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Proiectul de Directive ale C.C. al P.C.R. cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale tratează amplu și complex probleme de însemnătate crucială pentru progresul neîntrerupt, rapid și multilateral al societății românești pe calea socialismului. Sintetizînd o experiență bogată, care s-a acumulat în aproape două decenii de construcție socialistă planificată, examinînd în cele mai intime laturi situația actuală a economiei, partidul preconizează importante măsuri pentru îmbunătățirea formelor și metodelor de planificare, deschizînd noi căi pentru valorificarea din plin a avantajelor orînduirii noastre socialiste, pentru o și mai viguroasă creștere și modernizare a forțelor de producție.Planificarea economică, în accepția largă a acestei noțiuni, își află de^rminarea obiectivă în concen- trârea" și socializarea crescîndă a producției, care impun reglementarea proporțiilor și ritmurilor de dezvoltare, dirijarea proceselor și fenomenelor economice de ansamblu, cunoașterea evoluției lor într-o perspectivă cît mai clară. Acest lucru se face tot mai simțit și în capitalism. Ar fl însă o gravă eroare să se pună semnul egalității între planificarea socialistă și cea capitalistă, între scopurile urmărite de una și cele urmărite de cealaltă, între posibilitățile societății socialiste de a exercita planificarea și cele de care dispune capitalismul. Asupra tuturor acestor chestiuni influențează nemijlocit relațiile de producție, relațiile sociale în general.A circulat multă vreme în scrierile unor economiști teza simplistă, potrivit căreia în capitalista ar fi total cu neputință ca prin intervenția statului să se realizeze o reglementare a proceselor economice. Nevoia de dirijare a economiei capitaliste se impune astăzi prin forța evidentei.In condițiile actuale, monopoluri- gigant au apărut în mai toate țările capitaliste dezvoltate, ajungînd nu numai să domine, ci să și dețină în totalitate ramuri de producție. Ca rezultat al etatizărilor sau al investițiilor de stat, s-a dezvoltat și sectorul de stat în economia diferitelor țări. Volumul mare de investiții cerut pentru dezvoltarea producției moderne și implicațiile lor economice, frecventele schimbări ta tehnică și tehnologie, în structura producției reclamă studii serioase și previziuni cît mal reale, pe perioade lungi.Astăzi, intervenția în economie a statului capitalist, ca exponent al intereselor burgheziei, nu se mai rezumă la mijloacele și formele din perioada capitalismului premonopolist și nici măcar la cele utilizate cu dpuă-trei decenii în urmă. Aceste mijloace șl forme se manifestau după producerea fenomenelor distructive și nu aveau darul să le prevină. Statul capitalist contemporan își asumă tot mai mult rolul de a Influența reproducția în momentele ei principale pentru a încerca să preîntîmpine situații nedorite, să atenueze contradicțiile care macină orînduirea capitalistă.Efectiv, sub denumiri diverse, cu sfere mai largi sau mai înguste de cuprindere, în numeroase țări capitaliste se desfășoară acțiuni guvernamentale de reglementare a dezvoltării economice. In unele țări, ca Franța, Norvegia au fost elaborate planuri economice pe termen lung. Acțiuni de programare economică au fost întreprinse și în Olanda, Suedia, Finlanda, Italia, Anglia.O analiză atentă a realităților din

lumea capitalistă dezvăluie însă îngrădirile, limitele care stan în calea acțiunilor de reglementare a proceselor eoonomice. Economia capitalistă s-a schimbat mult în anii din urmă, dar esența relațiilor de producție capitaliste a rămas aceeași. Sectorul de stat este în general limitat și nu întruchipează vreun tip principial nou de relații de producție. Ca urmare, statul, deși poate interveni în viața economică, și o face cu rezultate mai mult sau mai puțin pozitive, nu reușește totuși să armonizeze decît aparent și limitat interesele foarte diverse ale grupărilor monopoliste și ale diferitelor pături burgheze și cu atît mai puțin să împace interesele ireductibil opuse ale exploatatilor și exploatatorilor. „Este ușor să ceri pla
nificarea — a declarat reprezentantul Angliei la o conferință internațională ținută în R.F.G. în problemele planificării economiei de piață — dar 
de unde să iei metode eficiente care 
să permită statului înfăptuirea mă
surilor necesare fără încălcarea „li
bertății subiecților economici' ? La 
urma urmei întreprinzătorul își riscă 
propriii săi bani...".In aceste condiții, planurile au doar un caracter orientativ, de recomandare, iar îndeplinirea lor este astfel, din capul locului îndoielnică. Cu toată existența planului — arată P. de Wolf, unul dintre conducătorii Oficiului central olandez de planificare — „nu a fost totdeauna posibil 
să se evite dificultăți serioase". După expresia Iul Pierre Massâ, fost comisar al planului din Franța, planul nu este altceva decît un „reductor de 
incertitudini".Tabloul extrem de contradictoriu pe care îl prezintă planificarea în țările capitaliste constituie o mărturie vie a îngrădirilor pe care această orînduire le pune în calea organizării și conducerii planificate a economiei naționale.Izvorîte din condiții soclal-econo- mice calitativ diferite, necesitatea și posibilitatea planificării în socialism

Liviu MELINTE

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu
1 ș

Ivan Ignatinvici JaHovskiTovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, au pritait, miercuri la amiază, pe mareșalul Uniunii Sovietice,. Ivan Ignatievici Jakubovski, comandantul suprem al forțelor armate unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, care se află într-o vizită în țara noastră.La primire au luat parte tovarășii general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, general-
îmi amintesc că în întâmpi

narea Revelionului 1950 carica- 
turiștii din lumea întreagă se 
amuzau încercînd să facă bilan
țul primei jumătăți a secolului 
XX. Bineînțeles că se uza de 
comparații: 1900 — un auto
mobil arhaic nu putea înainta 
din cauza mulțimii de curioși; 
1950 — o domnișoară nostimă 
nu putea face un pas din cau
za mulțimii de automobile... 
Dar azi, după încă 17 ani ? 
Oare pietonii constituie o spe
cie aflată pe cale de dispari
ție ? Nu știm ce ne rezervă 
viitorul. Poate că pietonii vor 
deveni în anul 2000 niște gra
țioase libelule acționate de a-

tovarășul Luis Corvalan, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Chile.Au participat tovarășii Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., și
Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

lorilor teatrale ■ Un prodigios
înaintaș al literaturii române mo

Miercuri dimineața, la sediul C.C. al P.C.R. a avut loc o întîlnire între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, și
In ziarul de azi

k

■ Faptul divers ■ Circulația va

derne ■ Sport

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a primit miercuri pe ambasadorul extraordinar și pleni-
potențiar al Islandei în țara noastră, dr. Kristinn Gudmundsson, în legătură cu plecarea definitivă a acestuia. (Agerpres)

Chivu Stoica,

colonel Ion Gheorghe, prim-ad- junct al ministrului forțelor armate și șef al Marelui stat major.Au fost, de asemenea, prezenți, tovarășii I. S. Ilin, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și general-colonel G. P. Romanov, reprezentant permanent al Comandamentului forțelor armate unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia.Cu această ocazie a avut loc o convorbire care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, tovărășească.
r

■ Arhitectul șef în ierarhia locală

DIN NOU,

ripi mecanice sau de motoare 
cu reacție. Dar pină atunci...

Pînă atunci lucrătorii Direc
ției Circulație de la Miliția Ca
pitalei îmi pun în față o situa
ție care taie orice chef de glu
mă : curba accidentelor provo
cate de pietoni de-a lungul a- 
cestui an suie constant, trecînd 
în ultima vreme peste limita 
celor 50 de procente din tota
lul accidentelor.

Intr-o broșură editată în 1928 
se discuta cu aprindere des
pre... gîtuirea primejdioasă a 
circulației la cîteva intersecții 
ale Bucureștiului, despre lucrări 
de canalizare, electricitate etc. 
care „nu coincidau" și — ciudat, nu-i așa ? — despre pro
blema gravă a pietonului dis
trat, refractar, needucat ș.a.m.d. 
Dacă așa arăta situația acum 
patru decenii, cum ni se înfă
țișează ea astăzi ? Peisajul ora
șului s-a schimbat, ritmul și intensitatea circulației de ase
menea, dar și acum discuțiile 
ajung, vrînd-nevrînd, la pro
blema pietonului. Departe de 
a fi privit ca un inamic al... 
șoferilor, pietonul este, cel mai 
adesea, propriul său dușman. 
Neatenția, graba vieții moder
ne, necunoașterea legilor circu
lației rapide îl expun unor pericole reale de care nu e 
întotdeauna pe deplin conștient. 
Fluierul agentului de circulație 
sau chiar amenda plătită pe

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a n-a)

CĂLĂUZE RELE
însemnări pe marginea unor instrucțiuni
și broșuri din alimentația publică
Instrucțiunile sînt niște îndreptare (obligații de serviciu minime) pe care o unitate (indiferent de categorie și profil) le primește de la unitățile și instituțiile superioare. Un restaurant, fiindcă vorbim de alimehtația publică, poate primi instrucțiuni de la Ministerul Comerțului Interior, de la direcția comercială regională, de la trustul local de alimentație publică, de la întreprinderea de alimentație publică. Instrucțiunea este de două feluri : verbală și scrisă. Cea verbală se referă mai ales la reglementări de servicii curente iar cea scrisă are un caracter mai permanent. Instrucțiunea scrisă poate fi și ea, la rîndul ei, de mai multe feluri : sub formă de adresă, circulară, broșură, carte, cărticică. Cele 4 foruri care tutelează alimentația publică uzează de toate aceste forme. O ultimă precizare : cum trebuie să fie instrucțiunea pentru a avea eficacitate ? ..........................b) elară ; c) se refere la jore (pentru măruntă, sîcîltoare) ; e) să nu se bată cap în cap cu alte instrucțiuni.Și acum, instrucțiunea fiind definită teoretic, să aruncăm o privire asupra

a) aplicabilă ; concisă ; d) să probleme ma- 3 evita tutela

adreselor, circularelor, broșurilor, cărticelelor elaborate de forurile tutelare ale alimentației publice. Și să vedem : în ce măsură sînt ele capabile să contribuie la perfecționarea activității respectivului sector?Am intrat într-o dimineață la bufetul „Poarta Albă" din București (localitatea și restaurantul nu contează, de fapt — toate unitățile de alimentație publică din țară posedă aceleași instrucțiuni).Responsabilul înțelege imediat despre ce este vorba și-mi așează în față cîteva dosare — recolta instrucțiunilor pe curs.CătreBufetul „Poarta „Luați măsuri pulsionare a vînzării cartofilor"...Cum adică? Ce măsuri de impulsionare pot fi luate ? Să fie rugați clienții să mănînce cartofi î Forul tutelar omite să dea și sugestii pentru impulsionare...Către...„Vă atragem atenția că unele bufete nu sînt bine aprovizionate" (!)Oare prin asemenea „a- trageri de atenție" fără consistență speră forurile tutelare să rezolve problema aprovizionării ?Ne oprim aici. Nu putem

anul înAlbă" de im-

însă să nu reproducem sutele de instrucțiuni, adrese, circulare etc. prin care este „dirijată" de la distantă alimentația publică. Prin care șefii de unități sînt învătati să curețe iarna zăpada din fata unității, lucru pe care ei îl fac de zeci de ani si totdeauna înaintea sosirii circularelor de rigoare. Prin care sînt învătati cum să se debaraseze de cîinii vagabonzi. cum să se chivernisească buteliile de aragaz, cum să încarce și să descarce gheața și lăzile în și din camioane. Fapt este că lucru de nimic face imediat obiectul unei circulare, unei adrese, unei a- trageri de atenție. Funcționarii M.C.I., T.A.P.L.,I.A.P.L., D.C.R. își pierd o mare parte din vremea destinată lucrului conce- pînd adrese și circulare.— Cunoașteți pe de rost toate instrucțiunile ?' Responsabilul de la „Poarta Albă" a stat o clipă în cumpănă, apoi a răspuns cinstit:— Nu. Sînt prea multe. $1 pe urmă, unele încearcă să ne învețe lucruri pe care noi le practicăm de zeci de ani. Altele n-au nici o legătură directă cu activitatea noastră...Fără îndoială că. ditiile unei rețele

vaste, un rol important au instrucțiunile, broșurile-în- dreptar. Problema care se pune este : ce spun ele. la ce nivel sînt elaborate, ce foloase practice aduc celor puși să le aplice. De pildă, o problemă care merită lămurită este ridicarea pe o treaptă superioară a deservirii ; activul restaurantelor trebuie negreșit să-și cunoască îndatoririle. Deci aplaudăm apariția unor instrucțiuni necesare. Dar sînt eficiente aceste broșuri ? Aici e aici. Este suficient să faci o lectură a acestora pentru a-ti da seama de valoarea lor. de lipsa de discernămîntcare au fost concepute. U- nele dintre aceste cărticele nu spun absolut nimic sau spun lucruri total străine de problemele actuale din alimentația publică. Să frunzărim, de pildă. „Scurtul îndrumar pentru lucrătorii din comerț privind sortimentele brînzeturi din lapte vacă" (! !).Pe 22 de pagini sînt scrise sortimentele de brîn- ză. în schimb. „îndrumarul" contine.rdoar niște caracterizări Generale, fără Indicații practice, privind
Gh. GRAURE

cu

de dede-

în con- atît de (Continuare în pag. a II-a)

CINCI CIT O
Ca-ntr-un ritual solemn de dimensiuni cosmice, o voce coborîtă parcă din Olimpul zeilor, reluată și sporită în intensitate de acustica de largă amplitudine a cavității, dă, scurt și sentențios, indicația să se cupleze benzile și să se treacă pe centralizat.Vin la rînd apoi, cu ritmicitatea bătăii de ceasornic, o suită de semnalizări sonore, ceva aducînd cu sunetele intermitente ale sirenelor în port, și iarăși aceeași voce, solicitînd atenție și prevenind asupra pericolului de accidente, anunță că banda, în totalitatea el înscrisă pe centralizator, își începe travaliul. Fîșia aceea neagră, lungă de un kilometru și jumătate. prinde a luneca pe role, fără istov, gonind de aci înainte cu 4,12 m pe secundă. în aceeași clipă, ori la interval de cîteva numai, și la fel, chemînd, acustic, la atenție, intră în acțiune excavatorul. O construcție metalică de forme și dimensiuni neobișnuite, înaltă cît cinci etaje, pornește asaltul peretelui negru și

Reportaj de N. Popescu-BOGDÂNEȘTI

dur ca aținea. Cele opt cupe dințate ale rotorului mușcă scăpărînd seîntei. Smulși din tăcerea și odihna-le multimilenară, sfărîmați și învălmășiți, cărbunii trec, ocolind, de pe o bandă pe alta și gonesc, asemeni unui șuvoi, ca un rîu negru, bolovănos și învolburat spre statia de încărcare...în imensa groapă, ruptă parcă din peisajul selenar, a carierei de lignit Cicani și-a început lucrul o echipă de schimb nouă.Ziua se-ngînă cu noaptea. Și cărbunele curge, curge rîu fără sfîrșit, rîu bolovănos și ca smoala, ce curînd se va preface în foc, apoi, urmînd miraculosul ciclu al transformărilor din natură, va lua înfățișarea lu- minei sclipind în becuri, ori a ener-

MIE In pagina a iii-a

giei mecanice, va fi civilizație, ma- șini-unelte, produse chimice încorporate în alimente, va deveni viată și inteligentă. La Cicani, cei cîțiva oameni, care nu vorbesc, precum tovarășii lor cărbunari de subteran, de intrarea în șut, și nu și-au adresat pleonasticul dar pe tot așa de pitorescul salut „Noroc bun", acționează manete, apasă pe butoane și pedale, supraveghează tablouri de comandă. Muncesc fără să fie văzuți, ai spune, la suprafață, în aerul înviorător al dimineții, la lumina soarelui ce stă să izbucnească năvalnic de după o geanăSi „scot" cărbune.Sînt dintre aceia de deal.ce, acum patru

săptămîni, la 24 octombrie, adresau Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, o scrisoare în care, lapidar și solemn, ba mai degrabă axiomatic, arătau că parametrii proiectați la cariera de lignit unde lucrează au fost realizați cu 15 luni înainte de termen, și subliniau că de Ia începutul lunii octombrie, anul acesta, s-a obținut o producție medie pe zi de 4 695 tone lignit, față de 4 500 tone cît se prevedea, că rezultatele raportate sînt comparabile cu cele atinse la nivelul tehnicii mondiale, că succesul obținut de colectivul lor de activitate creează condiții dintre cele mai prielnice ca producția de lignit să crească în continuare.Excavatorul rupe ca un nesățios monstru din peretele zgrunțuros și
(Continuare în pag. a Il-a)

CONFERINȚELE
ORGANIZAȚIILOR
REGIONALE DE
PARTID
• Brasov
• Maramureș

CUPĂPEDE
MOCRAT
CREȘTINI

(Continuare 
în pag. a Vl-a)

CORESPONDENTA 
DIN ROMA 

DE LA N. PUICEA

CE I'IÎEII

Evenimentul cel mai important al vieții politice italiene din săptămîna a- cea«ta îl constituie Congresul al X-lea al partidului democrat-creștin, care se deschide azi la Milano.Dominat de preocuparea față de alegerile generale din 1968, congresul e chemat să stabilească linia politică a partidului în pregătirea acestui eveniment.Dat fiind rolul demo- crat-creștinilor în viața politică a Italiei, congresul lor reține de mai mul-

tă vreme atenția celorlalte forțe politice ale tării.Atît în documentul publicat în vederea „orientării generale" a congresului, cît și în declarațiile pe care membrii conducerii partidului le-au făcut cu prilejul adunărilor dinaintea congresului, pa prim plan a apărut necesitatea „reînnoirii statului". Ce conținut se dă a- cestei noțiuni ? După cum declară ministrul de interne, Taviani, e vorba de „o serie de soluții ce urmăresc o dezvoltare efectivă a autonomiei locale, instituirea regiunilor cu statut ordinar, revizuirea și modernizarea administrației publice pentru a răspunde unei societăți în dezvoltare".în documentul conducerii partidului sînt prevăzute măsuri în vederea atenuării diferenței în dezvoltarea economică și socială dintre nordul și sudul tării ; crearea de noi locuri de muncă și reducerea emigrărilor ; o mai corespunzătoare legislație privind instrucțiunea publică și sănătatea etc.Acest program a stimulat la unii oameni politici observații critice. De pildă, Luigi Mariotti, ministru socialist în actualul
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DIVERS
Intîmplare ?Un cetățean din Capitală— Marcel Stancu, str. Mozart 3
— a cumpărat un studio tip -Victoria", produs de „Arta mobilei". Acasă, studioul și-a schimbat fața : au apărut pete, furnirul s-a colorat și scorojit Omul a reclamat cazul întreprinderii producătoare. „Se mai întîmplă", au zis cel în drept — și i-au schimbat mobila. Dar aceleași defecte au apărut din nou. „Se mai întîmplă" — au spus cei de 
la „Arta mobilei" și i-au schimbat a doua oară mobila. Iată că -istoria" se repetă. „Aceleași defecte ? Se mai întîmplă" — au exclamat cei de la întreprindere. Și n-au mai schimbat studioul. Despre calitatea proastă — nici un cuvînt, Mîine, mobila iese din garanție. Cum facem însă cu responsabilitatea fabricantului: rămîne mai departe în garanție P
Buletin
meteonatal

Alaltăieri, la maternitatea Spi
talului de obstetrică ți gineco
logie Ploiești s-a născut <u 7000- 
lea copil ploieștean din acest an. 
Deși meteorologii caută să ne 
convingă că vine în mod sigur 
iarna, noi sîntem autorizați să vă 
înștiințăm că la Ploiești primă
vara este In toiul ei.

