 
Specialiștii apreciază 
că, adăugind produc
ția celor două cîm- 
puri petroliere — 
care se va ridica a- 
nual la 300 000 tone 
— Iugoslavia va în
registra la sfîrșitul 
acestui an 2 500 000 
tone petrol.

Extracția petrolu
lui și gazelor in Iugo
slavia a început de 
fapt după' eliberarea 
țării d» sub jugul 
fascist. Înainte, se 
obținea anual o pro
ducție simbolică — o 
mie de tone. Dealtfel 
se acreditase ideea că 
practic in țară nu 
există petrol și gaze 
tn cantități care sd 
permită exploatarea. 
Cercetările au arătat 
însă contrariul: in

Croația și Vojvodina 
s-au descoperit în
semnate rezerve. In 
prezent prospectarea 
continuă mai intens 
decit pînă acum. O a- 
tenție deosebită este 
acordată în special 
regiunilor din Slavo
nia de est, Podravina, 
Posavina și regiunii 
munților Dinarici. Cu 
mult interes se aș
teaptă rezultatul son
dajelor de lingă coas
tele Mării Adriatice, 
din insulele Krk și 
Dugi Otok. Dacă spe
ranțele sînt confirma
te — primele probe 
au dovedit deja exis
tența petrolului și 
gazelor — atunci pînă 
în 1970 o mare part» 
din necesarul de pe
trol va fi acoperit din 
producția proprie.

în provincia Orient», din răsăritul Cubei, a început recent 
a opta „Zafra azucarera" — a poporului —, cum este denumită aici campgnia de recoltare si prelucrare a trestiei de zahăr. 
Această campanie, care se va extinde treptat în lunile următoare și în celelalte provincii — 
Camaguey, Las Villas, Matan- 
zas. Havana, Pinar del Rio — 
reclamă un mare efort colectiv pe scară națională, la capătul ei producția de zahăr a Cubei in 
1968 urmînd a se ridica la apro
ximativ 7 000 000 tone.

Intr-un fel sau altul, întregul 
popor muncitor ia parte la cam
pania de recoltare și de prelu
crare a trestiei de zahăr. „Zafra" înseamnă tn ultimi instan
ță o amplă acțiune conjugată: 
tăierea trestiei, curățirea și ba- lotarea ei, transportarea la ram
pele stațiilor de cale ferată și de acolo la fabrici, prelucrarea tn flux continuu, sortarea și de
pozitarea zahărului, expedierea 
lui atît pe piața internă, cît și mai ales pe piața externă. Cea 
mai importantă dintre toate a- 
ceste operațiuni este tăierea 
trestiei („la corta de la cana") care cere un mare volum de 
muncă și un efort fizic epuizant. In ultimii ani a devenit o tradiție ca, la chemarea par
tidului comunist, zeci de mii de 
muncitori din întreprinderile 
industriale, militari, funcțio
nari, studenți și elevi, bărbați și 
femei, să lucreze prin rotație la recoltarea trestiei de zahăr, 
alături de sutele de mii de ță
rani „macheteros" (denumire 
ce vine de la „macheta" — un cuțit mare cu care se retează

„Zafra 
azucarera"

CORESPONDENTA 
DIN HAVANA 

DE LA V. ST AM AT E
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lai P. C. Francez
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PARIS 18. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : Biroul Politic al Partidului Comunist Francez a dat publicității un comunicat intitulat „Pentru pace și securitate în Europa". în comunicat se exprimă protestul împotriva convocării la Hanovra a Congresului Partidului Național Democrat — partid de extremă dreapta — și se reproșează guvernului vest-ger- man că a permis ținerea acestui congres. De asemenea, se subliniază pericolul pe care l-ar reprezenta pentru Franța integrarea într-o Europă supranațională.„Eforturile Franței — se spune în continuare — trebuie să tindă în special spre a se pune capăt divizării continentului în blocuri militare opuse, spre înlocuirea lor printr-un sistem de securitate colectivă, deschis tuturor statelor, a- tunci cînd scadența în 1969 a Alianței atlantice va pune această chestiune la ordinea zilei".Comunicatul declară apoi că Franța va trebui să recunoască Republica Democrată Germană.

DE PRETUTINDENI
CARGOU CU PROPULSIE 

ATOMICAFirmele japoneze „Ishikawajima- Harima" și „Mitsubishi" au anunțat că vor construi un cargou cu propulsie atomică. Nava va fi gata în anul 1972 și va avea 130 m lungime și 19 m lățime. Reactorul său va dezvolta o energie de 36 000 Kw și va permite realizarea unei viteze de 16,5 noduri marine pe oră.
REZERVE DE AUR NATIV 

ÎN URALIîn Uralul de sud, unul din cele mai vechi ținuturi aurifere din Uniunea Sovietică, geologii au descoperit noi rezerve importante de aur nativ, aflate la adîncimea de 1000 de metri. în Uralul de sud, aurul a început să fie extras în urmă cu aproape două secole. Tot aici a fost găsită cea mai mare bucată de aur nativ, descoperită vreodată în Rusia, care 
a primit denumirea de „Marele triunghi" și avea o greutate de peste 36 kilograme.