'X1

Ping-pongLa 22 aprilie 1967 Oprea Turcul, șofer la Sfatul popular raional Lehliu, a fost amendat de miliție cu 250 lei pentru o abatere de circulație. Procesul verbal 
a fost trimis Sfatului popular raional Lehliu (secțiunea financiară) pentru încasarea amenzii. A- cesta, pentru a tărăgăna lucrurile, l-a trimis Sfatului popular al comunei Răzvani, unde locuiește șoferul respectiv. De aici, procesul verbal s-a întors la D.M.C. cu amenda neachitată. Acum, făcut ferfeniță, procesul verbal pleacă din nou la drum. Desigur, șoferul va plăti amenda. Dar tovarășilor de la sfatul popular raional care au încercat să-l scape, cine le întocmește- procesul-verbal de ^contravenție" ? Șoferul să nu se supere pe șefii lui. Au făcut tot ce-au putut.
Foo și apăLa cooperativa de consum din satul Cociu (Adjud) vînzarea chibriturilor este condiționată de cea a apei minerale. Vrei o cutie de chibrituri, trebuie să bei neapărat și un „Zizin". Altfel riști să nu ai cu ce aprinde focul în pragul iernii. Gestionarul nu-i vinovat: el este forțat de uniunea raională. Ultima dată a cerut U.R.C.C. Adjud 10 000 cutii de chibrituri. „Iți livrăm, numai dacă iei și 2000 sticle de apă minerală". Și cum în sat apa minerală nu se consumă, gestionarul a refuzat-o. Dar n-a primit nici chibriturile. Probabil, o măsură contra incendiilor : o dată cu focul să se vîndă oamenilor 
și apa. „Inițiativă" locală I
Piatra de 
încercare

Se spune, pe bună dreptate, că 
cinstea omului este dovedită 
atunci cînd e pusă la încercare. 
Unii nu rezistă. Ilie Ungureanu 
ți Nicolae Sandru, angajați ai 
uzinei „Rulmentul1 Brașov, au 
fost însărcinați (erau socotiți oa
meni cinstiți) să plătească sala
riile muncitorilor din sectorul lor. 
Dintr-o eroare a casieriei cen
trale li s-au înmînat în plus 
12 285 lei. In loc să ducă banii 
înapoi la casierie: „poftiți, to
varăși, ați greșit", cei doi și-au 
dat cinstea pe rușine, însușindu-și 
suma respectivă. Amîndoi au foist 
condamnați la cîte 4 ani ți 6 luni 
închisoare. Rușinea se capătă 
ușor. Dar (după cum se vede) 
se spală greu 1

Epilogul ?
La sfîrșitul lui octombrie, conducerea T.A.P.L. Ploiești a „simțit" că planul nu se va realiza. Directorului (Ion Nicolae) i-a venit o idee genială : responsabilii de unități să depună banii puși 

de o parte pentru lemne, murături, chirie etc. în contul vînză- rilor pe luna octombrie. Și-i vor lua tnapoi din vînzările lunii viitoare. Astfel, planul va fi realizat, depășit, premii... Ideea a plăcut lui Ștefan Ionesou (planificare) și Aurel Mînzicu (comercial). Și au pornit la acțiune. De la 14 oameni s-au adunat, cît ai zice pește, 26 000 lei, exact cît trebuia. Apoi s-a raportat: „Mobilizîndu-ne toate eforturile, dînd dovadă de inițiativă..." Dar li s-a arătat că „inițiativa" însemna de fapt o falsificare, o tentativă de a induce în eroare organele superioare. S-au tras obloanele pentru cercetări. Fiți pe reoepție IRubrică redactată 
Ștefan ZIDĂRIȚĂ 
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de >

ARHITECTUL ȘEF

în ierarhia
locală

26 noiembrie 1967, Ad- 
de stat Loto-Pronosport 

un concurs special 
la care se alocă 300 000

Neconcordanta dintre importanța virtuală și exercitarea reală a funcției de arhitect-șef a mai fost subliniată în paginile ziarului nostru (vezi „Scînteia" nr. 7 096 și 7 369). Sîntem nevoiți să revenim din nou la această temă, deoarece, cu toată seriozitatea situației semnalate, ea se menține neschimbată. în ce constă principalele neajunsuri 71. Arhltectul-șef de oraș nu deține autoritatea care să-l confere calitatea de tribun al urbei, adică puterea de a decide, pe plan local, In problemele esențiale ale sistematizării și arhitecturii orașului. El este angrenat — prin resorturile organizatorice ale muncii pe care o îndeplinește în cadrul sfatului popular — în activități cu caracter funcționăresc, nelegate de specificul funcției sale, dar care îl răpesc majoritatea covîrșitoa- ‘ ‘ ' i carere a timpului de dispune.: 2. Arhitectul-șefregiune, fiind una și a- ceeași persoană cu directorul D.S.A.P.C., este prea strîns legat de proiectare pentru a putea fi obiectiv atunci cînd reprezintă punctul de vedere al beneficiarului, al obștei ce trebuie să preia șl să valideze producția D.S.A.P.C. Totodată, e- xercitarea obligațiilor de director îi lasă mult prea puțin timp pentru desfășurarea celor ce îi revin ca arhitect-șef.3. Funcția de arhitect-șef nu este ocupată, în general, de cei mai competent! specialiști. Ne referim nu numai la faptul că — după cum ne-a fost confirmat recent de către reprezentanți ai C.S.C.A.S. șl C.S.I.C.O.L.A.S. — doar 7 din cei 16 arhitecți- șefi de regiune și 12 din arhitecții-șefi ai principalelor 20 de orașe ale țării sînt de meserie arhitecți, dar și la acela că nu toți (și a vorba, mai ales, de ar- hitecțll-șefi al orașelor) sînt, cu adevărat, oamenii cel mai bine pregătiți, pasionați de munca lor și beneficiind de o vastă experiență.Considerăm că în prezent există condițiile necesare pentru remedierea acestei stări de lucruri. Noua structură administrativ-teri- torială a tării, preconi-

de

tată a se înfăptui In anii următori, marchează un pas hotărîtor în direcția combaterii centralismului excesiv, a suprapunerilor nejustificate și a existenței unor inoperante verigi intermediare. Această orientare reflectă o însemnată lărgire a competenței organelor administrației locale. Se relevă necesitatea ca și în domeniul activității arhitectural-urbanistice să fie marcat un spor corespunzător. Este greu de imaginat că saltul mult așteptat spre o personalizare a orașelor și județelor țării ar putea fi realizat numai prin elaborarea de rețete, avize sau normative de către forurile centrale. Rostul acestora este de a stabili proporțiile și liniile dezvoltării de ansamblu, de a exercita un control tehnic, de specialitate, în numele puterii supreme, de a garanta îndeplinirea o- biectivelor majore înscrise în plan. Dar în condițiile îndesirii rtn- durilor de proiectantl cu pregătire superioară, ale creșterii priceperii și experienței specialiștilor din întreaga țară, lupta principală pentru diversificarea producției arhitecturale, împotriva rutinizării și șablonului, se desfășoară pe plan local. Or, prima garanție a succesului în domeniul a- mintit este întărirea continuă a funcției de arhitect-șef, conferin- du-le acestor exponent! competent! al intereselor publice autoritatea care le este necesară șl atrăgînd spre e- xercitarea unei asemenea autorități pe cel mai nimeriți specialiști.Cum pot fi realizate aceste deziderate ? Dintre propunerile apărute în numeroasele discuții pe care le-am purtat, există cîteva care rețin atenția. în privința arhitectului-șef al orașului — și cel puțin în cazul municipiilor funcția respectivă e inevitabil să se exprime ca atare — este de cea mai mare importanță ca el să coordoneze și să fie răspunzător pentru întreaga activitate de sistematizare, înce- pînd cu elaborarea schiței de sistematizare a localității respective si încheind cu fiecare detaliu de arhitectură care contribuie la realizarea ei. în problemele tehnice, legate de spe-

clalitatea lui, cuvîntul arhitectului-șef trebuie să fie hotărîtor, el ne- putînd fi infirmat decît prin votul negativ al consiliului municipal. Q autoritate echivalentă ar urma să fie deținută pe plan teritorial de arhltectul-șef de județ, în a cărui atribuție ar intra și coordonarea activității tehnicienilor Încadrați la nivelul comunelor și orașelor ne- municipli. „Atît unul cît și celălalt — este de părere Constantin laremschi, arhitect-șef al regiunii Hunedoara— să funcționeze într-orețea independentă, dirijată pe plan central de către forul de specialitate și avînd legături orizontale (și nu de subordonare) cu organele locale ale administrației". Se cer, de asemenea, subliniatepropunerile privind perfecționarea profesională a celor chemați să îndeplinească funcția respectivă : „întrucîtfuncția de arhitect-șef presupune o pregătire deosebită — ne spune prof. arh. G. Guști, vicepreședinte al CSCAS— socot a fi de mare utilitate Instituirea u- nor forme adecvate de specializare post-uni- versitară, fie că ele se referă la organizarea de consfătuiri, colocvii sau schimburi de experiență, fie constînd în perioade de școlarizare, pentru însușirea unor cunoștințe ce sînt indispensabile desfășurării acestui gen de activitate".Deși încă din luna iunie a.c. relatam că la Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare se află în studiu măsuri care să reglementeze statutul arhitectului-șef în concordanță cu cerințele actuale, pînă în prezent asemenea măsuri n-au fost definitivate. Gîndită în contextul larg al actualelor preocupări privind îmbunătățirea activității economice și administrative, o reconsiderare a funcțiunii de arhitect- șef se impune cu insistență. A sosit timpul ca aspectele complexe și cu largi implicații ale acestei reconsiderări să fie abordate de către forfirile răspunzătoare cu toată seriozitatea. Este în joc soarta unora dintre cei mai activi catalizatori ai evoluției arhitecturii și urbanismului românesc. •
Arh. Gh. SASARMAN

Duminică 
ministrația 
organizează 
Pronosport lei pentru premii suplimentare din 
fondul special al sistemului.

Se atribuie 3 autoturisme din care2 autoturisme (1 Renault Dauphine 
Gordini și 1 Trabant 601), prin tra- 

, gere la sorți, la premiile suplimen
tare si 1 autoturism Skoda 1 000 M.B. și 26 500 lei numerar în cadrul pre
miului excepțional în valoare de 
75 000 lei de la premiile obișnuite.

Stabilirea pronosticurilor exacte 
pentru premiile obișnuite în bani se 
va face în același mod ca în prezent, 
iar pentru premiile suplimentare, în funcție de totalul golurilor marcate 
de ambele echipe ale fiecăruia din cele 13 meciuri cuprinse în program.

Pentru premiile suplimentare, pro
nosticul „1“ se acordă pentru 0 poluri și 1 gol; pronosticul „X" pentru 2 
și 3 goluri, iar pronosticul „2“ pentru 4 goluri și mai multe.

La acest concurs, și în continuare pînă la sfîrșitul anului, la Pronosport se participă pe buletine gratuite.

Cică lucrătorii din abatoare ar fi trimis un re
prezentant al lor la direc
ția de specialitate din Ministerul industriei Alimen
tare.

— Tovarăși, cică s-ar fi plin» el, noi abatoriștii a- 
vem multe păcate...

— Știm, dați carnea cea mai frumoasă rudelor voastre, prietenilor voștri, șefilor voștri, inspectorilor voștri... Cu greu o să vă spălați de păcatele astea.— Nu despre asta e vorba.— Atunci 7
— Cînd noi, parlagiii, vom 

bate la poarta raiului, și vom spune portarului că pe pămînt am lucrat la a- 
batoare, ni se va arăta i- mediat indicatorul pe care scrie : „Spre contrariul ra
iului". In iad o să...

— Păi vreți să mîncați numai came macră și să fiți și cu sufletul în rai 7
Delegatul n-a găsit înțe

legere, așa că s-a dus di
rect la directorul direcției. 
Aici s-a ținut o scurtă șe
dință în care s-a găsit ieșirea din impas. Cică i s-ar fi spus delegatului:

— Cînd ajungeți la poar
ta raiului și sînteți între
bat unde ați lucrat, nu mai 
pomeniți nimic de abatoare.

— Și acolo să mințim 7
— Stai, tovarășe, ai răb

dare. Spuneți că ați lucrat 
la I.R.I.C. Asta-i poate deruta. Nu se vor putea des
curca oricît ar fi ei de deș- 
tepți.

— Și ce înseamnă acest 
I.R.I.C. 7

— Poate însemna și întreprinderea pentru repararea icoanelor și crucilor... (vă și pupă). Si poate însemna și întreprinderea re
gională ori raională pentru 
industrializareacămii... Ei?,

— E ceva, dar nu de-a- 
juns. Ar mai trebui căutat 
ceva care să-i deruteze și 
mai mult.

— Ne vom gîndi la pro
blema asta. Duceți-vă și munciți cu abnegație. Vom 
face chiar un plan de lucru 
pentru derutarea purgato
riului.

Stațiunea balneoclimaterică Olânețti— izvorul 24 Foto : Gh. Vinfili

CĂLĂUZE
(Urmare din pag. I)păstrarea, prezentarea, rea produselor.Cărțulia ..Obligațiile lui" este recomandată

recomanda-personalu- a se citi zilnic. Și se citește zilnic 7 Anunțăm pe această cale organele care au e- ditat-o că ea a fost citită în unele unități cel mult o dată, si atunci. în fugă, de florile mărului 1 Poate este cunoscută mal bine si se lucrează după cealaltă lucrare — „îndrumarul ospătarului" 7 Deoarece cu publicarea acestei lucrări s-au cheltuit (a se citi irosit) importante sume de bani, merită să ne oprim asupra ei cu mai mare atentie. Din lipsă de spațiu, nu putem analiza toate cele 11 capitole. Vom spicui ceea ce ni se pare mai interesant, adăugind cuvenitele comentarii. într-unul dintre capitole ospătarii sînt învățați în ce luni ale anului trebuie să ofere consumatorilor fructe la masă. Autorii lucrării indică : în mai se vor da cireșe și căpșuni ; în iunie : cireșe, căpșuni, vișine, smeură, fragi... E

bine ca în restaurante să se dea fructe la desert. Dar rămînem complet nedumeriți : Merită să învățăm ospătarii un lucru pe care îl știu toți copiii — lunile și anotimpurile cînd sînt recoltate fructele — ori mai bine ar trebui învătati cum trebuie servit acest desert la masă 7„Categoriile de consumatori" e însă de departe cel mal interesant capitol al îndreptarului. „îndreptarul" precizează : „de la primul contact cu consumatorul, ospătarul trebuie să-și dea Dar tori deaprimul contact cu ei, de predilecția fiecăruia 7 „îndreptarul" limpezește imediat lucrurile și rezolvă dintr-un condei spinoasa problemă a bunei deserviri. Simplu : prin cunoașterea teoretică a categoriilor și tipurilor de consumatori 1 Iată categoriile șl tipurile : 1) consumatori de sexe diferite ; 2) consumatori de vîrste diferite ; 3) consumatori din alte localități ; 4) consumatori bolnavi;

seama de predilecția acestuia", ce ne facem 7 Consuma- sînt fel de fel. Cum să-și seama ospătarul, chiar de la

Muzeul regional Brașov: secția „Cetatea Brașovului și fortificațiile dinȚara Bîrsei* Foto : Gh. Vinfilă
Așa cică ar fi apărut noua denumire a abatoarelor. Eu pentru că sînt interesat în derularea purga

toriului din motive binecunoscute, am vrut să văd, să 
verific dacă Direcția cărnii din Ministerul Industriei 
Alimentare nu cumva a ui-

— Unul mic, dar există... 
Vita se taie la abator...

— Unde se taie 7 !
— Pardon. La I.R.I.C. A- 

batorul ar fi ceva prea 
puțin impozant I.R.I.C.- 
ul este o întreprindere cu 
direcțiune, cu gestiune, cu 
plan de producție etc. și a-

pun în 
derută
purgatoriul

foileton
de Nicufă TĂNASE

tat cele promise delega
tului.

Pentru că mă găseam la Cluj, am făcut o vizită to
varășului Ion Bodocan, director adjunct al Direcției' 
comerciale a sfatului popular regional.

— In ce problemă vă putem fi de folos, m-a în
trebat domnia sa.

— A cărnii.
— A labirintului

care trece carnea, vreți să 
spuneți.

— Exact. Deja există un labirint 7

prin

Taie, 
trimite

comer-

Unde-o

parține de M.I.A. 
cum zic, vita si 
carnea...

— La unitățile de etatizare ?
— Da de unde.
— Mă speriasem, 

trimite 7
— La întreprinderea „An

trefrig" care este la o de
părtare de circa 5 km de 
cealaltă întreprindere șt a- 
parține de același minister. 
Are și ea conducere de sine 
stătătoare, plan de produc
ție, gestiune etc.

— De la „Antrefrig" 7.

Aici ce se face cu carnea adusă de la I.R.I.C. 7
— Nimic. Adică se înde

plinește planul. De multe 
ori, chiar de prea multe ori, 
carnea nu mai trece pe la 
„Antrefrig“ șt este dusă di
rect la beneficiari. Dar for
mele de predare și primire, 
întîrzie în felul ăsta apro
vizionarea restaurantelor. 
Cînd au mașini pentru 
transportat carnea cei de la 
I.R.I.C., nu au cei de la 
„Antrefrig".— Dar nu știți ce vă așteaptă.

— Ce ne-așteaptă 7
— De la I.R.I.C. carnea 

nu se va transporta la „An
trefrig" ci la o altă între
prindere intermediară. Ini
țialele acestei întreprinderi, 
care va avea și ea un plan 
de producție, nu s-au găsit. 
Poate „Intreantrefrig", dar 
nu garantez că se va nu
mi așa. De aici la 
tă întreprindere, care 
avea și ea un plan producție si sarcina__a plimba carnea timp de 18 
ore în jurul orașului cu 
scopul de a se încălzi puțin. După aceea se va duce 
la C.D.T.A.C. (Centrul de 
triere a cărnii). De aici 
carnea va pleca defalcată 
pe specialități. întreprinde
rea „Vrăbioara" prin dele
gații ei vor ridica vrăbioa- 
rele, reprezentanții între
prinderii „Cotletul" vor lua 
cotlete, „Ficatul", ficatul 
ș.a.m.d. pînă la copite.— Dar pentru ce...

— Nu știți 7 Pentru de- 
rutarea purgatoriului. In 
telul ăsta nimeni nu va afla 
cine a tăiat vita. Dacă șeful 
purgatoriului, să zicem, 
s-ar duce și l-ar întreba pe 
măcelar: de ce ai tăiat mă, 
păcătosule, animalul 7 Mă
celarul pocăit ar da din umeri și ar spune: n-am tăiat eu. Dar cine 7 Nu știu, 
că mie-mi vine pe direcții... 
Oricît ar fi de deștept șeful 
purgatoriului, nu va ajunge 
niciodată pînă la cel cu păcate.

Și astfel fostul abatorist, 
astăzi I.R.I.C.-ist, nu va mai 
avea probleme în vecii ve
cilor. A lui va fi împărăția.

al- 
va 
de 
de

DIN NOU, PIETONUL
V

(Urmare din pag. I)loc nu constituie pentru toți un avertisment prea serios. Si atunci, ce să facem 7
Se discută despre adoptarea 

unor pedepse mai severe, despre 
realizarea, în perspectivă, a unor 
pasaje denivelate pentru pietoni, 
despre noi forme de popu
larizare a legilor de circulație. 
Se discută mai puțin însă, des
pre pieton ca atare, ca locuitor 
al marelui oraș modern, ca om 
transpus in atmosfera plină de 
solicitări nervoase ale vieții citadine contemporane. De aceea, 
poate că și sociologii ar avea un cuvint de spus. Poate că un 
sondaj de opinie ar furniza a- 
cele chei cu care să se pătrundă 
mai direct și mai categoric in 
psihologia pietonului. Trebuie să 
existe undeva acel „Călcîi al lui 
Ahile", acel punct vulnerabil spre care să se îndrepte focul concentric al tuturor măsurilor

educative, întrucît apărarea pie
tonului rămîne, în ultimă in
stanță, o problemă de pedagogie 
socială. Treptele sînt diferite, 
de la jocurile de grădiniță la 
filmele pentru adulți. Dacă în 
unele locuri, mă refer la orașele 
mari, pregătirea pietonului se 
face cu seriozitate, prin acțiuni bine gîndite, efectuate în adîn- 
cime, pe verticală, în schimb, aria acestei pregătiri, întinderea 
ei pe orizontală lasă de dorit. 
Ce se întîmplă cu omul trăit 
la sat ori într-un mic oraș atunci cînd pătrunde în vtrtejul cir
culației moderne 7 Accidentele 
provocate de pietonii din satele 
străbătute de șosele naționale 
constituie un răspuns conclu
dent.

Despre un bun șofer se spune 
că volanul i-a intrat în reflexe. 
Despre cîți pietoni se poate spune că le-a intrat în reflexe... 
mșrsul pe jos 7 Reflexele se 
educă In timp, va replica cine-

va. Da, dar iată că suedezii au făcut în această toamnă o expe
riență cu dimensiuni de eveni
ment național: schimbarea sensului de circulație de pe partea 
stingă pe partea dreaptă a stră
zii și a șoselei. Invocînd puterea 
unei obișnuințe seculare cîțiva 
specialiști au prorocit o heca
tombă. Au fost total contraziși, 
numărul 
simțitor, 
oamenii, 
pietonii, 
măsurii
xele s-au creat nu pe baza ex
perienței, ci a rațiunii, a gîn- 
dirii.

Deci, să facem totul pentru 
apărarea pietonului. Cum? Apli- 
cînd măsurile edilitare necesare 
dar, totodată, impunîndu-i tre
cătorului, milioanelor de trecă
tori, sentimentul răspunderii. Și 
astfel, gazetarii anului 2 000 nu 
vor mai scrie, sîntem convinși, despre pietoni.

accidentelor scăzînd 
De ce ? Pentru că toți și cei de la volan și au înțeles gravitatea 
respective. Iar refle-

RE PRODUSELE UNEI

CINCI
CIT 0 MIE

(Urmare din pag. I)

5) consumatori prietenoși; 6) nervoși ; 7) bănuitori; 8) îngimfați (a- ceștia din urmă pot fi din localități diferite, n.n.) ; 9) consumatori hotă- rîți și inevitabili : 10) consumatorul nehotărît.Evident, cunoașterea „psihologiei* clientului este o problemă serioasă și în multe scoli de comerț de diferite grade ea formează obiect de studiu. Chestiunea este însă ce recomandă „îndreptarul" pentru fiecare din cele zece tipuri de consumatori. O mostră : „consumatorii din alte localități trebuie serviți în ordinea venirii lor". Bine, bine, dar întrebarea este : de unde pot afla ospătarii care clienți sînt din alte localități" 7 Precizarea, după cum se vede, este foarte clară și prețioasă. „Clientul nehotărît" trebuie ajutat să-și găsească o masă, întrucît lăsat singur se plimbă, nehotărît printre„Consumatorul bănuitor" fie menajat pentru că el puie că toată lumea vrea lească...Despre instrucțiunile.și îndreptarele M.C.I. ar mai fi multe
mese, deranjînd... trebuie să își închi- să-1 păcă-cărticelele

de spus. Ne oprim însă aici. Mai e oare cazul, după exemplificările date, să analizăm cauzele ? A reieșit din fapte. Cum pot fi eficace niște instrucțiuni și îndreptare-amalgam, care n-au nici în clin nici în mînecă cu activitatea vie, cotidiană a unităților de alimentație publică 7 Cînd trebuie să servească vîna- tul și fructele, ce boli există pe lume și cum trebuie serviți „consumatorii din alte localități" — acestea sînt lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le cunoască ospătarii 7 Sau învățați practic arta deservirii 7 Stăruim asupra acestui aspect pentru că ospătarul este persoana care intră în legătură directă cu clientul, pentru că în alimentația publică e necesar să se facă la capitolul deservire saltul calitativ impus de viață. Departe de noi gîndul de a îndemna la eliminarea instrucțiunilor ca metodă de conducere a activității alimentației publice. Dimpotrivă, de instrucțiuni a fost și este nevoie. Instrucțiuni însă bine fondate, legate de cerințele vieții, clare, concise, eficace.

ÎNTREPRINDERI
GĂLĂTENE

întreprinderea orășenească de industrie locală nr 1 GALAȚI produce șt livrează fără 
repartiție mobilier comercial, 
precum și diferite piese de 
mobilier pentru cantine, clu
buri și teatre. De asemenea, 
întreprinderea oferă spre vin- 
zare tuburi, șpaliere de beton, 
adăpători și hrănitori pentru 
pui. Primește și comenzi pen
tru flori artificiale din mase 
plastice. Întreprinderea gălă- 
țeană mai produce și livrează, 
cu repartiție, conducte de iri
gație de orice dimensiuni cu 
și fără flanșe, și armături de 
bronz pentru centrele de vini- 
ficație.

negru-cenușiu, zdrobește, macină, zvîrle pe banda transportoare cu două sute de tone pe oră.Istoricul explorărilor geologice consemnează amănuntul că primele sondaje efectuate în perimetrul dintre Jiu și Tlsmana datează din 1882. Nu avem cunoștință dacă cercetătorul și-a făcut sau nu atunci o părere cît de cît exactă despre imensa avuție ce zăcea cantonată, la mică adîncime. în formațiile de marne ar- giloase. ori în nisipurile și pietrișurile ce le scoteau la suprafață uneltele sale modeste. Fapt este și. cert, că a descoperit lignitul căruia, abia în anii noștri, în socialism, i s-au destăinuit întinderile și i-a fost evaluată uriașa-i valoare.In minerit, și-a făcut loc un factor nou : exploatarea în carieră, „la zi". Iar bazinul Rovinari a do- bîndit faimă, lăsînd repede în urmă, la capitolele productive și preț de cost, mine cu trecut de glorie.O privire retrospectivă, si nu mult adîncă în timp, căci în zona Jiu- Tismana se „umblă" la lignit de cîtiva ani încoace abia, ar releva e- lemente interesante nu numai din sfera economicului ci si de ordin socio-profesional. demografic, ba chiar poetic. Ineditul, de-a dreptul spectaculos, al carierei Cicani. domină însă si subordonează totul. Am stat acolo o zi încheiată, din zori pînă-n asfințit. Dar cu cît că- tam mai cu luare-aminte în juru-mi vrînd să surprind în toate articulațiile tabloul acela unic, nemaivăzut și de-a-ntregul neînțeles în prima clipă, spre a-1 reda în toată simplitatea și grandoarea lui. cu atît mai copleșitor simțeam apăsarea unui simtămînt ciudat de neputință. Me- taforele.termenli de comparație ce-1 încercam mental nu configurau decît palid și trunchiat realitatea si înseși verbul și adjectivul își pierduseră parcă virtualitătile. Sub ochii mei. cîtiva colegi cineaști fixau pe peliculă, meticulos și metodic, un plan după altul, panoramice și de detaliu. imortalizînd imagini pe car» cuvîntul refuza să le închege.Si totuși...Prozaic și simplu, spus cit se poate de simplu, totul se reduce la o groapă și cîteva unelte de muncă, dar o groapă și unelte de proporții ce le conferă privilegiul unicatului, tulbură pe cel neavizat și-i răstoarnă orice ordine în sistemul categorial cu care operează.Neîndoielnic, analogia este împinsă pînă la limitele hazardului asemuind neasemuita scobitură cu un crater lunar. întreagă zona Rovina X altfel. îti lasă impresia de fantast și nu cred să greșesc presupunînd că un obiectiv de mare sensibilitate îndreptat din direcția astrului vecin asupra acestui fragment al scoarței terestre ar surprinde pînă la amănunt nota-i aparte.Reperele care determină uriașei incizii pămîntene configurația sînt, în esență, trei: circa 1 000 de metri lungime, vreo 300 de metri lățime și o adîncime medie de 16. Calculul te duce la un volum de aproximativ 5 milioane metri cubi de materia dislocată, atîta cît să umple un tren suficient de lung pentru a face punte intre țărmurile Franței și insulele britanice peste Pas de Calais. Insă aceasta nu reprezintă decît un instantaneu. Activitatea de aici nu este simplă operație de deposedare a subsolului de pretiosu-1 conținut, ci, pentru a se ajunge la el, se depune un colosal efort de dislocare a maselor de steril — pămînt, pietrișuri, argile care acopăr ca o mantie, atingînd grosimi de peste 10 metri, elementul util și strămutarea acestuia (în termeni tehnic* — haldare) în chiar golurile rămase prin scoaterea cărbunelui. Este un neîntrerupt transfer de volume care, în final, pe la anii 1974 sau 1975, va sfîrși prin epuizarea stratului de lignit aflat în exploatare și prin prezența în peisajul Rovinarilor a unei cavități, ori denivelări, echivalent a 11 milioane de tone de materie combustibilă dusă de aici pentru veșnicie.Exploatarea lignitului în cariera Cicani se face cu două complexe de excavare și transport. Prin intermediul unui sistem de lucru și instalații de ciurulre, lignitul este clasat în două sorturi, formă sub care este depus în siloz în compartimente separate. Un agregat dislocă mantia de pămînt sub care zace cărbunele ș! o strămută, prin intermediul benzilor, de cealaltă parte a carierei, altul scoate cărbunele.Un amănunt semnificativ. Noua tehnologie a fost introdusă în luna mai și de atunci productivitatea fizică realizată la cărbune a fost de 12,675 t/post (post = om schimb), iar pe luna octombrie s-a realizat 18,644 t/post. Pe cînd cu vechea tehnologie media, la aceeași unitate de măsură, era 6,199 t.Virtuți ale tehnicii secolului XX... în fiecare din cele trei schimburi, excavatorul-colos este acționat de o mînă de oameni. Cinci. Cinci cît o mie I cum e o vorbă.Cărbune, șl pămînt. și oameni...în carieră se excava cărbune și cei de pe mașină acționau manete, pedale, urmăreau tablouri de comandă. Pe tăpșanele din preajmă pășteau oi si vaci cu tălăngi, iar în urmă-le, în ancestralul ritm al omului pentru care scurgerea vremii nu are altă măsură decît rotirea pe bolta cerească a Soarelui și schimbarea anotimpurilor, călcau doi moșnegi cu bîtele subsuoară.Ritmuri și vieți paralele...Una străveche, cît tara. Alta tînă- ră, petală în floarea României de azi, socialiste. Dar și una și cealaltă laturi ale aceluiași proces istoric, învolburat și în necontenit urcuș. într-un album Aman poate fi văzută o gravură în aqua forte, înfătișîndu-1 pe un truditor cu palmele, țăran de pe meleagurile oltenești. Frămîntîndu-șl în mîini căciula, omul se arată nemulțumit de viață și privirile-i parcă scapără. Pămîntul pe care călca desculț, și asemeni lui moșii și strămoșii. ascundea comori, dar el. omul desculț și peticit, nu avea puteri nici să le cunoască și nici să le afle folosul. își îneca amarul în muncă, iar bucuria și-o revărsa în produse ale spiritului. A creat Doina Oltului și a făcut țesătura de superbă simplitate căreia i-a zis chilim ori scoarță, a încrustat lemnul si l-a pus stîlp la casă, și a născut Cîntarea omului și Coloana infinită. Dar că umbla de veacuri pe un pămînt căptușit cu țiței și cărbune a aflat curînd de tot. iar cînd a aflat »-a făcut sondor și miner, fără să-și uite vechea-i înclinare spre esența frumuseții și a pășit într-o eră nouă.Duceți-vă și-1 vedeți la Cicani.
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CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR 
REGIONALE DE PARTID

Adeziunea deplină față de măturile preconizate de plenara din octombrie a Comitetului Central, înalta responsabilitate în discutarea problemelor majore care confruntă regiunea Brașov în etapa actuală, preocuparea laborioasă pentru descoperirea și punerea în valoare a întregului potențial material și uman din regiune — acestea sînt principalele coordonate desprinse din lucrările Conferinței regionale de partid Brașov care a avut loc duminică.La conferință au luat parte tovarășul Gheorghe Roșu, șef de secție la C.C. al P.C.R., activiști ai Comitetului Central. în deschiderea discuțiilor, tov. Gheorghe Pană, prim-secretar al comitetului regional de partid, referindu-se la locul pe care-1 ocupă în viața țării documentele elaborate de plenara din octombrie a. c., a arătat că ele constituie o nouă manifestare a caracterului științific al politicii partidului nostru, a spiritului inovator stimulat de Congresul al IX-lea, o ilustrare grăitoare a capacității conducerii partidului de a sesiza, pe baza studierii profunde a realității, noile cerințe și de a elabora soluții care să corespundă necesităților unei economii moderne, de înaltă eficiență. La dezbaterea acestor documente au participat peste 150 000 de oameni ai muncii de la orașe ți sate, care au făcut numeroase propuneri referitoare la perfecționarea conducerii și planificării economiei, îmbunătățirea organizării științifice a producției și a muncii, îmbunătățirea organizării administrative a țării.Interesul deosebit cu care au fost primite măsurile preconizate care vizează aspecte esențiale ale vieții economico-sociale a țării a fost puternic ilustrat la conferință printr-o largă participare la discuții. Exprimînd gîndurile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din regiune — români, maghiari, germani — delegații la conferință au adresat cuvinte pline de căldură partidului, conducerii sale înțelepte, a cărui activitate îți trage seva din interesele și aspirațiile poporului român.„Faptul că, în plin avînt al economiei noastre, conducerea partidului a prezentat un ansamblu unitar de măsuri atît de important pentru propășirea țării constituie 
o nouă mărturie a previziunii științifice ce caracterizează politica partidului nostru — a spus conf. univ. loan Lupu. La baza acestor măsuri stă. studierea noilor tendințe de progres generate de revoluția tehnico-științifică contemporană, de noua etapă a dezvoltării socialiste a țării".în cuvintele multor delegați un loc central l-au ocupat problemele legate de perfecționarea conducerii și planificării economiei. Tov. Ion 
Bordaș, secretar al comitetului regional de partid, a spus : „Măsurile propuse cuprind toate laturile sistemului economic : cercetarea științifică, producția, circulația și pîr- ghiile economico-financiare. Se deschid astfel pe toate planurile largi perspective dezvoltării relațiilor social-economice, determinate de stadiul în care se află în prezent România socialistă". Referindu-se la unele aspecte ale conducerii economiei, vorbitorul s-a referit la practicile de centralism excesiv care nu dau posibilitatea rezolvării operative a problemelor de producție ți frînează inițiativa specialiștilor, a cadrelor din întreprinderi. Criticînd sistemul actual, greoi și birocratic, de aprovizionare tehnico-materială a întreprinderi-
(Urmare din pag. I) capătă dimensiuni de neconceput a fi atinse în orînduirea capitalistă.După cum se știe, societatea socialistă își întemeiază existența pe proprietatea socială asupra mijloacelor de producție din întreaga economie națională. Nu mai avem acum de-a face cu unități de producție izolate, aflate în mîinl diferite și opuse unele altora, ci cu un organism sudat, în care fiecare întreprindere constituie o parte a unui întreg unitar reprezentat de economia națională. Existența relațiilor socialiste, acțiunea legii dezvoltării planice, proporționale, unitatea țelurilor intregii societăți, realizată trainic pe fundamentul proprietății socialiste asupra mijloacelor de producție, strinsa îmbinare a Intereselor imediate ca cele de perspectivă, a intereselor individuale cu cele generale conferă socialismului o superioritate de netăgăduit asupra capitalismului in materie de posibilități pentru conducerea planificată a economiei.La fel ca în oricare alt domeniu, nici aici nu trebuie confundată posibilitatea cu realitatea, tot astfel cum nu poate fi concepută transformarea automată, de la sine, a uneia în cealaltă. Superioritatea reală a planificării socialiste este asigurată prin modul în care factorii politici știu să folosească din plin condițiile obiective pentru a orienta dezvoltarea economico-socială pe căile cele mai avantajoase ale progresului rapid. Numai astfel planificarea devine o adevărată pîrghie eficientă a activității conștiente a maselor pentru edificarea noii orînduiri sociale, un program concret de lucru al întregii națiuni, al fiecărui colectiv de muncă.Dispunînd de principalele mijloace de producție, statul socialist este organismul în măsură să înfăptuiască planificarea producției, repartiției și schimbului la scara întregii

BRAȘOV
lor, metodologia defectuoasă de asimilare in fabricație a unor produse noi, el a citat, între altele, cazul uzinei de autocamioane, căreia i s-a repartizat de către M.I.C.M. o cantitate de 400 000 m bandă de bumbac de la întreprinderea „13 Decembrie" din Timișoara, deși acest produs se fabrică chiar în Brașov, la întreprinderea „Republica". în ce privește sistemul greoi de omologare, edificator este cazul tractorului „U—650“ : formalitățile de omologare au intrat îp circuitul a cinci ministere, operațiunea prelungindu-se 18 luni.Justețea măsurilor preconizate de plenara C.C. al P.C.R. — a arătat ing. Teodor Șuteu, director general al Combinatului chimic Făgăraș — este confirmată pe deplin de rezultatele pozitive obținute de întreprinderile din regiune care experimentează unele măsuri de îmbunătățire a planificării, finanțării, creditării și conducerii întreprinderilor, de întărire a cointeresării și răspunderii mate

Conferința a adresat COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă in care, printre altele, 
■e spune:Conferința organizației regionale de partid Brașov își exprimă totala adeziune față de documentele Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 5—6 octombrie 1967, care, prin măsurile preconizate, vor aduce o contribuție hotărîtoare la ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități economice, politice și social-culturale, la continua dezvoltare și înflorire a României socialisteîmpreună cu întregul popor, ne manifestăm acordul unanim față de politica externă a partidului și statului nostru, politică izvorîtă din aspirațiile de pace, prosperitate și progres ale poporului român. Sprijinim întru totul vasta și multilaterala activitate internațională desfășurată de conducerea partidului, de dv. personal, iubite tovarășe Ceaușescu, îndreptată spre asigurarea unității țărilor socialiste, întărirea coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale, creșterea solidarității mișcării antiimperialiste — pentru triumful cauzei socialismului, păcii și colaborării între popoareConferința organizației regionale raportează conducerii partidului că muncitorii, inginerii și tehnicienii din regiunea Brașov au realizat în primele 10 luni ale anului în curs o producție marfă suplimentară de 770 de milioane lei și beneficii peste plan de 350 de milioane.Comuniștii, toți oamenii muncii din regiunea Brașov — români, maghiari, germani, înfrățiți în muncă și viață — se angajează în fața Comitetului Central, a dumneavoastră personal, tovarășe Ceaușescu, să-și dăruiască întreaga energie și capacitate creatoare înfăptuirii programului stabilit de Congresul al IX-lea al P.G.R., adueîndu-și astfel contribuția la opera de desăvîrșire a construcției socialiste, de ridicare a României spre cele mai înalte culmi ale progresului și civilizației.