ȘEFUL POLIȚIEI JEFUIT.^La Atlantic City, New Jersey, un hoț a pătruns în camera de hotel o- cupată de Gaston Michel și a furat 102 dolari, precum și o insignă de aur în valoare de 32 dolari. Gaston Michel este șeful poliției din localitatea Haworth, din statul New Jersey, iar insigna este emblema lui de șef de poliție.

trestia). Practic nu există colectiv de muncă tn afara „Za- 
frei".

O operațiune importantă, de 
care depinde în mare măsură 
eficiența fabricilor de zahăr, 
este transportarea rapidă a tres
tiei. Spre deosebire de sfecla 
de zahăr, care poate fi depozi
tată o oarecare perioadă de 
timp înainte de a fi prelucrată, 
trestia de zahăr, avînd un grad 
ridicat de perisabilitate, trebuie 
să intre tn procesul de fabri
cație în maximum 24 de ore de 
la tăiere. In actuala „Zafră", 
cuvîntul de ordine al „mache- 
terilor" cubanezi este : „să re
tezăm trestia cit mai jos și din
tr-o singură lovitură". Munci
torii din transporturile auto și 
feroviare și-au luat angajamen
tul : „să transportăm cît mai 
rapid trestia la fabrică". Veștile 
care sosesc din provincia Ori- 
ente despre modul cum se des
fășoară „Zafra" cea mică („Za
fra" cea mare începe din ianua
rie) arată că această campa
nie ia amploare.

S-a anunțat că fabricii» „Jt- 
sus Menendez" și „Ranulfo Ley
va" din localitățile Manzanillo 
și Victoria de las Tunas au și 
produs zeci de mii de tone de 
zahăr. In zilele următoare vor 
intra tn funcțiune fabricile „An
tonio Guiteras" și „Urbano No
ris" care tn vara acestui an au 
fost supuse unui proces de mo
dernizare a utilajului. In întrea
ga țară se desfășoară în ritm 
rapid lucrări de modernizare 
la alte 30 de fabrici care vor 
prelucra mai mult de jumătate 
din întreaga cantitate de trestie 
recoltată.

Ministerul Industriei Zahăru
lui (MINAZ) acordă o atenție 
sporită eficienței economice tn sectorul de prelucrare. Confe
rința organizată luna trecută la 
Havana, cu participarea a nu
meroși specialiști din Cuba și 
din alte țări producătoare de 
zahăr, printre care și România, 
a dezbătut diferite procedee și 
metode moderne de rafinare a 
zahărului, de prelucrare a me- 
lasei, a derivatelor secundar» 
etc.

Însoțită de preocuparea con
tinuă a conducerii partidului și 
statului de a moderniza fabricii» 
de zahăr prin introducerea unor noi metode tehnologice și de a extinde suprafețele cultivate cu 
trestie, a opta „Zafră" a poporu
lui constituie o etapă importan
tă spre atingerea acelui obiectiv 
important, fixat pentru anul 
1970 și anume : o producție a- 
nuală de zahăr de 10 000 000 
tone.

| (Urmare din pag. I)
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cheltuirea unor sume imense.Dilema soluției pare sâ aparținâ acum în exclusivitate Londrei. Din variantele examinate, ideea devalorizării lirei cu 30 la sută (și fără a contracta vreun împrumut) este cea mai combătută, de aceea și mai puțin probabilă, știut iiind că ea ar avea grave Implicații politice interne și ar stîrni furtuni de proteste chiar în sînul partidului laburist. O formulă mai acceptabilă este considerată aceea a unui credit de un miliard de dolari, însoțit de o devalorizare cu numai 15 la sută, sau o ultimă alternativă pentru cazul că se urmărește evitarea cu orice preț a devalorizării : un împrumut de trei miliarde dolari 1
A recurge însă la

In cleștele pieței
sume atît de Imense înseamnă totodată — în Interpretarea observatorilor economici — a accepta în prealabil severele condiții pe care în mod inevitabil le vor pune băncile creditoare. Perspectiva este prezentată astfel în mod neîndoielnic : introducerea unui și mai aspru regim de austeritate economică, cu- prinzînd o nouă creștere a șomajului, noi măsuri de înghețare a salariilor, noi restricții la importul de mărfuri, noi îngrădiri ale consumului intern, o nouă scădere a nivelului de trai.Apelul la băncile străine, pe de altă parte, nu este apreciat a ii de natură