riale. Sporindu-li-se atribuțiile, aceste întreprinderi au reușit în decursul unui trimestru să realizeze un mare volum de beneficii peste plan. Ing. Alexandru Sechel, directorul tehnic al uzinei „Tractorul", referindu-se la măsurile preconizate în domeniul planificării, a reliefat necesitatea acordării unei autonomii mai largi întreprinderilor în cadrul centralei și a unei delimitări stricte a atribuțiilor acestor două verigi.La confe.rință s-a acordat o atenție deosebită activității de cercetare științifică și proiectare. Ing. 
Nicolae Grama, directorul Institutului de cercetări și proiectări de automobile și tractoare Brașov, a subliniat necesitatea strînsei conlucrări între institutele de cercetare și unitățile productive. Se impune — a spus el — ca organizarea institutelor de cercetare în cadrul centralelor industriale să fie orientată după specificul activității fiecăreia, pentru ca eforturile să poată fi concentrate în vederea rezolvării problemelor vitale tehnico-economice și nn a celor administrative ca pînă acum. De asemenea, este necesară unificarea forțelor de treprinderilor în care să permită cercetare ale în- nuclee puternice, o concentrare a
economii. Desigur, ar fi idealizantă, trandafirie înfățișarea orînduirii socialiste dacă nu s-ar sublinia că, la fel ca în oricare organism viu, și aici, în procesul dezvoltării, apar contradicții, greutăți. Statul socialist este însă capabil, a dovedit-o experiența tării noastre, să cunoască și să ia măsuri eficiente pentru a înlătura obstacolele care se ivesc.în întreg procesul de construcție socialistă și comunistă rolul condu

SUPERIORITATEA CONDUCERII PLANIFICATE
câtor revine partidului, care, desfă- șurînd o amplă activitate teoretică si practică, stabilește liniile directoare ale dezvoltării economice și sociale a tării, organizează și mobilizează masele largi pentru realizarea obiectivelor propuse. însemnătatea vitală pe care o are planificarea pentru prezentul și viitorul tării explică preocupările permanente ale partidului pentru perfectionarea muncii de planificare. a metodelor, formelor și mijloacelor folosite. Partidul Comu nist Român orientează eforturile spre imprimarea unui caracter tot mai realist și mobilizator al sarcinilor de plan, prin studierea aprofundată și multilaterală a legilor obiective, a cerințelor social-economice, a realităților din tară, prin confruntarea prevederilor cu condițiile in permanentă schimbare, cu fenomenele noi din viața societății, în sfirșit — dar nu ca o ultimă cerință — prin atra
gerea largă a specialiștilor. a inginerilor, economiștilor, oamenilor de 

potențialului de cercetare pentru a putea efectua studii eficiente.Primul secretar al Comitetului orășenesc de partid Brașov, Constantin Cîrțînă, a subliniat în cuvîntul său sarcinile ce revin organelor și organizațiilor de partid în ce privește organizarea științifică a producției. „O dată cu lărgirea atribuțiilor întreprinderilor, va trebui să ne ocupăm mai sistematic de organizarea științifică a producției și a muncii. Am făcut studii în fiecare întreprindere. Vor fi date peste plan produse în valoare de 3,5 miliarde lei. Mai există însă multe rezerve interne insuficient valorificate. în unele întreprinderi, lasă de dorit felul cum sînt organizate locurile de muncă, se fac încă foarte multe ore suplimentare, timpul de muncă afectat producției nu este bine folosit".Alți delegați, între care Gheor
ghe Gălășanu, directorul filialei Băncii de Stat din Brașov, Miron Negrilă, director al uzinei „Independența" din Sibiu, Aurei Pop, 

directorul direcției regionale C.F.R., 
Iosif Nicolae, directorul Uzinei mecanice Mîrșa, au evidențiat în intervențiile lor unele neajunsuri generate de încorsetarea inițiativei întreprinderilor de către unele direcții generale din ministere și de paralelismul existent pe diferite trepte ale conducerii economiei, făcînd propuneri prețioase pentru sporirea eficienței activității întreprinderilor.Problema îmbunătățirii conducerii și planificării agriculturii, ramură de bază a economiei noastre naționale, a reținut, de asemenea, atenția participanților la conferință. O serie de vorbitori au subliniat însemnătatea măsurilor luate în ultima vreme în acest domeniu și perspectivele pe care ele le deschid pentru sporirea producției agricole. In regiunea Brașov — a spus loan Mănoiu, președintele Consiliului agricol regional — s-a creat recent Institutul pentru cultura cartofului și sfeclei de zahăr, din partea căruia trebuie să primim un sprijin substanțial în introducerea tehnicii noi la aceste culturi în vederea obținerii de producții mari. In ce privește valorificarea producției agricole, la ora actuală, produsele cooperativelor de producție sînt contractate de 
știință, a tehnicienilor și muncitorilor la elaborarea planurilor.Analiza cuprinzătoare a muncii de planificare din țara noastră efectuată de Congresul al IX-lea al partidului a pus în evidență, o dată cu aspectele pozitive, și o serie de neajunsuri care au contribuit la apariția unor aspecte negative în viața economică a țării, cum ar fi : rămînerea în urmă a unor ramuri sau sectoare, valorificarea insuficientă și ineficientă a 

anumitor resurse de care dispunem, amplasarea nu întotdeauna temeinic justificată a unor obiective economice ș.a. Congresul a indicat, totodată, căile înlăturării acestor deficiențe și ale perfecționării activității de planificare, în concordanță cu stadiul actual atins în dezvoltarea economică și socială a țării noastre.Măsurilor întreprinse în ultimii doi ani li se adaugă acum, ca o continuare. cele înscrise în proiectul de directive. Sensul major al noilor prevederi este de a pune și mai puternic in mișcare. în plenitudinea lor, posibilitățile de care dispune orînduirea noastră socialistă.O operă atît de vastă și complexă cum este dezvoltarea economiei socialiste pe o bază tehnică modernă nu poate fi realizată decît prin mobilizarea largă a tuturor resurselor materiale și umun? ale țării si canalizarea eforturilor spre obiective științifice. fi- ■ . c i it ->rși posibilităților fiecărei etape, prin 

aproape 20 de organizații economice. Propun comasarea acestor organizații în cîteva unități cu atribuții largi și competență deplină. Tontsch 
Martin, președintele C.A.P. Jibert, raionul Rupea, Gheorghe Suciu, președintele C.A.P. din Sîntioana, raionul Sighișoara, s-au referit, între altele, la necesitatea introducerii în circuitul agricol a unor suprafețe de teren supuse eroziunii, ca și la însemnătatea creșterii gradului de mecanizare a lucrărilor.O atenție deosebită a fost acordată în cadrul lucrărilor conferinței problemelor legate de îmbunătățirea organizării admlnistratlv- teritoriale a țării și sistematizarea localităților rurale. Mai mulți vorbitori, printre care Ion Mărcuș, președintele comitetului executiv al sfatului popular regional,, Santa 
Carol, prim-secretar al Comitetului raional de partid Sf. Gheorghe, 
Iosif Stemmer, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular raional Tg. Secuiesc, aducînd în discuție diferite neajunsuri generate de actuala organizare a administrației de stat, au subliniat caracterul realist, științific, al măsurilor preconizate de plenara C.C. al P.C.R. Cei ce au luat cuvîntul au relevat că interpunerea unor verigi intermediare în ierarhia aparatului administrativ a avut drept rezultat, pe lingă rezolvarea greoaie a unor probleme legate de gospodărirea comunelor și orașelor, încărcarea nejustificată a schemelor însoțită de cheltuieli exagerate. Ei au arătat că măsurile preconizate creează un cadru propice manifestării inițiativei și responsabilității locale.„Prin unirea localităților mici în comune mari — a spus Ioslf Stem
mer — se asigură dezvoltarea mai rapidă a localităților rurale, creșterea nivelului de civilizație în satele noastre. Alături de întregul popor, oamenii muncii din raionul Tg. Secuiesc — români, maghiari, germani — înfrățiți în muncă și aspirații pe pămîntul scumpei noastre patrii, își exprimă adeziunea și sprijinul deplin față de politica internă și externă a partidului și statului nostru".In concluzia dezbaterilor a cuvîntul tov. Gheorghe Pană.Conferința — a spus el — astituit tribuna unui larg schimb de păreri, contribuind la îmbogățirea conținutului prevederilor cuprinse în documentele plenarei, la stabilirea măsurilor practice pentru traducerea lor în viață. în continuare, vorbitorul s-a oprit pe larg asupra sarcinilor ce revin organizațiilor de partid, conducerilor întreprinderilor pentru creșterea eficienței întregii activități economice pe baza îmbunătățirii metodelor de conducere și planificare, organizării științifice a producției, întăririi cointeresării și răspunderii materiale în procesul de producție. In esență — a conchis vorbitorul — este vorba de a munci In așa fel îneît să imprimăm organelor și organizațiilor noastre de partid un stil de muncă în măsură să facă din fiecare organizație de partid forța dinamică a colectivului unde își desfășoară activitatea, să declanșeze elanul și inițiativa maselor.

luatcon-

la con- unanime regiunea dorința

Exprimîndti-și convingerea că măsurile preconizate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. răspund cerințelor actualei etape de desăvârșire a construcției socialiste, de dezvoltare și înflorire multilaterală a țării noastre, delegații ferință, dînd glas hotărîrii a oamenilor muncii din Brașov, și-au manifestat fierbinte de a munci fără preget pentru a da viață hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului.
Neculoi ROȘCA 
Ni colo» MOCANU

dirijarea și controlul riguros al întregii activități economice. Măsurile propuse de partid urmăresc tocmai să asigure sporirea rolului pianului de stat. Așa cum stipulează proiectul de directive, „planul de stat este și trebuie să rămînă instrumentul principal pentra stabilirea telurilor pe care își propune să le atingă societatea și asigurarea mijloacelor necesare înfăptuirii acestora, pentru realizarea unei eficiente eco

tendință domeniu

nomice maxime". în planul de stat trebuie să-și găsească oglindirea în- tr-o strînsă îmbinare șl corelare problemele dezvoltării sectorului de stat și cooperatist, industriei și agriculturii, construcțiilor și transporturilor, comerțului interior și exterior, științei și învățămîntului — într-un cuvînt toate domeniile de activitate, fără excepție. Orice de a scoate vreun din sfera de cuprindere a planului este dăunătoare, creînd pericolul unor dereglări în viața economică și socială, precum și teren pentru acțiunea elementelor stihinice.în planificarea economiei socialiste, un fapt cu adînci Implicații îl constituie delimitarea și sincronizarea judicioasă a atribuțiilor și răspunderilor pe fiecare treaptă a conducerii, economiei naționale. De cea mai mare importantă este aici aplicarea consecventă a principiului centralismului democratic. Promovarea intereselor generale ale poporului.

MARAMUREȘ
Pretutindeni în Maramureș, din legendarul Prislop, pînă la Sighet și de acolo în Oaș, de la Cărei la Satu Mare, Baia Mare și în Lăpuș se înfățișează astăzi minunate realizări ale oamenilor muncii români, maghiari și de alte naționalități, conduși cu înțelepciune de partid. Despre remarcabilele succese do- bîndite, ca și despre sarcinile importante de viitor au discutat duminică dimineața cei peste 890 de delegați și invitați la conferința regională. La lucrările conferinței au luat parte tov. Ion Teoreanu, șef de secție la C.C. al P.C.R., și alți activiști ai Comitetului Central.Deschizînd lucrările conferinței, tov. Iosif Uglar, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului regional de partid, a arătat că măsurile preconizate de plenara din octombrie se înscriu pe un plan superior în mărețul program de dezvoltare economică și socială adoptat de Congresul al IX-lea al P.C.R., vasta activitate de perfecționare a conducerii și planificării economice cuprinde toate laturile principale ale sistemului nostru economic, creînd cadrul corespunzător ridicării pe o treaptă mai înaltă a întregului ansamblu de relații economice din țara noastră.In acest spirit, în cuvîntul lor, participanții la dezbateri, pe baza cunoașterii aprofundate a realității, au făcut propuneri valoroase, au argumentat necesitatea înfăptuirii neabătute a măsurilor preconizate 

de partid. Dr. ing. Vaier Gabrian, directorul general al Combinatului minier Baia Mare, a relevat că măsurile preconizate pentru îmbunătățirea conducerii și planificării e- conomiei naționale vor asigura a- vîntul neîntrerupt al forțelor și relațiilor de producție. Referindu-se la însemnătatea organizării economiei pe cele trei verigi: ministerul economic, centrala industrială și întreprindere, pe baza unei succinte analize, vorbitorul a demonstrat necesitatea înființării unei centrale industriale miniero-metalurgice la Baia Mare, prin care să se realizeze condiții mai bune pentru coordonarea lucrărilor de explorare minieră, gospodărirea superioară a rezervelor de minereuri, îmbunătățirea proceselor de extracție — preparare și o valorificare complexă a metalelor din minereuri.Tovarășul Gheorghe Constantin, secretar al comitetului regional de partid, după ce a arătat necesitatea creșterii rolului conducător al partidului, a spus : „Manifestînd în întreaga sa activitate receptivitate față de tot ce este nou și înaintat, înlăturînd în mod curajos ceea ce se dovedește perimat, partidul nostru preconizează soluții realiste, științifice, care corespund interesului întregii națiuni și contribuie la stimularea inițiativei creatoare a oamenilor muncii. Esențialul în măsurile preconizate de partid îl constituie organizarea unui sistem de producție care, prin verigile sale și mecanismul său funcțional — mai simple, mai suple și mai operative — va asigura un cadru mai potrivit pentru optimizarea deciziilor economice și realizarea unor rezultate economice maxime1*.Apropierea conducerii de producție și folosirea cu maximum de randament a specialiștilor — a spus în cuvîntul său tov. Florian 
Băgăluț, directorul Combinatului chimico-metalurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Baia Mare — sînt prevederi de o importanță majoră ale proiectului de Directive. Aceasta, deoarece în condițiile actualului sistem de organizare, un mare număr de specialiști sînt blo- 
asigurarea dezvoltării echilibrate a economiei impun ca deciziile in problemele hotărîtoare ale politicii economice să fie luate de forurile supreme ale partidului și statului, ca exponente ale voinței întregului popor, întărirea conducerii unitare a economiei pe bază de plan se îmbină cu un ansamblu de măsuri vi- zînd lichidarea fenomenelor de centralism excesiv, apropierea conducerii de producție, sporirea răspunderi

lor și competențelor întreprinderilor, a centralelor industriale și ministerelor în elaborarea și înfăptuirea planului de stat, promovarea largă, în toate verigile economiei naționale, a principiului muncii și conducerii colective. în felul acesta există garanția că planurile noastie vor căpăta un caracte» mereu mai realist, științific, vor mobiliza mai activ resursele materiale și umane ale întreprinderilor, vor constitui emanația gîndirii colective a eelor chemați să le și îndeplinească.Cu deosebită pregnanță partidul subliniază necesitatea aplicării principiului continuității în planificare. Este o cerință a producției moderne, care, în variate sectoare, implică, pentru bunul mers al activității, perioade mari de pregătire și studii în probleme ca investițiile, asimilarea unor produse noi, cercetarea științifică, pregătirea cadrelor ș.a. Chiar planurile cincinale se dovedesc în astfel de domenii neîndestulătoare, 

câți în munci administrative; e- xistă două sau trei trepte de coordonare, de urmărire și evidență a producției, alte cîteva de avizare a documentațiilor pentru investiții și, în sfîrșit, un sistem greoi de aprovizionare cu materii prime, materiale, utilaje. Sînt sustrași, astfel, din procesul de producție oameni capabili, specialiști de seamă. Tov. Iosif Chiriti, secretar al Comitetului orășenesc de partid Baia Mare, relevînd unele aspecte ale îmbunătățirii conducerii activității economice, a propus să se studieze posibilitatea trecerii Direcției generale a metalelor neferoase de la Ministerul Industriei Chimice la Ministerul Industriei Metalurgice și contopirea acestuia cu Ministerul Minelor.Pretutindeni în regiunea Maramureș a fost primită cu viu interes și satisfacție Hotărîrea partidului cu privire la îmbunătățirea sistemului de salarizare și majorarea salariilor, au relatat tovarășii loan Vijdeluc, prim-secretar al Co
Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, delegații și invitații la con

ferință au adresat COMITETULUI CENTRAL AL P.C^R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă in care se spune printre altele i„Conferința organizației regionale de partid Maramureș își exprimă deplina încredere și adeziune față de ansamblul de măsuri preconizate pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, a structurii administrativ-teritoriale a țării. Totodată, comuniștii și toți oamenii muncii români, maghiari și de alte naționalități din regiunea Maramureș aprobă pe deplin și dau o înaltă apreciere întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, fiind convinși că ea exprimă în cel mal înalt grad interesele poporului, ale țării noastre, reprezintă o contribuție de seamă la întărirea sistemului socialist mondial, la sporirea forțelor care luptă pentru pace, independență națională și progres social.Documentele recentei plenare a (3.G. al P.G.R. au fost primite cu entuziasm și însuflețire de către comuniști, de către toți oamenii muncii maramureșeni Dezbaterile ample care au avut loc în întreprinderile și instituțiile din Maramureș, precum și discuțiile purtate în cadrul conferinței regionale au relevat caracterul profund științific al măsurilor preconizate perspectivele de progres pe care aplicarea lor în viață le deschid României socialiste.Pătrunși de însemnătatea covîrșitoare pe care o au pentru întregul nostru popor măsurile preconizate de conducerea partidului, asigurăm Comitetul Central și pe dumneavoastră personal, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, strîns uniți în jurul conducerii încercate a partidului, vom consacra întreaga noastră capacitate și putere de muncă înfăptuirii neabătute a însuflețitoarelor sarcini care ne stau în față, sporindu-ne aportul la entuziasta muncă a întregului popor închinată întăririi și înfloririi scumpei noastre patrii".

relevat ca o necesitate

al țării, tov. Mihai secretar al comitetului

mitetului orășenesc de partid Baia 
Mare, Petru Sigheartău, președintele Consiliului regional al U.G.S.R., 
Viorica Maxim, secretar al Comitetului de partid de la Fabrica de confecții „Mondiala" Satu Mare, 
Ionel Pop, directorul Complexului de industrializare a lemnului din Sighetul Marmației. Ei au arătat că această măsură reprezintă un mijloc de seamă în creșterea cointeresării materiale în obținerea unor rezultate tot mai însemnata în producție și ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii. Vorbitorii au stabilirea mai precisă a salariilor în raport cu cantitatea, calitatea și importanța socială a muncii.Referindu-se la faptul că documentele plenarei arată că agriculturii, ca ramură de bază a economiei naționale, îi revine un rol tot mai important în progresul general 
Hoban, regional de partid, a apreciat că măsurile luate de partid după Congresul al IX-lea se integrează în mod organic concepției sale unitare de conducere și planificare a economiei. Teodor Ponos, președintele C.A.P. Remeți, raionul Sighet, tele și Vasile Păcuraru, președin- C.A.P. Mînău, raionul Cehu

necesare prevederi Intr-o per-cted spectivă mult mai îndepărtată. De a- ceea, este de mare actualitate întocmirea de studii și analize pe perioade cit mai lungi privind dezvoltarea ramurilor și a economiei naționale în ansamblu, de prognoze tehnico-eco- nomice, cercetări referitoare la conjunctura piețelor externe, la tendințele în producția unor mărfuri etc.îmbunătățirile preconizate privind metodologia de planificare, extinderea metodelor matematice și a tehnicii moderne de calcul, evidență și gestiune, sistemul informațional sînt menite să ofere lucrătorilor din domeniul planificării condiții mai bane pentru fundamentarea planului. Va putea fi astfel satisfăcut și un deziderat de mare importanță : elaborarea proiectului de plan in mai multe variante. Conducerea de partid și de stat va fi în măsură să decidă asupra celor mai valoroase soluții, concordante cu ansamblul de condiții din perioada la care se referă planul. In sfîrșit, simplificarea activității de planificare dă posibilitate lucrătorilor din organele centrale de stat să acorde un sprijin mai susținut șl eficient întreprinderilor și centralelor, să urmărească realizarea planului în ritmurile și proporțiile stabilite, să culeagă mai multe fapte de viață care, judecate și sintetizate, să-i ajute la fixarea sarcinilor din proiectele de plan.Directivele Comitetului Central al partidului constituie un model de interpretare teoretică și de soluționare practică a unor probleme de însemnătate vitală pentru progresul societății noastre socialiste. Respectarea neabătută a principiilor călăuzitoare ale conducerii economiei naționale, menținerea în planificare a tot ce e pozitiv, eficient și înlăturarea a tot ce e depășit și constituie o sursă de neajunsuri — iată esența procesului continuu de îmbunătățire a muncii de planificare în România.

Silvaniei, au subliniat importanța acțiunilor intercooperatiste, mai 
ales în ce privește executarea unor lucrări de hidroameliorații, iar Ni
colae Bahici, directorul Trustului regional I.A.S., a argumentat posibilitățile nelimitate de creștere a eficienței fiecărei unități agricole. In cuvîntul lor, tovarășii Gheor
ghe Pop, președintele comitetului executiv al sfatului popular regional, Gheorghe Darida, directorul D.S.A.P.C., Zoltan Szasz, vicepreședinte al sfatului popular regional, Teodor Chiliei, prim-secretar al Comitetului raional de partid Vișeu, Mircea Todoran, secretarul Comitetului de partid de la exploatarea minieră Cav- nic, Vasile Dancoș, prim-secretar al Comitetului raional de partid Șomcuta, și alți delegați au înfățișat deplina adeziune a populației din orașele și satele maramureșene față de măsurile preconizate de partid privind reorganizarea teritoriului în funcție de cerințele actuale ale dezvoltării țării. Raionul 

nostru, a arătat tov. Adrian Rogo- jan, prim-secretar al Comitetului raional de partid Cărei, are o populație de peste 76 000 locuitori ; el trăiesc în 78 de sate, din care 30 la sută au sub 500 locuitori. Această dispersare dovedește că actuala structură administrativă a raionului trebuie să fie îmbunătățită.Satele maramureșene, cu pronunțatul lor specific local, se in*-'- tegrează armonios într-un peisaj frumos și variat, beneficiază de condiții geografico-naturale minunate — a arătat artistul poporului Vida Gheza. Pentru a împleti strîns modernul cu tradiția propun ca, o dată cu sistematizarea, anumite sate să fia declarate rezervații etnografice.O înaltă apreciere a fost dată în cadru] dezbaterilor conferinței politicii externe a partidului și statului nostru. Tovarășii Octavian Luțaș, secretar al comitetului regional de partid, Sever Groze, rectorul Institutului pedagogic din Baia Mare, și numeroși alți vorbitori au scos în evidență faptul că politica externă a României, întreaga operă de construcție socialistă a poporului nostru contribuie la întărirea sistemului mondial socialist, la creșterea influenței socialismului în lume, la consolidarea păcii și progresului social.Documentele de excepțională însemnătate ce vor fi supuse aprobării Conferinței Naționale a P.C.R. — a spus în încheiere tov. Iosif Uglar — reprezintă chezășia dezvoltării economiei naționale, asigurării bunăstării poporului, a ridicării României socialiste pe noi culmi ale progresului și civilizației. Oamenii muncii de pe plaiurile Maramureșului obțin rezultate remarcabile în activitatea ce o desfășoară. Față de aceeași perioadă a anului trecut, producția industrială a regiunii a crescut în acest an cu 11,8 la sută, ceea ce reprezintă un spor de producție de peste 603 milioane lei. Anii socialismului victorios au însemnat pentru regiunea noastră creșterea de 19 ori a puterii economice.Acestea sînt desigur rezultate grăitoare, dar posibilitățile de care dispunem sînt încă departe de a fi folosite în mod corespunzător.In eontinuare, primul secretar al comitetului regional a evidențiat necesitatea ca organele și organizațiile de partid să-și îmbunătățească continuu stilul și metodele de muncă în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor economice, politice și sociale ce le revin.Conferința organizației regionale de partid Maramureș a constituit o vie expresie a atașamentului profund al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din regiune față de politica științifică, clarvăzătoare a partidului, ilustrînd cu tărie dorința lor fierbinte de a-și consacra toate forțele, energia și priceperea pentru a da viață hotărîrilor ce vor fi adoptate de Conferința Națională a P.C.R.
Ion SPALAȚELU 
Dumitru MĂNDROIU
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• Un taxi pentru Tobruk : Patria — 9,30 ; 11,45 ; 14; 16,30; 18,45; 21,
O fată fericită : Luceafărul (completare Stircul, pasăre reptilă)

— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Feroviar — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, Excelsior — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21 (la 
ambele completarea Armonie), Modern (completare Laboratorul 
vieții) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Loana : Republica (completare Micii înotători) — 8,15 ; 10,15 ;
12.30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, București (completare Stircul, pasăre 
reptilă) — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
0 Profesorul distrat : Capitol (completare Aventurile lui Bobo- 
City) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Gloria (completare 
Ziua recoltei 1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Melodia 
(completare Orizont științific nr. 9/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
0 Ocolul : Central (completare Efemere) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
• Un minut de adevăr : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14.
• Zece negri mititei : Festival (completare Micii înotători) —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Grlvița (completare Mlaștina tăcută)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Tomis (completare Tămăduire) 
8—15,30 în continuare 18 ; 20,30, Flamura (completare Aventurile 
lui Bobo-City) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Sindbad marinarul : Victoria (completare Orizont științific nr. 
9/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, Bucegl (completare 
Micii înotători) — 9—13 în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Salvele Aurorei : Lumina (completare Efemere) — 18,30 ; 20,30.
• Program pentru copil : Doina — 9 ; 10.

• Să-mi faceți una ca asta ! : Doina (completare Mărășeștl... 56 
de ani) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Singur pe lume : Union (completare Băiețelul care făcea totul 
pe jumătate) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Galapagos — Retrospectivă jubiliară s Timpuri noi — 9—21 în 
continuare.
0 Operațiunea Crossbow : Giulești (completare Legenda) — 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, Aurora (completare Orașul) — 9,30 ; 12 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30.

cinema
• Agonie șl extaz ; Dacia — 7,30—20,45 în continuare, Drumul 
Sării (completare Permanențe) — 14,30 ; 17,15 ; 20.
• Climate : Buzeștl — 15 ; 17,45 ; 20,30.
O Femeia necunoscută : Ferentari (completare Gustav un ade
vărat bărbat) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări : Unirea (completare Orizont știin
țific nr. 9/1967) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Lumina — 9,15—16,15 în 
continuare.
• Oameni în rulotă : Flacăra (completare Orizont științific nr. 
9/1967) — 14,30—20,30 în continuare.

• Procesul de la Verona : Vi tan — 14,30—20,30 în continuare.
• Un idiot la Paris ; Miorița (completare Despre fumat) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Volga (completare Pilule II) — 
9,30—16,15 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
$ Spartacus (ambele serii) : Popular — 15,30 ; 19,30.
• Prostănacul : Arta (completare Baronul) — 9—16 în continuare ;
18.30 ; 20,45.
• Marele restaurant : Munca (completare Băiatul și cărbunele) 
— 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
O Subteranul : Moșilor (completare Pilule II) — 15 ; 17 ; 19 ; 21, 
Cotroceni (completare Favoritul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Fantomas contra Scotland Yard : Cosmos (completare Orașul 
fără străzi) — 14,30—20,30 în continuare.
e Cum să furi un milion : Colentina (completare Gustav nu-și 
cumpără mașină) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Veselie la Acapulco : Floreasca (completare Baronul) — 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Sfidarea : Rahova (completare Micii înotători) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Amprenta : Progresul (completare Băiatul și cărbunele) — 14,30;
16.30 ; 18,30 ; 20,30.
• Pasărea Phdnix : Lira — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Testamentul incașului ; Crîngași (completare Băiatul și căr
bunele) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Canaliile : Viitorul (completare Foarfecă șl băiețelul) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Răzbunătorii : Pacea (completare Vecinii) — 15,45 ; 18 ; 20,15.

18,00 — La ordinea zilei... In dezbaterea opiniei publice : Perfec- 
ționarea normării și salarizarea.

18,30 — Studioul pionierilor.
„Mult e dulce și frumoasă*4. Emisiune de limbă română. 
Telejurnalul de seară.
Agenda dv.
Buletinul meteorologic.

20,00 — Filmul serial : Ivanhoe.
Vînătoare de capre negre — reportaj filmat. 
Zece semne de întrebare. Emisiune-concurs de cultură 
generală.

21,15 — O poveste cu cîntec. Tele-foileton muzical : La hotel. 
21,20 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice.
21,45 — Studioul mic. „Barca pe valuri" de Leonida Teodorescu. 
22,35 — De la Giotto la Brâncuși. Prezintă Ion Frunzettt.
22,55 — Telejurnalul de noapte.

CIRCULAȚIA
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VALORILOR
TEATRALE

Scriind despre turneul celebrei ac
trițe Emma Grammatica la București, 
Camil Petrescu tși începea articolul cu 
un elogiu adus impresarului abil „care 
ne dă prilejul ca și de aici, de la noi, 
fără să abdicăm de la cotidianul preo
cupărilor noastre, să ne integrăm în 
arta europeană, să stabilim comparații 
fi filiații și să ne punem probleme’. 
Principiile tn virtutea cărora reputatul 
scriitor recunoștea meritul unui impre
sar s-au lărgit, exprimînd o realitate 
mult mai cuprinzătoare și sînt integrate 
astăzi dinamicei politici culturale ro
mânești ; contactele plurale cu alte 
mișcări teatrale, confruntarea opiniilor 
și schimbul practic de valori sînt con
ținute azi în paragrafe mereu mai ample 
ale acordurilor interstatale și constituie 
tot atîtea capitole de preocupări în acti
vitatea forului cultural diriguitor. Gazeta
rul de azi n-ar mai avea deci a evoca 
atît diligențele impresariatului, cît fertili
tatea unei atitudini structurale în mate
rie de interferențe spirituale.

Totuși, dacă ar dori să observe în 
particular și însușirile Oficiului de stat 
pentru turnee artistice ar fi îndreptățit 
s-o facă — cel puțin pentru anii 
1960—1964, cînd publicul și artiștii 
români au avut ocazia să întîlnească 
unele din cele mai eficiente și mai 
notorii instituții scenice străine. E pe
rioada în care ne-au vizitat Teatrul 
grec din Pireu condus de Dimifrie 
Rondiris și Naționalul budapestan — o- 
ferindu-ne un Galileu memorabil —, 
faimosul „Piccolo Teatro" și colectivul 
moscovit „Vahtangov", Teatrul Național 
Popular din Paris, spectacolele de 
neuitat regizate de Roger Planchon, 
uimitoarea reprezentație engleză cu 
Regele Lear, trupa străvechii Comedii 
Franceze. Cam în acești ani ne-am 

de cunoștința cu Helene 
Jean Vilar, N. Ohlopkov, 

Gheorghi Tovstonogov, Paul Scofield, 
Jean Louis Barrault și alți realizatori 
iluștri. Desfătarea spectatorilor, atenția 
masivă, unanimă a criticilor și efer
vescența discuțiilor în jurul unor veri
tabile fenomene de artă contemporană 
au demonstrat cu prisosință valoarea 
inițiativei celor ce au invitat asemenea 
oaspeți. Se știe și cît de eficace au 
reverberat, în propria noastră artă a 
spectacolului, întîlnirile creatoare cu 
experiențele străine amintite.

Cu toate acestea, în mod inexplicabil, 
de vreo trei ani încoace O.S.T.A. a re
nunțat la inițiativa lăudată ; nu numai 
că turneele teatrale ale altora s-au 
rărit, dar s-au petrecut și unele trans
mutații nefavorabile în sensul că anu
mite criterii ale sectorului de muzică 
ușoară s-au insinuat și în sectorul de 
schimburi teatrale. Cu alte cuvinte 
am fost pricopsiți cu companii mai 
sărăcăcioase în realizări și văduve de 
faimă, unele din acele trupe care nu 
mai au nimic de spus în materie de 
cultură clasică, dar nici n-au apucat să 
rostească vreun cuvînt în materie de 
cultură modernă și care sînt înconjura
te, în țara proprie, de o mult prea 
itatornică indiferență. Respectul pentru 
bărbații de seamă care au întemeiat o- 
dinioară teatrul parizian numit „Vieux 
Colombier’, de pildă, nu ne-a putut

împiedica să rămînem nedumeriți cînd 
ni s-a anunțat o vizită sub acest pres
tigios nume — întrucît, practic vor
bind, teatrul respectiv nu mai există în 
peisajul francez, e vorba doar de o 
emblemă pentru deplasările unor com
panii pasagere ți friabile, lucru știut de 
toată lumea — cu excepția Oficiului 
nostru de turnee, și de care ne-am și 
convins de altfel după foarte șo
văielnicele reprezentații văzute.

Dimensiunile actuale ale mișcării 
teatrale românești, prestanța pe care a 
dobîndif-o în lume teatrul nostru, exi
gența elevată a publicului impun o se
lecție atentă șl avizată a ceea ce ni 
se oferă de către alții și formularea

puncte 
de vedere

bucurat Weigel,

unui punct de vedere competent și 
ferm în raporturile cu partenerii cultu
rali. Ni »-a părut nesemnificativă, de 
exemplu, prezența în cadrul unor 
turnee a unor lucrări de rezonanță 
minoră, cum ar fi piesa bulevardieră 
„Floarea de cactus', care a întîmpinat 
dezaprobare chiar cînd a figurat în 
repertoriul unui teatru provincial de 
la noi.

După cît se pare, ultimele săptă- 
mîni ale anului curent nu ne vor mai 
aduce nici o noutate, iar prevederile 
pentru primele luni ale anului viitor 
sînt încă cețoase. Astfel stînd lucrurile, 
poate că ar fi folositoare o discuție în 
temă la conducerea Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. Artiștii și 
criticii care călătoresc în depărtări co
munică numeroase impresii cînd se 
întorc, acasă, ihformînd asupra celor 
mai de seamă realizări care ar merita 
să fie cunoscute. Am dori să vedem 
la București Teatrul Național britanic și 
Teatrul Contemporan din Varșovia, 
noile și răsunătoarele succese ale lui 
„Pitcolo Teatro* sau „Berliner Ensem
ble’, „Sovremennik“-ul moscovit, Teatrul 
din Gottingen și compania lui Eduardo 
de Filippo, pasionantele experiențe 
shakespeareiene ale lui Peter Hall și 
exemplarele interpretări ibseniene ale 
Teatrului Național din Oslo, Teatrul 
„Atelier 212' din Belgrad, Teatrul ceh 
de la . ................
negre, 
centre culturale africane sau euro
pene, un teatru american reprezentativ, 
o companie latino-americană ilustrativă 
pentru efortul artistic de cultură na
țională modernă ce se înregistrează 
acest continent. Sînt numai cîteva 
gestii pe care fiecare nouă filă a 
lendarului le sporește. •

Dacă s-ar întreprinde o discuție 
meinică și responsabilă în privința 
schimburilor de valori teatrale cu alte 
țări, ar putea figura pa ordinea de zi 
și volumul turneelor întreprinse de tea
trele românești peste hotare. Teatrul 
Național, Teatrul de Comedie, Teatrul

Bulandra, Teatrul tineretului din Piatra 
Neamf au stîrnit un interes atît de pro
nunțat în țările vizitate încît numeroși 
factori oficiali și oameni de teatru 
străini ar dori să le vadă și în țări și 
orașe necuprinse pînă acum în itinera
rele noastre. E limpede că există posi
bilități de a se plasa pe orbitele ar
tistice ale planetei noastre și alte for
mații teatrale românești — și nu numai 
din Capitală — măcar în spiritul și la 
volumul preocupărilor respective pen
tru ansamblurile de cîntecâ și dansuri. 
Intr-o convorbire pe care am avut-o 
recent la Belgrad cu 
Federației oamenilor de 
goslavi, el considera, în deplină cu
noștință de cauză, că vizita în țara 
sa a oricărui teatru bucureștean ar fi 
socotită oricînd un eveniment artistic. 
In termeni apreciativi asemănători 
mi-au împărtășit dorințele lor de a se 
întîlni cu teatrul românesc ia ei acasă, 
directorul teatrului din Lodz, criticul 
italian Luigi Lunari, profesorul de istoria 
teatrului de la Academia de artă din 
Havana, directorul unui teatru din New 
York, directorul artistic al Teatrului Na
țional din Helsinki, proprietarul unui 
teatru din Bruxelles și alții. Nu erau 
simple declarații protocolare, ci intenții 
de perfectare a unor turnee româ
nești și cred că mulți oameni de teatru 
români care au călătorit peste hotare 
au fost rugați să comunice intenții de 
acest fel celor ce au la noi responsabi
litatea respectivă.

Acum e momentul a se tria, sistema
tiza și decide. Schimbul de valori, con
tactele nemijlocite cu realizările altora 
sînt căi dintre cele mai propice în spo
rirea caratului culturii noastre teatrale și, 
deopotrivă, de afirmare în lume a reali
zărilor noastre. Cu atît mai mult cu cît 
avem ce arăta.

Valentin SILVESTRU

președintele 
teatru iu-

Un prodigios înaintaș al
0 Opera română : Lacul lebedelor 
— 19,30.

Si Teatrul de stat de operetă : 
ecretul lui Mareo Polo — 19,30.