să oier» soluții eficiente pentru nerezolvatele probleme ale redresării economice. Cel mult s-ar obține un fel de răgaz, în care creditele primite ar putea acoperi deficitul balanței de plăți și ar opri — desigur temporar — actualul val al presiunilor și speculațiilor bursiere, care amenință cursul de schimb al lirei sterline.Deși întreaga operație este privită ca efemeră, dar cu repercusiuni îndelungate asupra economiei britanice, este totuși semnalat interesul marii finanțe a- mericane pentru a- cordarea acestor credite șl mai ales pen-

valutare
tru menținerea cursului lirei. Principalul motiv apare limpede : o eventuală devalorizare a lirei ar putea avea efecte negative asupra însăși parității dolarului. La celălalt pol al contradicțiilor inter- occldentale, cercurile din Paris privesc problema și prin a- numite prisme politice și ca atare nu manifestă nici un fel de nerăbdare de a contribui la rezolvarea dificultăților economice britanice. „Francezii — scrie ziarul Times — cu un ochi ațintit la întîlnirea de luni a Consiliului ministerial al Pieței comune pentru reconsiderarea cererii britanice de intra

re, care este presupusă a se sprijini pe tăria lirei sterline, au știut că încă o zi de piață valutară, fără anunțarea fermă a unei operații internaționale de salvare va costa scump Marea Britanie, ceea ce s-a și întîmplat'. Așa se explică printre altele de ce știrile venite din Paris vorbesc despre o atitudine „rezervată* a Franței.Week-endul acesta, după cum se vede, este destinat pentru cîntărirea atentă a variantelor. Hotărî- rea guvernamentală este așteptată să survină din oră îu oră; dar, după părerea observatorilor, ea ar trebui cunoscută pînă cel mai tîr- ziu luni dimineață, a- dică înainte de ora la care bursele occidentale îșl încep ao» tivitatea.
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LA PROCESUL DE LA ATENA
Adoptarea 
unui proiect 
de rezoluție | ÎMPOTRIVA 
in problema terito
riilor aflate sub do

RECHIZITORIU

REGIMULUI MILITAR
minație portughezăNEW YORK 18. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, transmite: întrunită în ședință plenară vineri după-amiază pentru a examina raportul Comitetului nr. 4 (pentru teritoriile sub tutelă și neautonome) în legătură cu problema teritoriilor sub administrație portugheză (Angola, Mozambic, Guineea așa-zisă portugheză), Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat cu mare majoritate de voturi — 82 pentru, 7 contra și 21 de abțineri — un proiect de rezoluție a- probat cu aceeași majoritate substanțială și de comitet, prin care se recomandă Adunării să condamne războiul colonial purtat de Portugalia și se cere aplicarea fărăîn- tîrziere a principiului autodeterminării pentru popoarele din aceste teritorii.Rezoluția cere, de asemenea, autorităților portugheze să oprească influxul masiv de imigranți străini în aceste colonii și să pună capăt exportului samavolnic de muncitori africani în R.S.A.; cere tuturor statelor și în special aliaților militari ai Portugaliei din PactulN. A.T.O. să sisteze livrarea de echipament militar acestei țări; condamnă folosirea acestor teritorii ca baze de operațiuni în scopul încălcării suveranității statelor independente vecine (referire directă ia recentele incursiuni ale mercenarilor în R. D. Congo); recomandă ca prevederile rezoluțiilor Consiliului de Securitate în această problemă să capete caracter obligatoriu; cere tuturor statelor să acorde sprijin moral și material popoarelor din teritoriile amintite, iar agențiilor specializate, să nu acorde nici un fel de ajutor Portugaliei atît timp cît va refuza să a- ducă la îndeplinire rezoluțiileO. N.U.

★La propunerea reprezentantului Bulgariei, Consiliul de Securitate, întrunit în ședință vineri după- amiază, a amînat examinarea situației din Orientul Apropiat pentru luni după-amiază la 15,30, ora locală (22,30 ora Bucureștiului), pentru a da posibilitate membrilor Consiliului de a studia în amănunt proiectul de rezoluție prezentat de către Anglia.
EVENIMENTELE
DIN CIPRU Șl MA 
ȘURILE TURCIEI

NICOSIA 18 (Agerpres). — 
Repetate schimburi de focuri au 
avut loc vineri seara in regiunea 
Kokkina din nord-vestul Ciprului, 
anunță cercurile O.N.U. din această 
țară. Pină în prezent 
dacă noile incidente 
victime.