0 Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Romeo șl 
Julieta (premieră) — 19,30, (sala 
Studio) : Jocul adevărului — 19,30. 
0 Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Kcan — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 
17 ; 20.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Ca-n filme — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Cel trei 
mușchetari — 16 .
0 Teatrul evreiesc de stat: Vic
toria lui Stempeniu — 20.
0 Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Ulciorul sfărimat ; 
Cîntăreața cheală — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" : Tigrlșo- 
rul Petre — 17.
* Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Colibri Music-Hall — 19,30.
0 Sala Palatului : Contesa Marița 
(spectacol prezentat de Teatrul 
muzlcal-Brașov) — 19,30.
* Circul de stat : Atracțiile ma
nejului — 19,30.

literaturii române moderne

„Balustradă", trupele 
care

arabe,
funcționează pe lingă

Premiera
la opera

lolanda MARCULESCU, Dan IORDACHESCU, Marina KRlLOVICI
(văzuți de SILVAN)

Paralel cu edițiile ample consacrate scrierilor lui Alecsandri, Caragiale, Macedonski etc. (și aflate în diferite stadii de elaborare), un nou șantier editorial de proporții a fost inaugurat anul acesta, prin publicarea întîiului volum de Opere ale lui I. Heliade Rădulescu. Studiul introductiv, amplu și competent, conturînd prin analize și caracterizări la obiect personalitatea contradictorie a scriitorului, aparține lui Alexandru Piru. Alcătuirea ediției însăși i-a revenit lui Vladimir Drimba, iar inițiativa sa apare cu atît mai vrednică de prețuire, cu cit republicarea operei lui Heliade a prezentat întot- deau mari dificultăți. Acoperind prin suprafață și problematică întreaga epocă de început a literaturii și culturii române moderne, creația descă e de căutat tea ziare, reviste, lante, volume sau scrise și, pe de altă parte, se înfățișează într-un vestmînt lingvistic și ortografic atît de derutant, în- cît pregătirea filologică oricît de întinsă a editorului e pusă neîntrerupt la grea încercare.Așa stînd lucrurile, volumul cu care debutează actuala ediție constituie o reușită excepțională, fiind superior ediției din 1939— 1943 a lui D. Popovici, remarcabilă și aceea. Inclu- zînd în volum poezii ori
ginale și imitații, editorul reține cu o intuiție mai Sigură decît antecesorii săi — cînd e de ales — varianta superior cristalizată a unei creații sau a alteia,

helia- în atî- foi vo- manu-

eliminînd prin scrupuloasă confruntare a versiunilor și numeroase greșeli de tipar din edițiile mai vechi. Cu tot atîta grijă, a fost soluționată problema cea mai grea, — a transcrierii textelor, — știut fiind că aici inovațiile lingvistice ale scriitorului (italienismele, latinismele), ca și marea confuzie a epocii de tranziție de la sistemul ortografic chirilic la cel latin, ridică în calea editorilor serioase greutăți. Principiul călăuzitor a fost „de a respecta grafia originală ori de cîte ori ea notează o realitate lingvistică" ; în rest, cînd era vorba de „simple particularități grafice", s-a adoptat ortografia actuală. Să mai notăm, în sfîrșit, printre importantele merite de ordin tehnic ale volumului, aparatul critic de 
note și variante, întrucîtva mai economicos decît în ediția lui D. Popovici, însă mentionînd datele absolut trebuitoare de ordin genetic și diferentele dintre variante.Configurîndu-se în felul arătat, ediția va răspunde desigur și necesităților de lectură ale unui public larg, dar va constitui și un bun instrument de lucru pentru specialiști. în această din urmă privință, se impun însă de pe acum cîteva întrebări. Specificînd, în Nota lămuritoare, că actuala ediție „cuprinde un număr mult mai mare de texte" decît precedentele ediții ale lui G. Baiculescu și D. Popovici, Vladimir Drimba ne previne totuși că și acum au fost negli-

jute „cîteva poezii ocazionale și cîteva traduceri lipsite de orice valoare..." Insă, de vreme ce majo
ritatea poeziilor ocazionale și a traducerilor de valoare modestă au intrat în acest prim volum, sau își vor găsi locul în al doilea, de ce aceste omisiuni ? (Cu atît mai mult se impune întrebarea, cu cît într-o anexă a prezentului volum au fost incluse unele texte nesemnate, adică Incerte, chiar dacă există unele semne că „pot fi atribuite cu destulă probabilitate lui Heliade"). O nouă ediție critică de amploare devine puțin previzibilă și necesară, tr-un viitor apropiat și a- ceasta înseamnă că pentru acele „cîteva poezii ocazionale și cîteva traduceri", cercetătorii vor trebui să meargă tot la reviste și volume greu accesibile. Iată de dem că, pe cîtă ediția se mai află de tipărire, cele poezii omise din volumul întîi e bine să-și găsească locul într-o Anexă a volumului următor, iar traducerile care urmează a se lăsa în afara acelui volum să fie menținute.Și o ultimă problemă: în 
Nota lămuritoare se spune că ediția a fost proiectată în trei volume, urmînd să mai cuprindă deci un al doilea volum de traduceri, precum și un al treilea, 
de proză și teatru. întrebarea care se pune însă e dacă publicistica politică și mai larg culturală a scriitorului, apoi Istoria 
critică universală ori corespondența sa din exil (editată pe vremuri de Gr.

în-

ce cre- vreme în curs cîteva

Cu aproape două secole în urmă praghezii cuceriți de „Nunta lui Figaro" așteptau nerăbdători o nouă premieră. Era 29 octombrie 1787 cînd capitala Boemiei entuziasmată anunța : „Teatrul de Operă, Premieră : Don Giovanni, ossia II dissolute pu- nito. Musica del celebre maestro Amedeo Mozart". Autorul o subintitula dramma giocosa. Personajul îi era bine cunoscut ; se documentase, căutase să și-1 familiarizeze. Un a- mestec de bine și rău, de comic și tragic, care solicita gîndirea creatorului, atitudinea filozofică ; trebuiau topite toate nuanțele expresivității pentru a le putea sintetiza, a limpezi textul dramatic. Moliere scrisese și jucase Don Juan-ul său cu o sută de ani înaintea lui Mozart ; Gazza- niga pusese pe note un Don Juan scris de Bertati; și Goldoni și-a luat drept erou principal pe Don Juan. Mai era baletul lui Gluck prezentat la Viena. Don Juan era eroul spectacolelor de pantomimă, al teatrelor de bîlcl. Variantele populare îl judecau, îl condamnau, îi scoteau la Iveală defectele, puneau în lumină calitățile. Don Juan-ul mozartian este însă dramă muzicală psihologică, are conținut. Pe ecran este sufletul omenesc. Se țes toate firele pentru cuprinderea lui. Prin profunzime, Don Juan face comparație cu Faust emițînd „idei eterne", esențe. Miezul construcției lui Don Juan, ca și al lui Faust, au însemnătate universal umană. întîi au fost simboluri, apoi mituri cărora numai muzica le poate conferi larghețea expresiei, expresia fără margini. Un orizont îngust, superficial, limitează eroul, pe Don Juan, ca pe un seducător cu un binemeritat sfîrșit. Mozart l-a văzut însă așa cpm plutește •1 in imaginea tuturor veacurilor de

laBaudelaire, dar și dornic de căutare, neliniștit. „Desfrînatul pedepsit" cîntă „Viva la libertă" sub teroarea urmăririi din scena balului. Se poate opri. în loc de mediocritate, de îngustime mai puternică este însă setea de desăvîr- șire. La fel ca Faust caută să cuprindă, să domine esențele. Don Juan este nefericit în sensul nerealizării și caută orice, chiar moartea. Donna Elvira, Comandorul, dau povețe de pocăire. Filonul donjuanesc însă are tăria absolutului, chemarea absolutului. Don Juan-ul mozartian conturează o viziune clară. Ne amintim uvertura, căreia toți biografii lui Mozart i-au închinat pagini, descriind rapiditatea scrierii ei. Se conturează din prima secțiune scena din final a operei : confruntarea lui Don Juan cu spectrul Comandorului. Introducerea, în general, stăruie în atmosfera gravă a ciocnirii dintre erou și Comandor ; apoi Allegroul care vioi, energic conturează mai mult neliniștea decît frivolitatea, mai mult cinismul situației decît al eroului. Finalul uverturii, grandios, de concert simfonic este amețitor ca și torentul nestăvilit al lui Don Juan, ca și permanența aprigei sale do- rinți de desăvîrșire. Mozart semnifică discuția dintre erou și victima sa. Admirăm la Don Juan seninătatea în fața morții. „Mîntuire, pocăire" sînt cuvinte ce pot însemna salvare ; pentru erou însă — lașitate.

Tirso de Molina, la Byron, la la Camus : nestatornic
DON JUAN" de

Statuia rece a Comandorului este înfruntată. Viața nu este jertfită { _ este dată în schimbul simbolului, al realizării, al perfecțiunii. Paginile mozartiene au vehemență, renasc ideea neliniștii infinite. Prin „Don Juan", Mozart deci merge spre drama muzicală psihologică. Se depărtează de opera veche italiană, opera seria, și de opera bufă. Păstrează și cultivă forma muzicii germane, îi adaugă conținut. Matur, compozitorul își declanșează întreaga forță creatoare. Este perioada marilor creații. Din Don Juan pornesc fire incandescente pentru Trilogia simfonică. Amintim Uvertura la Don Juan și prima din cele trei simfonii, cea în mi bemol major, una din mărturiile evidentei înrudiri. Don Juan constituie și una din ultimele trepte ce pregătesc „Flautul fermecat", „Recviemul".O uvertură si un final : un arc ce cuprinde peripețiile. Culoarea este mohorîtă. în spectacolul Operei noastre, doar costumele Ofeliei Tutoveanu sparg cenușiul. în rest, totul este închis, trist. Leporello, chiar și Don Juan. aduc note de exuberantă tot pe acel fond închis, tern. Hero Lupescu a urmărit poate a- ceastă monocromie : cred însă că tonul acesta devenit exclusiv — la, Mozart, unul dintre compozitorii care aduc atîta lumină, la un moment dat supără, e obositor. Situațiile sînt aceleași. personajele feminine sînt asemănătoare. Leporello... Sin-

apoi re- moment. sînt De- a-
gur Don Juan se neagă, naște, e altul în fiecare Cele douăsprezece tablouri schimbate ca filele unei cărți, corurile lui Roland Laub le-ampreciat ca încadrate în culoarea regiei. Mi s-a părut însă peste firesc apariția oamenilor de serviciu pentru schimbul decorurilor ; oricît de ..balerini" ar fi. de iuti și ușori, tot distrag atenția, supără Plin zgomote, muzica. Poate sistemul va fi simplificat. Cît de modernă ar fi viziunea, nu putem face ca în Ionescu ; se admite schimbarea decorului în, fata spectatorului, dar din umbră, fără etalarea manipulatorilor Cîntă Zerlina. Donna Anna, si la un moment dat scena este invadată de oameni îmbrăcati în salopete, care întorc planșele scenelor...Opera lui Mozart este o fugă neîntreruptă spre infinit. Oricărei licăriri senine i se alătură spectrul final. Don Juan este de-o parte ; de cealaltă, restul personajelor. Lumea opusă lui Don Juan pornește de la eroine, cele care complică, agită intriga : Donna Anna, prefăcut prea îndurerată după tatăl pierdut, prefăcut fidelă insipidului Don Ottavio, în realitate răzbunătoare pentru amorezul dispărut — Don Juan ; Donna Elvira, cu rugăminți fierbinți de statornicie, permanent în făurite de planuri ; Zerlina. gata-gata să-și părăsească mirele, pregătită mereu să-1 și consoleze. în roluri: Marina Krî- lovici (Donna Anna), un debut pro-

cum l-a gîndit Mozart :„de
Mozart

mitător. un glas plin de strălucire. A realizat o partitură dificilă, care viza mai mult un glas de soprană lirică. decît posibilitățile sale dramatice. Magda Ianculescu (Donna Elvira). cu o mobilitate vocală si scenică remarcabilă si respectiv în a doua reprezentație Elisabeta Neculce-Car- tiș, muzicală, cu o evoluție bine gîn- dită. Iolanda Mărculescu (Zerlina), sensibilă, cu o finețe deosebită în caricaturizarea necinstei eroinei. A conturat portretul Zerlinei pînă în cele mai subtile frazări. în general, personajele feminine s-au unit bine. Si glasurile modelate, si experiența stilului mozartian au adus mai multă calitate. Mozart persiflează pe Le- porello. pe Don Ottavio, pe Masetto. Leporello — fricos, cu o spaimă comică în fața figurii de piatră a Comandorului, ascuns în scena mortii lui Don Juan. în rol. Constantin Gabor a fost mai mult apropiat de profilul lui Figaro, mai mult șiret decît comic prin prudentă si las din groază. în cel de-al doilea spectacol. Constantin Dumitru s-a încadrat mai bine în acest rol, al lui Leporello, fiind mai potrivit. Don Ottavio — lipsit de orice farmec, fără nerv, pretins cavaler, apărător al Don- nei Anna, și Masetto — copia sa murală dar mai neabil. Respectiv, Ion Stoian și loan Hvorov au fost destul de palizi; în special Ion Stoian — neexpresiv, rigid, distonînd uneori. O voce bună, Valentin Loghin în Comandor a căutat să-și contureze per-

sonajul așa ca un mecanism, rece, o voce dincolo" care împietrește suflarea, glasul conștiinței care acuză. Păcat însă că „mecanismul" în spectacol, a căpătat din cauza tehnicii, izul plăcilor de gramofon : gîjîit, neclar, distorsionant. Astfel încît am subînțeles mai mult interpretarea și n-am înțeles deloc cum de s-a putut intra în premieră cu o asemenea defecțiune. Pe Don Juan, Mozart îl vede arzînd, consecvent imensei dorințe de perfecțiune. îl privește în toată complexitatea lui; orchestra are incandescentă, mișcarea simfonică sugerează, este un fluid pe care mitul, eroul lui Mozart inundă în lumină. Excelent, Dan Iordăchescu dă rolului toată măsura talentului său, limpezește toate nuanțele de la sarcastic la curajos.Operă dificilă care presupune în- frîngerea a nenumărate greutăți. Don Juan apare pe scena teatrului nostru liric cu perspective deosebite. Deocamdată însă inegal. O distribuție neegală care întrunește deopotrivă artă (interpretarea lui Don Juan) și nesiguranță, incertitudine (pentru rolul lui Don Ottavio), nenuanțare (pentru Leporello). Orchestra a rezolvat în mare măsură problemele tehnice, de asemenea dificile, nu a intrat însă într-un ritm mai susținut. Spectacolul nu are încă cursivitatea necesară. Uneori trenează. Am desprins însă acea calitate majoră de pătrundere inteligentă în dramaturgia lui Mozart, de relevare a mitului lui Don Juan.Cu „Don Juan" Opera înscrie încă o lucrare mozartiană în repertoriu. Și apreciem ca lăudabilă dorința de a pătrunde cît mai mult în lumea marilor capodopere, a marilor creații ale genului.
Smaranda OȚEANU

Locusteanu) nu merită să-și afle locul în această atît de amplă, de fapt, și atît de cuprinzătoare ediție? După părerea noastră, răspunsul s-ar cuveni să fie afirmativ. în afară de certele lor însușiri literare, scrierile amintite sînt indispensabile nu numai pentru buna cunoaștere a uriașului rol de animator al lui Heliade, ci și pentru surprinderea la origine a unor curente de idei ce s-au configurat în a doua jumătate a veacului trecut și mai încoace, începînd cu junimismul.Cu toate acestea, volumul inițial prilejuiește o reîntîlnire în multe feluri revelatoare cu Heliade- poetul. Reveria prernant romantică, pătrunsă de mari simțiri patriotice, din 
O noapte pe ruinele Tirgo- viștei, teribila putere fla- gelantă, pamfletară a expresiei lirice în Ingratul 
sau Cîntecul ursului, „realismul" psihologic și rotunditatea construcției din Zburătorul etc. arată că poezia lui Heliade nu s-a învechit în momentele ei de culme. Surprinzător apare mai cu seamă amplul poem Anatolida, proiectat în douăzeci de cinturi, însă concretizîn- du-se pînă la urmă numai în cinci, — poate și din pricină că vocația vizionară, atracția exercitată asupra poetului de miturile primordiale dobîndi- seră o deplină întruchipare în aceste episoade dinții. Dacă pe cititorii de odinioară îi punea în încurcătură lexicul uneori rebarbativ, astăzi devine limpede că forța imaginativă heliadescă înnobilează, transfigurează totul. Nimeni în afară de el, pînă la Eminescu, n-a mai dovedit o capacitate asemănătoare în a concepe totul din perspectiv* cosmice și în a mînui reprezentări colosale, cum se întîmplă în Empireu! 
și Tohu-Bohu sau în Im
nul creațiunii, — primele două cînturi ale Anatoli- dei. Neîntrecută rămîne în cîntul al treilea, Via(a 
sau Androginul, puterea autorului de a-și imagina senzațiile ființei umane, poezia acestora, în prospețimea lor originară, extazul erotic în puritatea lui dintîi. Tot astfel, o continuare pe măsură și-o vor afla numai la Eminescu, în Memento mori, viziunile dramatice de dimensiuni planetare din cel de al patrulea cînt, Arborul științei, unde reprezentarea heliadescă a surpării civilizațiilor își ia drept suport gîndul foarte modern al teribilei alternative pe care o prezintă dezvoltarea marilor descoperiri științifice.Integrînd-o circuitului actualității, prezenta ediție a Operelor lui Heliade prilejuiește, o dată mai mult, constatarea că din poezia acestui prodigios înaintaș purced toate drumurile mari ale liricii românești moderne.

Georg* MUNTEANU
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COLOCVIU ȘTIINȚIFIC:

„Preocupări in cercetarea
problemelor conducerii 
întreprinderilor industriale**

Cronica zilei

în aula Academiei s-au desfășurat ieri lucrările colocviului științific cu tema „Preocupări în cercetarea problemelor conducerii întreprinderilor industriale". Organizată de Institutul de cercetări economice al Academiei, manifestarea a reunit numeroși academicieni, cercetători științifici, reprezentanți ai unor instituții centrale, directori de întreprinderi industriale, alți specialiști care lucrează în acest domeniu.în ouvîntul de deschidere, prof. Roman Moldovan, membru corespondent al Academiei, a relevat însemnătatea tematicii colocviului, In contextul vastei acțiuni ce se desfășoară în întreaga țară pentru mai buna organizare a întreprinderilor industriale. Subliniind că a- ceastă problemă constituie o preocupare centrală a conducerii de partid și de stat, vorbitorul a făcut o scurtă trecere în revistă a tematicii de cercetare privind perfecționarea organizării producției și a muncii abordată de institutele de cercetări și cadrele din învățămîn- tul superior. De asemenea, au fost

fotbal] SPORT
Ieri, ROMÂNIA - R. F. G. 1-0 AZI LA PITEȘTI

O remarcabila victorie
Jupă un joc promițător

Succesul fotbaliștilor români în fața echipei R. F. a Germaniei înseamnă pentru noi mai mult decît o simplă revanșă la partida de la Ludwigshafen din primăvara anului trecut. Dincolo de rezultatul cifric al meciului victorios împotriva vice- campionilor mondiali, dincolo de răsunetul pe care-1 are înfrîngerea elevilor lui Helmuth Schon la București, ne-a interesat cu precădere comportarea tricolorilor, jocul echipei noastre naționale.' Și este îmbucurător faptul că tocmai din acest punct de vedere am putut înregistra ieri unele schimbări în bine la reprezentativa României. încă de la Cracovia și apoi la Berlin au existat semne care lăsau să se întrevadă posibilitatea depășirii momentelor de criză din această toamnă, atît în privința organizării jocului cît șl moralmente. Descătușată de scheme tactice fanteziste și stabilizată pe bazele unei selecții normale, formația română arătase o mai mare siguranță în apărare și o ambiție de luptă lăudabilă.Ieri, în partida împotriva uneia dintre cele mai redutabile reprezentative de pe glob, echipa noastră nu numai că a cîștigat disputa, dar a mărci. «alți pași înainte — în ceea ce privește organizarea jocului la mijlocul terenului ca șl în atac, devenit prin incisivitate superior față de trecutul apropiat. Deci am cîștigat cu 1—0, doar cu 1—0, un meci în care perioade îndelungate ne-am dominat clar adversarul prin calitatea jocului. Acest fapt îl subliniem, el fiind aproape mai important decît însuși scorul final.Fotbaliștii vest-germani au început meciul pe baza tuturor caracteristicilor pe care le are o echipă ce joacă „beton". Trei vîrfuri de atac, Libuda, Seeler șl L6hr, organizatori de joc, Overath și Beckenbauer, a- părarea cu un jucător „liber", Schultz și cu sarcini de marcaj individual strict la alți patru jucători : fundașii laterali la Pîrcălab și Kalo, Weber la Ionescu și Siemensmayer la Dobrln. Din păcate, încă din minutul 7, Siemensmayer, supărat probabil de fentele lui Dobrin, l-a atacat pe acesta foarte dur, accidentîn- du-1 și scoțîndu-1 definitiv pe tușă.Dispariția lui Dobrin din echipă a provocat o dereglare în activitatea tricolorilor ; înlocuitorul lui, Constantin, s-a încălzit greu și minute în șir n-a dat suficientă consistență organizării atacului. Așa se face că pînă în minutul 20 am văzut puține acțiuni la poartă. Apoi însă s-au înregistrat succesiv trei ' loase! Constantin — Ghergheli — Ionescu ; tează și Wolter se remarcă prinzînd cu siguranță balonul. La o centrare lungă în careu, Constantin sare agresiv o dată cu Wolter și-1 împinge cu minge cu tot în poartă. Firește, arbitrul nu recunoaște golul obținut în manieră „englezească" și acordă fault. în faza imediat următoare, o pasă a Iul Sătmăreanu este preluată de Ionescu prin plonjon cu capul, dar Wolter salvează iar în ultimă instanță.După pauză ambele echipe intră pe teren cu vădite intenții ofensive. Antrenorul vest-german îl absolvă pe Siemensmayer de sarcini de marcaj și-l trimite înainte. Profită de această schimbare tactică mai ales Constantin, scăpat de grija paznicului personal. Profită și ambele aripi, fiind acum mai bine servite de către Constantin. La un nou „cap" al lui Ionescu, finalizînd o combinație Constantin — Pîrcălab, balonul trece cu puțin peste bară. După numai cîteva minute, o lovitură liberă bătută de Constantin spre Sătmăreanu are drept urmare o centrare șl un excelent șut cu capul al lui Dan. însă iar peste bară ! Am putea continua descrierea unui șir întreg de acțiuni ofensive ale tricolorilor, unele foarte spectaculoase și mult gustate de public. Vom menționa doar „barele" (Ionescu și Constantin), intervențiile uimitoere la goluri gata făcute ale lui Wolfer, adevărat salvator al porții vest-germane, ca și faptul că Haidu s-a văzut amenințat doar o singură dată (!) de un șut al lui Lohr, pe care de altfel l-a respins în corner. Unicul gol, golul atît de așteptat și at>t de conform cu desfășurarea partidei, a venit în 