Publicăm, după agenția Franca Presse, o relatare despre ședința din dimineața de 17 noiembrie a procesului celor 31 de persoane a- cuzate de a se fi opus actualului regim și de a fi luat parte la activitatea organizației de rezistență „Frontul Patriotic".Majorității acuzaților interogați în ședința de dimineață li s-a imputat că au adăpostit sau au procurat adăpost cunoscutului compozitor Mikis Theodorakis, urmărit de autorități.In ședință s-au luat declarațiile acuzaților Silva Akritas (văduva unui fost ministru în guvernul Pa- pandreu și fiică a unui industriaș, fost ministru în guvernul Karamanlis) și G. Lulis, deputat al partidului Uniunea de centru.Doamna Akritas a recunoscut că 
a adăpostit pe Theodorakis, pentru motive „umanitare și de prietenie". Ea a amintit că a cerut lui Theodorakis, după decesul soțului său, să compună o melodie în memoria lui. Pe de altă parte, ea a declarat că arestarea ei și separarea de fiica sa i-au provocat „crize".Lulis, care este acuzat de a fi redactat o proclamație împotriva actualului regim, prin care invita poporul grec să lupte pentru libertate — scrie France Presse — a rostit un adevărat rechizitoriu împotriva regimurilor de dictatură care toate „nu fac decît rău țării 
lor". „Nu unui grup de ofițeri îi 
revine obligația, a adăugat el, de 
a reinstaura democrația în țară, ci 
poporului...".

„Am fost torturată la Securitatea 
generală", a declarat Anna Papani- cola (a cărei fiică, Irini, în stare de libertate, se numără, de asemenea, printre acuzați). „într-o seară s-a 
simulat o execuție împotriva mea : 
m-au legat la ochi și m-au dus 
zice-se in fața unui pluton de exe
cuție. In cursul interogatoriilor 
îmi urlau în urechi: „Da, nu“. „Da, 
nu", pină la 63 de ori într-o șe
dință". „Fac parte din Uniunea de centru, a afirmat ea... Nu am fost niciodată comunistă". „Da, am a- dăpostit pe Mikis Theodorakis, dar pentru motive de ordin umanitar, 
a afirmat acuzata".Nicolaos Makridis, ziarist la „Athinaiki", a declarat că, neavînd de lucru și fiind lipsit de bani, a găsit adăpost împreună cu soția sa și copilul lor la d-na Silva Akritas, unde se ascundea Theodorakis. „Crima care mi se impută mie și soției mele constă în faptul că am locuit sub același acoperiș cu Theodorakis".Ilias Benzolos, comerciant, membru al partidului EDA, a declarat; „Nu am făcut niciodată parte din Frontul Patriotic, deoarece, de altfel, eram deportat în insula Yaros începînd de la 1 iulie". „Dar eu. 
care am făcut parte din rezistență 
și care am fost condamnat la moar
te, întemnițat, apoi grațiat, vă afirm 
astăzi că „Frontul Patriotic", izvo- 
rît din actualul regim, nu-și va în
ceta ascensiunea".In aceeași relatare, agenția cita-

tă arată că, în seara de 16 noiembrie, dintr-un automobil care trecea prin fața Tribunalului militar din Atena au fost aruncate manifeste. Se pare că au fost operate arestări.După cum transmite agenția Reuter, la 17 noiembrie alți 41 de acuzați au fost trimiși în fața Tribunalului militar din Salonic.După cum transmite France Presse, Comisia internațională a juriștilor, într-un comunicat publicat vineri, „își exprimă indignarea împotriva procedurii arbitrare și abuzive a actualelor autorități grecești, care demonstrează disprețul lor total față de dreptul de apărare și privează cetățenii de toate garanțiile judiciare".Comisia denunță imposibilitatea pentru acuzații în procesul în curs în Grecia de a beneficia de asistența unui consiliu juridic care să asigure apărarea lor.
Locuitori oi orașului Montevideo 
(Uruguay), demonstrînd împotriva 

politicii economice a guvernului

agențiile de presă
• REUNIUNEA REPREZENTANȚILOR AGENȚIILOR 
DE TURISM DIN ȚĂRILE BALCANICE • START 
NEOFICIAL ÎN CAMPANIA ELECTORALĂ DIN S.U.A.

0 conferință de presă 
radiotelevizată ținută vineri seara de președintele Johnson este interpretată de observatorii politici din Washington ca marcînd deschiderea neoficială a campaniei sale electorale. Cea mai mare parte a întrebărilor puse de ziariști și a răspunsurilor președintelui s-au referit la războiul dus de S.U.A. în Vietnam.

sîmbătă la Sofia. Delegația din România este condusă de Ion Der- mengiu, director general al Agenției centrale pentru turism internațional din cadrul O.N.T.