faze pericu- Pîrcălab — ultimul șu-

relevate necesitatea adîncirii legăturii dintre știință și practică în folosul reciproc, precum și principalele direcții care decurg din documentele de partid și de stat, spre care cercetătorii trebuie să-și îndrepte atenția.Au fost prezentate apoi o serie de comunicări pe teme de mare actualitate pentru activitatea întreprinderilor, cum sînt: modalități de perfecționare a cadrelor de conducere din întreprindere ; conținutul muncii de conducere și al profilului directorului de întreprindere ; folosirea calculatoarelor electronice în conducerea întreprinderilor ; cibernetica și sistemele informaționale de decizie ; timpul conducătorului de întreprindere ; utilizarea unei metode de stimulare a gîndirii colective într-o întreprindere industrială.Pe marginea referatelor prezentate a avut loc un larg schimb de păreri utile pentru cei ce lucrează în acest domeniu, cercetători sau specialiști din producție. (Agerpres)

minutul 80. A venit la o fază cum mal fuseseră atîtea altele apte pentru a fi fructificate. O minge pornită dintr-o lovitură a lui Kalo, împinsă apoi în careul mic de Constantin, șutată de Ionescu, respinsă de Wolter, reluată puternic pe un culoar extrem de strimt de Ghergheli. Era în sfîrșit 1—0 ! Evidențiind din echipa victorioasă pe Dan, D. Nicolae, I. Ionescu, subliniem și meritele . Iul Mqcanu, Koszka, Ghergheli, Constantin, Kalo șl Haidu, cu speranța că încă în această toamnă vor aduce iarăși satisfacții Inimosului și obiectivului public bucureștean, care ieri le-a acordat atîtea aplauze.De la învinși ne-au plăcut Wolter, cel mai bun de pe teren, Schultz și Overath. Arbitrajul austriacului Mayer s-a desfășurat la veritabil nivel internațional, asigurînd cursivitatea jocului și regularitatea întrecerii.
Valeria MIRONESCU

Simmet, tinerii Autorul

★Prin intermediul „Agerpres", am aflat că aseară, pe stadionul „Lud- wigspark" din Saarbriicken (R.F.G.), s-a disputat partida amicală de fotbal dintre reprezentativele de tineret ale României și R. F. a Germaniei. Jocul, echilibrat în întregime, s-a încheiat cu un just rezultat de egalitate. Gazdele au deschis scorul în minutul 36 prin mijlocașul Cinci minute după reluare, fotbaliști români au egalat, golului: Jercan.Comentatorul sportiv al S.I.D. remarcă forma bună a portarului nostru Gornea, a fundașului Deleanu și a extremei stingi Jercan, iar din echipa vest-germană pe fundașul Fichtl și pe Koeppel.
agenției

extrema stîngă

...dar mingea a lovii din nou bara! (Ionescu șu- 
tează autoritar 
cu capul, fără ca 
portarul vest-ger- 
man Wolter să 
mai poată inter

veni.»)Foto :M. Andreescu

în citeva rînduriPE PATINOARUL „23 AUGUST" DIN CAPITALA, în campionatul republican de hochei pe gheață, au fost înregistrate ieri următoarele rezultate : Agronomia Cluj — Avîntul Gheorghieni 10—2; Dinamo București — Petrolul Geologia 8—6; Steaua — Tîrnava Odorhei 12—0.PE NOUL STADION OLIMPIC DE LA GRENOBLE, gazda viitoarelor întreceri olimpice de hochei, s-a desfășurat meciul internațional de hochei pe gheață dintre selecționatele Franței și Italiei. Victoria a revenit sportivilor italieni cu scorul de 4—1 (0—— 1, 2—0, 2—0).O PERFORMANȚĂ REMARCABILA a obținut la un concurs de atletism disputat la Honolulu- tînăra sprinteră australiană, în vîrstă de 14 ani, Allison Ross-Edwards ; pe distanta de 100 m, ea a fost cronometrată cu timpul de ll”7/10.In meci-retur pentru „cupaORAȘELOR TÎRGURI" LA FOTBAL,

O DELEGAȚIE
A PARTIDULUI LABURIST 

DIN MAREA BRITANIE 
NE VA VIZITA ȚARAInstitutul Român pentru Relații Culturale cu Străinătatea a adresat Partidului Laburist din Marea Britanie invitația ca o delegație a sa să viziteze Republica Socialistă România. Comitetul Executiv al Partidului Laburist a acceptat invitația, delegația ur- mînd să viziteze țara noastră în primăvara anului viitor.

SESIUNEA COMITETULUI 
ADMINISTRATIV 

AL UNIUNII 
INTERNAȚIONALE 
A SINDICATELOR 
DIN INDUSTRIA 

METALURGICA ȘI MECANICĂîn sala de marmură a Casei Scînteii, au început, miercuri dimineața, lucrările celei de-a XVII-a sesiuni a Comitetului administrativ al Uniunii Internaționale a Sindicatelor din industria metalurgică și mecanică. La lucrările sesiunii participă membri ai Comitetului administrativ și ai Comisiei de cenzori din Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, R. P. D. Coreeană, Chile, Franța, R. D. Germană, Italia, India, Polonia, România, Uruguay'și Ungaria, precum

ROMANIA-UNGARIA (juniori)în cartierul piteștean „Trivale", pe gazonul modernului stadion local, va avea loc astăzi după-amiază, cu începere de la ora 14, meciul de fotbal dintre echipele reprezentative de juniori ale României și Ungarie.i. Spre deosebire de confruntările de ieri ale colegilor lor mai mari, juniorii noștri se vor găsi în fața unui examen deosebit de dificil mai ales prin prisma mizei: meciul, după cum se știe, are un caracter oficial, fiind primul din dubla confruntare a celor două formații în cadrul preliminariilor Turneului U.E.F.A.Meciul de azi România — Ungaria vine la puțin timp după partida, cu caracter amical, disputată la Budapesta. Cu acea ocazie, specialiștii țării-gazdă au avut cuvinte elogioase la adresa juniorilor noștri care,, chiar dacă au pierdut (cu 2—1), au dovedit că dispun de un potențial tehnic superior adversarilor.Antrenorii Ola și Tătaru au comunicat că vor alinia următoarea formație : Vidac — Marinescu, Ciuga- rin, Ispir, Viciu — Ștefănescu, Dumitru — Caniaro, Tănăsescu, Ciutac, Nicolae.
★F. S. — Aseară, redacția de sport a radiodifuziunii ne-a comunicat că posturile noastre de radio vor transmite ultima parte a meciului de la Pitești, pe programul I, în jurul orei 15,10.

PRONOEXPRESNR. 47 DIN 22 NOIEMBRIE 1967Extragerea I : 9 25 43 21 2 24 — 33 31.Fond de premii: 468 412 lei.Extragerea a II-a : 6 41 4 14 3 42 — 48 44.Fond de premii : 380 677 lei din care reportTragerea miercuri 29 rești. la categ. I. 44 641 lei. următoare va avea loc noiembrie a. c. în Bucu-

ur- în-LAechipa Irlan- (0—0), echipaDE RUGBI

F.C. Bologna a învins la Zagreb cu2— 1 (1—0), pe Dynamo Zagreb. Bologna s-a calificat pentru turul mător, deoarece primul meci se cheiase la egalitate (0—0).SURPRIZA FOTBALISTICAPRAG A : într-un joc contînd pentru campionatul european, dei a învins cu 2—1 Cehoslovaciei.REPREZENTATIVAA NOII ZEELANDE, care întreprinde un turneu în Franța, a întîlnit la Bayonne o selecționată locală, pe care a învins-o cu scorul de 18—14 (11-9).ÎN PRELIMINARIILE TURNEULUI OLIMPIC DE FOTBAL, ieri la Sofia Bulgaria a învins Turcia cu3— 0 (0—0).IERI ÎN „CUPA CUPELOR" LA FOTBAL, la Gyoer, în meci tur, e- chipele Vasas Gyoer și A. C. Milan au terminat la egalitate : 2—2 (1—1). 

și invitați din Iugoslavia și Japonia. Federația Sindicală Mondială este reprezentată de Sandro Sti- mili, secretar al F.S.M. Lucrările sesiunii au fost deschise de Jean Breteau, președintele Uniunii Internaționale a Sindicatelor din industria metalurgică și mecanică.Printre problemele aflate pe ordinea de zi a lucrărilor sesiunii se numără Raportul cu privire la activitatea uniunii în ultimul an și sarcinile de viitob pentru dezvoltarea unității de acțiune a sindicatelor din metalurgie ; adoptarea Statutului Uniunii Internaționale ; cereri de afilieri.Raportul la primul punct al ordinii de zi a fost prezentat de Antonio Zavagnin, secretar general al Uniunii Internaționale, după care au început discuțiile generale.în numele Comitetului executiv al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, sesiunea a fost salutată de Ion Cotoț, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor.Lucrările sesiunii continuă.
VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 

„45 DE ANI DE ARTĂ 
CONTEMPORANĂ BELGIANĂ"Cu prilejul „Zilelor culturii belgiene", Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat miercuri la amiază, în sala Dalles, expoziția „45 de ani de artă contemporană belgiană". Cele peste 80 de lucrări expuse, creații a 40 de autori, oferă publicului bucureștean o imagine concludentă asupra evoluției artei plastice belgiene în secolul XX. Sînt reprezentați exponenții de seamă ai diferitelor curente din pictura și sculptura belgiană, începînd cu primele decenii ale secolului și pînă astăzi. La vernisaj au luat parte Pom- piliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, artistul poporului Ion Jalea, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, oameni de artă și cultură, un numeros public. Erau prezenți, de asemenea, Pierre Wigny, ministrul justiției și culturii franceze din Belgia, oaspete al țării noastre, Honorâ Cambier, ambasadorul Belgiei la București, șefii unor misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic. Cu a- cest prilej, Pompiliu Macovei și Pierre Wigny au rostit scurte cuvîn- tări.Seara, ambasadorul Belgiei la București a oferit o recepție în saloanele ambasadei.

★Miercuri dimineața, ministrul justiției și culturii franceze din Belgia, Pierre Wigny, a avut o întrevedere cu ministrul justiției, Adrian Dimitriu. A participat și ambasadorul Belgiei la București, Honore Cambier.
★La invitația conducerii Radiodifuziunii și televiziunii cehoslovace, miercuri a plecat la Praga o delegație a Comitetului de Radiodifuziune și televiziune condusă de Virgil" Caza- cu, președintele Radioteleviziunii române, în vederea semnării convenției de colaborare.
★Miercuri seara, în sala mare a Palatului culturii din Tg. Mureș, Filarmonica de stat din localitate a prezentat un concert simfonic, la care și-a dat concursul violoncelistul japonez Tsuyoshi Tsutsumi. Sub bagheta dirijorului sovietic Timoftei Gurtovoi, oaspetele a interpretat Concertul în Si minor pentru violoncel și orchestră de A. Dvorak. Programul a mai cuprins Suita Moldovenească de Peiko »i ‘ ‘Simfonia a 4-a de P. I. Ceaikovsld. (Agerpres)

HOTELUL TURISTIC
„APUSENI"

La Cluj, pe malul sting al Some
șului, a început construcția hotelu
lui turistic „Apuseni", cel mai 
mare și mai modern edificiu de 
acest fel din regiune. Clădirea, va 
avea 11 nivele, și o capacitate de 
300 locuri. Originalitatea construc
ției va consta, în primul rînd, în 
folosirea unor elemente specifice 
arhitecturii populare. Pereții exte
riori, de formă parabolică, vor su
gera linia tradițională a acoperișu
rilor caselor din Munții Apuseni. 
Amenajarea interioarelor a fost 
astfel concepută incit nici una din 
încăperi să nu fie copia celeilalte.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea s-a menținut rece, cu cerul variabil, mal mult acoperit. Au căzut precipitații locale sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în Moldova, în regiunea de munte, local, a nins. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări locale în Oltenia, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri, la munte, zăpada a fost viscolită. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 3 grade la Borsec și Sovata și 9 grade la Pblovraci și Rm. Vîlcea. în București : vremea a fost rece, cu cerul variabil. Vîntul a suflat potrivit. Temperatura maximă a fost de 3 grade.Timpul probabil pentru zilele de 24, 25 și 26 noiembrie. In țară : vreme rece, cu cerul schimbător. Vor cădea ninsori locale în estul țării și izolate în rest. Vînt nordic, cu tă durată, me vor fi10 și zero ______  ... _ ____între 3 și 7 grade. In București : vreme rece, cu cerul schimbător, favorabil ninsorii slabe. Vînt potrivit din sectorul nordic. Temperatura ușor variabilă.

potrivit din sectorul intensificări de scur- Temperaturile mini- cuprinse între minus grade, iar maximele

| viața internațională

R. P. POLONEVARȘOVIA 22 (Agerpres). — La Varșovia a avut loc ședința plenară a Seimului care a examinat și adoptat un proiect de lege cu privire la obligativitatea generală privind apărarea R.P. Polone, care stabilește competența și funcțiile organelor de stat în domeniul apărării Poloniei, precum și obligațiile instituțiilor de stat, organizațiilor, întreprinderilor industriale și ale tuturor cetățenilor în problemele apărării țării.A fost, de asemenea, prezentat și adoptat proiectul de lege cu privire la constituirea Ministerului Industriei Constructoare de Mașini.în încheierea ședinței plenare, Seimul a aprobat propunerile cu privire la numirile miniștrilor industriei grele, industriei constructoare de mașini și gospodăriei comunale.
Ședințe ale unor comisii

permanente C. A. E. RLa Poznan s-au încheiat lucrările ședinței a 25-a jubiliare a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru energie electrică. La ședință au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. A participat, de asemenea, delegația R.S.F. Iugoslavia, iar în calitate de observatori, reprezentanți ai R. D. Vietnam și ai Cubei. A luat parte, de asemenea, și reprezentantul Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa.Comisia a examinat probleme legate de coordonarea planurilor de dezvoltare a energeticii țărilor membre ale C.A.E.R. pe anii 1971— 1975. S-au efectuat consultări în legătură cu funcționarea paralelă pînă în 1970, a sistemelor energetice ale țărilor membre. Comisia a examinat modul de elaborare a metodei de determinare a eficienței
răsfoind presa străină

j Epilog la procesul

din Camiri
Marcel Niedergang, specialist în problemele 

America Latine, face un bilanț in „Le Monde" 
asupra înscenării judiciare din Bolivia, care s-a 
încheiat cu condamnarea la 30 de ani închisoare 
a publicistului francez 
extrase u...----- -din acest articol.

Regii Debray. Redăm

să fiu conta pedeapsa la 30 de ani

ca-«a-Și
din

,,«Am damnat maximă, închisoare. O știu prea bine. Această comedie este infamă, iar procesul — o farsă...». R6- gis Debray știa, chiar înaintea deschiderii procesului în fața coloneilor de la tribunalul din Camiri, că el nu va fi judecat după argumentele prezentate. Răspunzînd afirmativ și unanim la toate petele de acuzare inclusiv la cele de sasinat», de «furt» de «subversiune» judecătorii militariCamiri au arătat și prin aceasta că verdictul era stabilit dinainte.Scopul pe care și l-au propus inițiatorii procesului era de a proclama în fața opiniei publice boliviene și a celei mondiale ci în Bolivia nu este posibilă o mișcare insurecțională armată fără o «intervenție din afară». Cei patru coincul- pați ai francezului R6- gis Debray și ai ar- gentineanului Roberto Bustos — dintre care unul a admis, cel puțin în fața tribunalului, că a participat la acțiuni militare ale partizanilor — au fost a- chitați. în schimb, cei doi «străini» au fost condamnați la pedeapsa maximă.Ceea ce nu trebuie și nu poate fi uitat este că «elemente străine» au jucat, într-ade- văr, un rol determinant în această afacere, dar împotriva partizanilor. A doua zi după arestarea lui Regis Debray la Mu- yupampa, la 20 aprilie, el a fost interogat de agenți portoricani ai C.I.A., veniți special din Statele Unite. Dosarul, transmis imediat autorităților boliviene de la Washington, a fost pregătit de serviciile speciale america-

ne care l-au urmărit pe Regis Debray cel puțin din decembrie 1963.De la 20 martie, data primei ambuscade de la Nancahuazu, și pînă în septembrie, «focarul guerilei» instalat la hotarele regiunii Chaco nu încetează să cîștige în înfruntările cu armata. Totul se schimbă însă ulterior : atunci intră în acțiune două batalioane boliviene, antrenate de instructori americani ai «forțelor speciale», veniți de la baza din Panama. Maiorul Shelton, fost sergent în timpul războiului din Coreea, participant la «debarcarea pușcașilor marini» în Republica Dominicană, devine în 1967 patronul centrului de formare împotriva luptei de partizani, instalat la ferma de la Esperanza, la cîțiva kilometri de Santa-Cruz. Maiorul Shelton și alți ofițeri americani, dintre care unii sosesc de-a dreptul din Vietnam, antrenează, în momentul de față, noile companii după metoda încercată : tir, camuflaj, lupte de noapte, acțiuni psihologice.Conducătorii din La Paz — arată mai departe „Le Monde" — au comis multe încălcări ale legii. «Constituția noastră este democratică» a repetat adesea generalul Barrientos. Bolivienii de orice orientare au remarcat însă că constituția a fost serios violată de dragul unei «anchete» care nu progresa. Articolul 10 prevede, de pildă, că detențiunea în secret nu poate dura mai mult de 24 de ore. Regis Debray a rămas «incommunicado» timp de două luni. Articolul 16 stipulează că inculpatul este prezumat ne-