nu se știe 
au provocat

★comunicat vineri la Ankara seoficial datIntr-un publicității arată că ministrul de externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, a remis ambasadorului grec în Turcia o notă în care guvernul turc I subliniază că poziția din ultimul I A j? ■ 1timp a Greciei provoacă o încor- ■ ** dare sistematică a relațiilor dintre cele două țări, transmite agenția France Presse. Ministrul de externe turc, se spune în comunicat, a atras atenția ambasadorului grec asupra răspunderii guvernului Greciei pentru „gravele și regretabilele evenimente care s-au produs recent în Cipru". Comunicatul arată, pe de altă parte, că ministrul de externe turc a făcut cunoscut ambasadorului Greciei imediate pe care, după guvernului turc, trebuie treprindă guvernul de la evenimentele
măsurile părerea să le în- Atena în dinlegătură cu Cipru.Parlamentul deliberările în vineri. Surse parlamentare citate de agenția Associated Press precizează că după 19 ore de dezbateri a fost adoptată o rezoluție care dă dreptul guvernului de a trimite trupe în străinătate în cazul unor ostilități în legătură cu Cipru.Pe de altă parte, la Ankara s-a anunțat oficial că președintele Turciei, Cevdet Sunay, și-a amînat vizita oficială pe care trebuia să o facă în Arabia Saudită între 20 și 25 noiembrie, precum și cea din Libia, programată între 25—30 noiembrie. Această amînare este motivată de evoluția evenimentelor din Cipru.

turc ți-a continuat tot cursul zilei de

*NEW YORK 18 (Agerpres). — Intr-un raport adresat Consiliului de Securitate, secretarul general al O.N.U., U Thant, cheamă toate părțile să prevină repetarea „incidentelor lipsite de sens și deplorabile" care s-au produs în Cipru.

Vizita delegației

Marii Adunări Naționale

in IranTEHERAN 18. — Corespondentul Agerpres, N. Popovici, transmite : In continuarea călătoriei în Iran delegația parlamentară română, condusă de președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a plecat vineri dimineața din A- badan pe calea aerului spre Șiraz. Oaspeții au fost însoțiți la aerogara Abadan de guvernatorul orașului, Al Nezam Zahedi, și de alte persoane din conducerea municipalității și ai companiei petroliere. A- vionul ia direcția spre insula Kharg, situată în Golful Persic. La joasă altitudine ocolim fîșia de pă- mînt împînzită de conductele petrolifere cele mai mari și mai moderne din lume, instalații de pompare a petrolului în vapoare de mare tonaj. Delegația parlamentară română este întîmpinată la sosire pe aeroportul Șiraz de primarul orașului, colonel M. Sasai, și de alte persoane oficiale, care urează președintelui membri duros pleacă Șirazul mele său î ‘ ~ jsid, cetatea de scaun a lui Darius și a dinastiei Hasemenide. La o dis-

tanță de 60 km de oraș, parlamentarii români studiază cu interes impresionantele vestigii și monumente de piatră într-un imens ansamblu arhitectural, mărturii elocvente ale civilizației persane care s-a dezvoltat în urmă cu aproape 2 500 de ani pe aceste meleaguri. întorși la Șiraz, leagănul trandafirilor și al privighetorilor cîntate cu atîta sensibilitate de Saadi și Hafez, în semn de omagiu adus vechii capitale poetice a Persiei, parlamentarii români se opresc la mormintele părinților liricii iraniene. Guvernatorul general al provinciei, Fars Nasser Sadri, a oferit la reședința sa un dineu în onoarea președintelui M.A.N. și a celorlalți parlamentari români. Au luat parte, de asemenea, primarul orașului și numeroase personalități locale, precum și ambasadorul României, Pavel Silard.

VIETNAMUL DE SUD

Lupte 
înverșunate9 
în regiunea 
Dak ToSAIGON 18 (Agerpres). — „Luptei* sînt extrem de înverșunate, pierderi grele în rîndul trupelor americano- saigoneze în întreaga regiune muntoasă Dak To', anunța agenfia France Presse sîmbătă după-amiază. Forjele patriotice acfionează în imediata apropiere a bazei americane care a fost supusă sîm- bătă dimineața unui nou și puternic bombardament cu morfiere. în același timp, pe o colină din această regiune, unități de pușcași ai forfelor patriotice au lansat un atac asupra pozițiilor ocupate de divizia a 4-a americană. Sînt în curs lupte înverșunate între unități de parașutiști americani și forte patriotice la 30 kilometri sud-est de Dak To.

ai bun cu la
M.A.N. și delegației venit. De mașinile Persepolis, pe nu- iranian Takhte-Djam-

celorlalți un căl- aici se traversînd pe

transmit
națională. în aceeași zi, delegația Partidului Comunist din Austria a părăsit Belgradul.

Expoziția de tehnică fe
roviară din Moscova a fost vizitată vineri de Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi și alți conducători de partid și de stat sovietici. In aceeași zi, conducătorii de partid și de stat sovietici au făcut o vizită la Centrul de televiziune din Ostankino.

ELVEȚIA Șl PROIECTUL DE TRATAT
DE NEPROLIFERARE A ARMELOR NUCLEAREBERNA 18. — Corespondentul A- gerpres, Horia Liman, transmite: Willy Spiihler, șeful departamentului politic al Consiliului Federal al Elveției, a remis vineri delega- ților U.R.S.S. și S.U.A. la Conferința de dezarmare a celor 18 state de la Geneva o notă privind poziția Elveției față de,proiectul de tratat de neproliferare. El a declarat că Elveția, care în principiu este favorabilă încheierii u- nui tratat de neproliferare, consideră că proiectul aflat în discuția Comitetului celor 18 state pentru dezarmare nu este nici definitiv.

nici complet. Ceva mai mult, articolul 3, privitor la problema controlului, nu este nici redactat. In legătură cu problema controlului, a arătat vorbitorul, Elveția insistă ca în orice caz instalațiile civile ale țărilor nucleare să fie supuse controlului.Consiliul federal elvețian cțbre ca puterile nucleare să se angajeze în mod ferm că vor furniza informații asupra tehnologiei nucleare în scopuri pașnice, inclusiv cele în legătură cu exploziile nucleare cu caracter pașnic.

Avioane militare izraelie- 
ne au violat vineri spațiul 
aerian al R.A.U., efectuînd zboruri de recunoaștere, a declarat vineri seara un purtător de cuvînt al comandamentului forțelor armate egiptene într-un comunicat difuzat de postul de radio Cairo. Artileria antiaeriană a deschis focul, obligînd avioanele izraeliene să părăsească spațiul aerian al R.A.U., relatează agenția M.E.N., citînd comunicatul militar difuzat de radio Cairo.

Asociația de prietenie 
Finlanda-România, cu sprijinul I.R.R.C.S., a organizat în ziua de sîmbătă 18 noiembrie 1967 în orașul Valkeakoski, important centru industrial finlandez, expoziția „Peisaje și tipuri din România". La deschidere au luat cuvîntul K. Dahl, primarul orașului, Seppo Siren, secretarul Asociației de prietenie Finlanda-România, precum și N. I. Vancea, ambasadorul României la Helsinki.

0 reuniune a reprezen
tanților agențiilor de turism și automobil-cluburilor din țările balcanice, la care iau parte delegații din Bulgaria, Grecia, România, Turcia și Iugoslavia a început

La sediul C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia a avut loc sîmbătă o întîlnire între Mialko Todorovici, secretar al Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I. și delegația Partidului Comunist din Austria condusă de Franz Muhri, președintele partidului, care a făcut o vizită de cinci zile la Belgrad. în cursul întîlnirilor delegației austriece cu reprezentanți ai U.C.I. au fost discutate probleme de interes comun ale situației internaționale actuale și ale situației din mișcarea muncitorească inter-

In comunicatul dat publi
cității la Praga la încheierea vizitei în Cehoslovacia a ministrului de stat însărcinat cu cercetarea științifică, probleme atomice și spațiale al Franței, Maurice Schumann, se subliniază că obiectul tratativelor purtate l-au constituit în special problemele cooperării în domeniul folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice, probleme ale tehnicii de calcul și altele.

Președintele Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Co
reene, Kim Ir Sen> 3 adresat o scrisoare de felicitare muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din întreprinderile industriale care au îndeplinit înainte de termen, în cinstea celei de-a 22-a aniversări a Partidului Muncii din Coreea (10 octombrie), planul economiei naționale pe anul 1967.

Locuitorii Tiraneiau sărbă- torit, la 17 noiembrie, cea de-a 23-a aniversare a eliberării capitalei R. P. Albania de sub ocupația nazistă.
Confruntări pe

parlamentară
de la

Săptămîna trecută a concentrat la Bonn discuții intense în cîteva probleme interne considerate ca deosebit de importante. Cea mai amplă dezbatere s-a desfășurat în parlament a- supra situației din industria cărbunelui. Ca niciodată ea a fost urmărită cu atenție de un mare număr de deputați și a atras șefi ai guvernelor de land dornici să se informeze direct asupra modului cum concepe cabinetul federal să rezolve această spinoasă problemă care împovărează de 10 ani activitatea politică. „Criza Ruhrului", cum este în general denumită situația, deși prin dificultăți similare trece și landul Saar, a devenit, potrivit aprecierii liderului social-democrat Helmut Schmidt, „cea mai importantă temă de politică internă a republicii federale".Rezumînd evoluția agravantă a industriei cărbunelui, presa vest-germană insera, a doua zi după dezbaterile din parlament, următoarele date : numărul minelor de cărbune a scăzut, în perioada 1957—1967 de la 175 la 83. Alte șase mine, cu o producție anuală de 5,4 milioane tone cărbune și cu 13 000 de sa- lariați sînt amenințate.

Bonn
după cum s-a anunțat, să-și înceteze activitatea sau să și-o reducă parțial ; cu 10 ani în urmă, în republica federală se extră- geau 149 milioane tone cărbune ; anul trecut — 126 milioane tone; în 1957 în minele de cărbune erau ocupați circa 604 000 de muncitori și funcționari ; în prezent numărul lor a scă-

și federal. Demonstrațiile minerilor din Ruhr s-au înmulțit. Cea mai recentă, care a avut loc acum cî- teva săptămîni și care a reunit 15 000 mineri, a căpătat, după expresia săp- tămînalului „Die Zeit", „alte accente decît numeroasele adunări de protest precedente", publicația re- tinînd faptul că participan-
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zut la jumătate ; anual, 30 milioane tone cărbune nu mai găsește debușeu pe piața internă.Procesul galopant de închidere a exploatărilor a depășit posibilitățile de absorbire a minerilor în alte ramuri ale industriei. Probleme serioase s-au creat și pentru alte grupuri ale populației care, neocupate direct în industria cărbunelui. își realizau cîștigurile din serviciile necesare în așezările minerilor.Amînarea elaborării u- nei soluții de ansamblu a generat numeroase înfruntări politice pe plan local

ții au intonat internaționala.în asemenea împrejurări generale s-au deschis dezbaterile din Bundestag a- supra proiectului prezentat de ministrul federal al e- conomiei Karl Schiller (social-democrat). Măsurile guvernului pentru adaptarea și însănătoșirea industriei cărbunelui preconizează crearea unei societăți comune care să cuprindă toate minele.extracției de cărbune și înființarea de noi prinderi care să absoarbă mina de lucru eliberată. Industria cărbunelui urmează să-și caute si să-și
reducereaîntre

găsească o formă de organizare care să ducă la obținerea de cărbune vest- german mai ieftin, competitiv. Ca o consecință a a- plicării măsurilor preconizate. numărul minerilor ar fi redus, pînă în 1971, de la 295 000 la aproximativ 200 000.Concepția-cadru prezentată în numele guvernului de ministrul economiei Schiller a obținut în linii mari în parlament consim- tțimîntul reprezentanților celor două partide ce formează guvernul (U.C.D. și P.S.D.) și, în plus, al Partidului liberal, aflat în o- poziție. Fără a se opune în principiu măsurilor preconizate. doi din colegii de partid ai ministrului Schiller, președintele grupului parlamentar al Partidului social-democrat, Helmut Schmidt, și șeful guvernului landului Rhenania de Nord-Westfalia, Heinz Kiihn, au exprimat totuși unele îngrijorări. Schmidt a cerut o dozare mai judicioasă a procesului de închidere a minelor, termenul de 18—24 de luni, luat în considerare de ministrul federal al economiei, părîndu-i-se prea scurt. El a vorbit de teama care se extinde în prezent în Ruhr. Kiihn, în landul căruia este cuprins bazinul Ruhrului, a menționat că acolo se dezvoltă o „criză de încredere". 40 000 locuri de muncă. cît a estimat Schiller ca necesare pentru perioada următoare, sînt insuficiente, după părerea lui Kiihn. O evaluare dica cifra 100 000.Primele presă conțin păreri foarte diferite. Majoritatea ziarelor constată că însănătoșirea industriei cărbunelui a devenit „o problemă de extremă urgență".întrebarea care persistă încă după această primă

realistă ar ri- la cel puțincomentarii de

rundă de dezbateri și căreia nu i s-a dat un răspuns categoric este dacă procesul rapid de închidere a minelor va putea fi urmat în mod corespunzător de crearea unor noi întreprinderi, într-o perioadă în care n-au fost depășite definitiv dificultățile unei evoluții conjuncturale defavorabile.O a doua dezbatere, desfășurată nu în ședința plenară a parlamentului ci în două din comisiile sale (juridică și de politică internă) a avut în centrul a- tenției așa-numita „legislație de stare excepțională" La discuții au fost invitați 13 experți din domeniul juridic, printre care cu- noscuți profesori. „în problemele principale — constată „Die Welt" — profesorii au fost în dezacord", în expresia concentrată a ziarului „Frankfurter Al- Igemeine", profesorii au exprimat păreri care resping în principiu legislația excepțională sau critici fată de chestiuni de detaliu. Cu cîteva zile înainte de discuția purtată în cele două comisii, revista „Der Spiegel" anticipa rezultatul acestei dezbateri, enume- rînd personalitățile și cercurile mai importante oponente „legislației excepționale".După părerea revistei, legislației i se opun experti proeminent! în drept de stat și sociologi, 486 de profesori preoți zatia avînd bri.Revista estimează, de asemenea, că 166 deputați din rîndurlle Partidului social-democrat și Partidul liberal ar putea da un vot negativ proiectului „legislației excepționale", elaborat de ministrul de interne Liicke.

vest-germani și 552 evangheliști. organi- tineretului sîhdical 700 de mii de mem-
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PREZENTE ROMÂNEȘTI
PESTE HOTARE

CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO

Limba româ
nă la Univer
sitatea din
Tokio
Prietenii din Tokio al tării 

noastre au aniversat zilele tre
cute cinci ani de la înființarea 
cursului de limbă română, or
ganizat de Asociația de priete
nie Japonia—România. A fost un 
moment sărbătoresc subliniat în 
cuvinte călduroase de cei pre- 
zenți. Secretarul aeneral al aso
ciației. Shiro Suzuki, amintea că 
in primăvara anului 1962. cînd 
au început cursurile de limbă 
română, era doar un grup re- 
strîns de pasionați. De atunci

insă, în fiecare primăvară șî 
toamnă, numărul celor dornici 
să cunoască limba si cultura po
porului român, viata si datinile 
lui a crescut continuu. Unii 
dintre cei peste 150 de absol
venți au devenit reputati spe
cialiști în domeniul limbii si li
teraturii române. Michiko Vota. din prima promoție de ab
solvenți. este autorul unei tra
duceri a romanului „Răscoala" 
de Liviu Rebreanu. apărut vara 
aceasta în librării.

Prezent la această festivitate, 
ambasadorul român la Tokio, 
Ion Datcu, a felicitat călduros • 
conducerea asociației și pe pro
fesori pentru strădania depusă 
în inițierea în tainele limbii ro
mâne a japonezilor dornici să 
vorbească si să citească în ori
ginal operele lui Eminescu. Ca- 
ragiale, Rebreanu si Arghezi.

în continuarea si dezvoltarea 
acestei tradiții. începînd din 
luna octombrie a luat ființă pri
mul curs de limbă români 
inclus în programa cate
drei de limbi romanice a Uni
versității de limbi străine din 
Tokio. Această acțiune este sa
lutată aici ca înscriindu-se pe 
linia preocupărilor pentru lărgi
rea cunoașterii si înțelegerii re
ciproce dintre popoarele român si japonez.

Florea ȚUIU

CORESPONDENȚA 
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Două

expoziții

de cultură
a-în plin centrul Romei au 

părut afișe sugestive invitînd la 
vizitarea a două expoziții con
sacrate artei și culturii româ
nești. La numai o sută de me
tri de Piazza Venezia, cunoscu
ta librărie „Rinascita" găzduieș
te „Expoziția cărții românești", 
în standuri ornamentate cu o- 
biecte de artizanat din tara 
noastră se prezintă peste opt 
sute de lucrări din diverse do
menii, ilustrații de carte, tradu
ceri în diferite limbi. In prim 
plan apar operele lui Eminescu, 
Alecsandri. Arghezi. Blaga. Sa- 
doveanu. Călinescu. scrieri ale 
lui N. Bălcescu, N. Iorga. V. 
Părvan. O scurtă prezentare în 
limba italiană îi introduce pe 
vizitatori în tematica literaturii 
românești, le vorbește despre 
prețuirea operelor clasicilor și 
răspîndirea lor de masă în rîn- 
durile cititorilor. O amplă pre
zentare se face totodată scriito
rilor contemporani, unele dintre 
lucrările acestora fiind traduse 
și în Italia. Publicul italian are 
posibilitatea acum ca, pe lingă 
lucrări ale lui Zaharia Stancu,

Marin Preda ți Eugen Barbu, 
să cunoască ți poezii ale lui 
Nichita Stănescu. Marin Sores- 
cu. Vasile Nicolescu. Ion Ale
xandru. Un stand special este 
rezervat traducerilor unor cărți 
românești apărute în limba ita
liană. Si numărul titlurilor tra
duse crește an de an. bucu- 
rîndu-se de succes.

Expoziția își propune să deschidă noi ferestre spre cele mai 
valoroase lucrări ale literaturii 
române, să contribuie la o mai 
bună cunoaștere a României, la 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie dintre cele două popoare și 
țări. După primele zile de la 
deschidere, expoziția e vizitată 
cu interes. Impresiile oaspeților 
sînt consemnate laconic : „O 
sursă de adevăr". „Bogăție spi
rituală românească". „Cît mai 
multe traduceri în limba italia
nă".

...La Palazzo Firenze, din ve
cinătatea parlamentului, e des
chisă expoziția sculptorului Eu
gen Ciucă. în sala centrală un 
joc de lumini și culori scoate cu 
succes în relief calitățile unui 
număr de 20 lucrări în lemn, 
marmură și piatră policromă.

Inaugurînd expoziția în pre
zenta unui numeros public — 
critici de artă, scriitori și ar
tiști. ziariști, baronul Giovanni 
di Giura. vicepreședinte al 
cietății „Dante Alighieri", 
mințind legăturile vechi 
prietenie dintre cele două 
poare a spus: „în numele 
tei. doresc cele mai bune relații 
între Italia și România, 
este universală si îi. unește pe 
oamenii din toate țările în e- 
fortul de a crea și ințeleae fru
mosul".

Cele două expoziții românești 
rămîn deschise pînă la 25 no
iembrie.
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