Pe agenda apropiatului 
Congres al P. C.
din Marea BritanieLONDRA 22 (Agerpres). — Ziarul londonez „Morning Star" anunță că una din principalele probleme care va fi examinată și dezbătută la cel de-al 30-lea Congres al P.C. din Marea Britanie, care își începe lucrările sîmbătă 25 noiembrie, va fi situația economică a Marii Britanii, după devalorizarea lirei sterline. Va fi discutată, de a- semenea, ca o problemă politică majoră, agresiunea americană în Vietnam.La Congres urmează a fi prezentate cinci importante proiecte de rezoluție, ale căror texte au circulat de mai mult timp în rîndurile organizațiilor partidului. Aceste rezoluții tratează despre: politica veniturilor, unitatea forțelor de stînga, mișcarea comunistă internațională, rolul Marii Britanii în problemele mondiale și problema pauperizării. Pe ordinea de zi se va afla, de asemenea, proiectul de program al partidului, intitulat: „Calea britanică spre socialism",

economice a sistemelor energetice conectate. Au fost discutate, de asemenea, probleme legate de dezvoltarea tehnică a centralelor termice, probleme ale termoficării. Totodată, a fost aprobat planul de muncă pe anul 1968. (Agerpres)
★PRAGA 22 (Agerpres). — La 18 noiembrie au luat sfîrșit la Praga lucrările celei de-a 27-a sesiuni a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru siderurgie.La lucrările sesiunii au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S.Au fost discutate probleme referitoare la coordonarea planurilor țărilor membre C.A.E.R. în domeniul siderurgiei pe perioada de după 1970 și s-au elaborat recomandări corespunzătoare.

mai multe ori intenția de a recurs în ca-

vinovat atîta timp cît vina lui nu este dovedită. Prizonierul din Camiri a fost victima unei campanii de propagandă duse de înalte autorități boliviene. El a fost constrîns să îmbrace haina de ocnaș înaintea începerii procesului.Procesul a fost viciat de atîtea încălcări, încît avocații Iul Râgis Debray și ai lui Roberto Bustos au vorbit de despre declara sație.La Camiri, avocații apărării nu au avut acces la «corpurile delicte» deținute de acuzare. Editorii francez și italian ai lui Regis Debray, observatorul din partea «Ligii drepturilor omului», ca și reprezentantul lui Bertrand Russell au fost expulzați unul după altul din Bolivia. Corespondenții presei străine au fost supuși presiunilor și amenințărilor.Procesul nu a adus revelații. S-ar fi putut crede că acuzarea dispune de argumente de necombătut. Nimio din toate acestea. Teza potrivit căreia Râgis Debray și Roberto Bustos au luat parte la ambuscadele de la Nancahuazu la 20 martie și la Iripiti la 10 a- prilie n-a putut fi vedită.Judecătorii din miri au refuzat să mită că ei ar i damna un om pentru ideile sale și nu pentru actele sale. «Vorbiți, mai puțin despre mine — a scris D6- bray prietenilor săi. Vorbiți mai mult despre mizeria celor de la minele de cositor și despre toate nedreptățile care explică declanșarea mișcării insurecționale...» Coloneii din Camiri au crezut că au terminat cu un «delicvent». Dar ei nu vor putea împiedica mesajul său să se facă auzit".

do-Ca- . ad- con-

„M.M.M.* — trei inițiale care pot ii întîlnite frecvent în presa R.D.G. și care te întîmpină de pe afișele mari, colorate ce împînzesc orașele. Ele înseamnă „Messe der Meister von morgen* — expoziția maiștrilor de mîine — expoziția tineretului, a tinerilor inventatori și i- novatorl.Pentru a zecea oară această •xpoziție și-a deschis zilele a- cestea porțile, pe terenul Tîr- gului tehnic din Leipzig. Două treimi din cele 1 800 de exponate realizate de tineri au și fost fntroduse în procesul de producție, iar economiile ce se pot realiza de pe urma lor sînt de ordinul milioanelor. După un calcul preliminar, numai exponatele prezentate la expoziție pot aduce economii de 230 milioane mărci.
CORESPONDENȚA 

DIN BERLIN 
DE LA ȘTEFAN DEJV

Expoziția republicană a fost precedată de expoziții pe școli, întreprinderi, instituții, raioane și regiuni. Să ne oprim doar la cîteva din creațiile „maiștrilor de mîine' : în hala numărul unu, brigadierul Bernd Schroder de la mi- ■ nele de lignit din Regis prezintă o instalație realizată de brigada sa, cu ajutorul căreia macazurile și semafoarele sînt acționate chiar de trenuri, fapt oe contribuie la folosirea mai rațională a mijloacelor de transport. Modelul unei instalații cibernetice pentru dirijarea camioanelor pe șantierele de construcții, este prezentat de tinerii soți — mecanicul Jochen Kăhn și colaboratoarea științifică Heidi Kdhn. Elevul Wolfgang Mathes, de 18 ani, demonstrează cum funcționează „combilogul' său, un aparat cu ajutorul căruia pot fi instruite cadrele care vor lucra la mașini electronice de calcul. Un colectiv de tineri de la întreprinderea de fibre sinteti
ce din Premnitz a elaborat o fibră cu mare putere de contractare, ceea ce oferă posibilități noi pentru fabricarea țesăturilor. Un aparat pentru supravegherea de la un centru a bolnavilor în spitale a fost realizat de un colectiv de la întreprinderea de aparate de măsurat din Zwonitz. Clubul tinerilor tehnicieni de la întreprinderea de motoare electrice din Oschersleben a realizat o instalație hidraulică pentru linii automate de producție, care poate aduce, potrivit unor calcule, economii în' valoare de șase milioane mărci.Prin porțile expoziției ca
re rămîn deschise pînă la 26 noiembrie, se vor scurge— ca și în anii trecuți,— mii de tineri veniți din toate colțurile țării pentru a învăța din experiența celor mai avansați. Iar aceștia, cu temperamentul propriu celor 18 sau 20 de primăveri vor trage concluzii utile pentru realizările lor viitoare.

După tratativele
cehoslovaco-suedezeSTOCKHOLM 22 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Stockholm, Vaclav David, ministrul afacerilor externe al Cehoslovaciei, a vorbit despre problemele care au constituit obiectul tratativelor sale cu ministrul de externe suedez, Torsten Nilson. în problema vietnameză, a spus el, în cursul tratativelor s-a ajuns la concluzia că conflictul din această regiune are o influență cît se poate de nefavorabilă asupra situației din întreaga lume. V. David a reafirmat că Cehoslovacia condamnă agresiunea S.U.A. împotriva R. D. Vietnam și sprijină poziția guvernului R.D.V. și programul politic al F.N.E. cu privire la posibilitățile de soluționare a conflictului. Discuțiile în legătură cu situația din Orientul Apropiat au dus la concluzia că aceasta necesită o rezolvare politică echitabilă, la care să se ajungă în cadrul legătură cu problemele ministrul cehoslovac a necesitatea lichidării neîncrederii dintre statele europene și creării unui sistem sigur europeană, bazată pe coexistenței pașnice a sisteme sociale diferite, în R. F a Germaniei rente sănătoase, cu vederi realiste față de problemele politice, V. David a amintit că Cehoslovacia nu se împotrivește dezvoltării relațiilor cu R F a Germaniei, care „în special în domeniul economiei, s-au dezvoltat foarte mult".

ar trebui O.N.U. In europene, subliniat
de securitate principiile statelor cu Arătînd că există cu-



viața internațională
Dezbaterile în problema 
restabilirii drepturilor 
legitime ale R.P. Chineze 
CUVINTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNENEW YORK 22 — Trimisul special Agerpres, Romulus Căples- cu, transmite: Adunarea Generală a O.N.U. a continuat dezbaterile în problema restabilirii drepturilor legitime aleR. P. Chineze la O.N.U. în discuție se află trei proiecte de rezoluție, unul prezentat de 11 țări, între care și România, care cere restabilirea imediată a drepturilor R. P. Chineze la O.N.U. și înlăturarea din a- cest organism a reprezentanților ciankaișiști, al doilea prezentat deS. U.A. și alte cîteva țări, care consideră că o hotărîre în acest sens a Adunării Generale a O.N.U. ar urma să se ia cu majoritatea de două treimi, și un altul, prezentat de Italia și de alte patru țări, care propune numirea de către Adunarea Generală a unui comitet însărcinat cu studierea situației și prezentarea unei recomandări concrete viitoarei sesiuni.Luînd cuvîntul în ședința de miercuri a Adunării Generale _ O.N.U., șeful delegației române, Mircea Malița, adjunct al ministrului a- facerilor externe, a arătat:De 18 ani voința poporului și statului chinez este exprimată în raporturile internaționale în mod incontestabil de guvernul Republicii Populare Chineze, cu sediul în capitala țării — Pekin.Numai în Organizația Națiunilor U- nite și în organismele legate de a- ceasta, pe locul de unde trebuie să se manifeste voința poporului și statului chinez sînt menținute, prin încălcarea prevederilor Cartei și normelor dreptului internațional, persoane care nu au nici o calitate să reprezinte China. Calitatea de membru al Națiunilor Unite generează o- bligații și răspunderi a căror îndeplinire nu poate fi garantată deeît de acel guvern care exercită in mod efectiv autoritatea în statul respectiv.Chinei îi revine, în temeiul Cartei O.N.U, în calitatea ei de membru permanent al Consiliului de Securitate, o responsabilitate deosebită în asigurarea păcii și securității internaționale. Nu încape îndoială că obligațiile corespunzătoare acestei răspunderi pot fi aduse la îndeplinire numai de către acel guvern care în mod efectiv are capacitatea să vorbească și să acționeze în numele Chinei — guvernul R. P. Chineze.Proiectul de rezoluție pe care delegația română, împreună cu delegațiile altor zece state din Europa, A- frica, Asia, America Latină, îl supune atenției Adunării Generale cere ca locul care revine de drept Chinei în Organizația Națiunilor Unite și organismele legate de aceasta să fie atribuit singurilor reprezentanți legali ai acestui stat.Restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U. presupune, în mod firesc, excluderea acelora care se erijează în reprezentanți ai Chinei. Această măsură se impune în baza normei fundamentale care reglementează raporturile de reprezentare, potrivit căreia fiecărui stat membru îi corespunde în organizație un loc și pe fiecare loc stă reprezentantul împuternicit în mod corespunzător de statul în cauză.Această normă s-a aplicat în mod invariabil în toate cazurile modificărilor de regimuri și guverne care s-au succedat după 1945, în toate, cu excepția Chinei. Privită pe acest fundal, atitudinea de împotrivire față de exercitarea de către Republica Populară Chineză a rolului ce îi revine de drept în această organizație reprezintă un act incompatibil cu Carta O.N.U. și dreptul internațional contemporan.Proiectul de rezoluție prezentat de delegațiile S.U.A. și altor cîteva state tinde să înfățișeze problema repre-

a

zentării Chinei ca fiind o problemă importantă, în sensul art. 18 din Cartă, pentru a cărei rezolvare ar fi necesară o majoritate de două treimi; or, regula generală în materie de reprezentare prevede explicit că deplinele puteri ale reprezentanților tuturor statelor se aprobă sau se resping cu majoritate simplă.Așa-zisele împuterniciri ale acelora care în mod ilegal ocupă locul Chinei în O.N.U. sînt supuse unei proceduri care implică aplicarea regulii generale a majorității simple. Cu alte cuvinte, în cazul Chinei, pentru a perpetua o ilegalitate este suficientă majoritatea simplă, în timp ce pentru a reveni la legalitate se pretinde o majoritate de două treimi.Scopul urmărit prin proiectul de rezoluție inițiat de Ș.U.A. este incompatibil cu ideile de bază ale Cartei și cu necesitatea de a se asigura rezolvarea marilor probleme internaționale aflate în fața O.N.U. In consecință, delegația română va vota împotriva lui.Propunerea de a se crea un Comitet pentru studierea problemei reprezentării Chinei în O.N.U. nu este de natură să se apropie de soluție.în actualele condiții, cînd principalele probleme ale păcii și progresului contemporan și urgența de rezolvare a acestora imprimă o nouă semnificație cerinței unirii eforturilor întregii comunități internaționale pentru realizarea țelurilor proclamate în Cartă, restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze capătă un caracter de imperativ. Guvernul român apreciază că O.N.U., pentru a-și îndeplini în mod eficient rolul ce-i revine în promovarea destinderii internaționale, în soluționarea problemelor litigioase și dezvoltarea colaborării între state, trebuie să devină o organizație universală. Este în interesul general să se pună capăt menținerii Republicii Populare Chineze în afara O.N.U.în dezbaterile din ultima vreme răzbat și încercări din partea unor țări de a sugera rezolvarea acestei probleme pe baza așa-zisei teorii a „două Chine*'. Dar numeroase documente internaționale, unele din ele purtînd și semnătura S.U.A., atestă fără putință de tăgadă că nu există deeît o singură Chină și că Taiwanul este o parte integrantă a teritoriului Chinei.Este convingerea profundă a guvernului român că restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. ar întări capacitatea organizației de a contribui la găsirea de soluții eficiente importantelor probleme internaționale care se cer rezolvate.Majoritatea vorbitorilor care au urcat la tribună în cursul zilei de miercuri — cum au fost, de pildă, reprezentanții Guineei, Pakistanului, Cehoslovaciei, Algeriei, Poloniei, Tanzaniei — au evidențiat, de asemenea, necesitatea restabilirii fără întîrziere a drepturilor R. P. Chineze în O.N.U.

ÎNSCENAREA judiciară
DE LA ATENA

Principalii acuzați condamnați la închisoare pe viațăATENA 22 (Agerpres). — Marți seara a fost dat verdictul în procesul de la Atena înscenat unui grup de 31 de persoane acuzate de acțiuni „subversive". Principalii a- cuzați — Constantin Filinis și Ioan- nis Leloudas — au fost condamnați la închisoare pe viață. lasson Papailiopoulos a fost condamnat la 15 ani închisoare, Anna Papanicola la 12 ani, Sylva Akritas la 10 ani. Alți 15 acuzați au fost condamnați la 3 pînă la 5 ani închisoare, unii cu suspendarea pedepsei, iar restul au fost achitați.
Verdictul tribunalului militar 

din Atena — relatează agenția France Presse — „a surprins prin 
severitatea pedepselor aplicate", în- 
trucit „nu au existat probe în spri
jinul acuzațiilor aduse de procu
ror".Din pledoariile avocatului Georges Mangakis reiese clar că „Con
stantin Filinis a fost judecat numai 
pentru că este comunist și nu pen
tru acțiunile sale, pe baza depozi-

țiilor, nesusținute de probe, ale po
lițiștilor" Manifestele care au fost găsite asupra lui Filinis, a arătat avocatul, nu conțineau un apel la revoltă, ci criticau doar guvernul. Făcînd aluzie la recenta numire a lui Pipinelis, fost deputat al partidului E.R.E., ca ministru de externe, Mangakis a spus : „Ați atacat 
în rechizitoriu nu numai comunis
mul, ci și întreaga lume politică greacă calificînd-o drept coruptă, în timp ce un reprezentant al acestei lumi a fost recent numit în guvern". In continuare, avocatul lui 
Filinis a subliniat că acesta „a lup
tat totdeauna pentru idealurile sale 
și de aceea a petrecut cea mai mare 
parte a vieții sale in închisoare".

Procesul și sentința de la Atena — se apreciază în cercurile ziaristice — constituie una din înscenă
rile la care guvernul grec recurge 
încă de Ia instalarea sa la putere, 
în încercarea de a stăvili acțiunile 
tot mai intense ale maselor nemul
țumite de regimul actual".

Devalorizarea lirei
un pas spre C.E.E.?

DECLARAȚIILE LUI

LONDRA 22 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul mar|i în Camera Comu
nelor, în cadrul dezbaterilor cu 
privire la devalorizarea lirei ster
line, primul ministru britanic, 
Harold Wilson, a declarat că, în 
urma acestei măsuri. Marea Brita- 
nie s-ar afla pe poziția cea mai 
bună pentru a face fată dificultă- 
ților privind aderarea la Piața co
mună. Răspunzînd unor interpelări, 
premierul Wilson a declarat că nu 
intenționează să aibă o nouă în
trevedere cu președintele Franței, 
generalul de Gaulle, în vederea 
definirii precise a atitudinii aces-

HAROLD WILSON

tei țări față 
aderare la 
fătului de 
Wilson, noi 
șase” în ansamblu și nu separat 
cu fiecare".

★LONDRA 22 (Agerpres). — Tarile care au anunțat oficial pină la 22 noiembrie hotărîrea de a devaloriza monedele lor naționale, după devalorizarea lirei sterline, sînt : Barbados, Bermude, Ceylon. Cipru, Danemarca, Fiji, Gambia, Guyana, Honduras, Hongkong, Irlanda, Izrael, Jamaica, Malawi, Malta, Mauritius, Noua Zee- landă, Sierra Leone șl Spania.

de cererea Angliei de 
C.E.E. „Conform tra- 
la Roma, a adăugat 
vom negocia cu „cei

ȘEDINȚE DE GUVERN IN FRANȚA Șl ITALIA
PARIS 22 (Agerpres). — Miercuri 

a avut loc la Paris o reuniune a 
Consiliului de Miniștri al Franței. 
In cadrul ședinței, ministrul aface
rilor externe, Couve de Murville, a 
prezentat o informare asupra dez
baterilor care au avut loc la Bru
xelles, in cadrul Consiliului minis
terial al C.E.E., pe marginea deva
lorizării lirei sterline și a aderării 
Angliei la Piața comună Referin- 
du-se la declarația lui Couve de 
Murville față de aceste probleme, 
ministrul informațiilor, Georges 
Gorse, a relevat că „devalorizarea 
lirei sterline nu modifică proble
mele de fond pe care le ridică ce
rerea Marii Britanii de a adera la 
Piața comună". In cadrul aceleiași

IN COMITETUL NR. 2

VIETNAMUL DE SUD

LUPTE
ÎNVERȘUNATE
ÎN REGIUNEA
DAK TOSAIGON 22 (Agerpres). — Luptele din regiunea Dak To au continuat miercuri cu o înverșunare deosebită, transmit agențiile de presă. Forțele americane, angajate 
în luptele desfășurate în diferite 
puncte ale regiunii, au suferit pier
deri grele: 246 de morți și 860 de 
răniți, transmite agenția Reuter, în ciuda celor 100 de raiduri aeriene efectuate într-o singură zi, miercuri, în atacul dezlănțuit asupra cotei 875, aviația și artileria americană n-au obținut rezultatul scontat — transmite corespondentul agenției France Presse.Intr-un alt sector al frontului, în așa-numitul „triunghi de, fier", situat la aproximativ 30 kilometri nord de Saigon, unități ale Frontului Național de Eliberare au lansat, începînd de marți, un atac violent asupra pozițiilor americane.

★HANOI 22 (Agerpres). — Cu prilejul deschiderii celei de-a doua sesiuni a Tribunalului internațional pentru cercetarea crimelor comise de S.U.A. în Vietnam, Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, a adresat lordului Bertrand Russell un mesaj în care, în numele populației sud-vietna- meze. îi exprimă mulțumiri pentru inițiativa sa de a institui acest tribunal internațional.

HAVANA

TRATATIVELE ECONOMICE 
ROMÂNO-CUBANEZEHAVANA 22. — Corespondentul Agerpres Victor Stamate transmite : La Havana au continuat miercuri tratativele între delegația guvernamentală economică română și delegația guvernamentală economică cubaneză. Au fost discutate în continuare probleme privind dezvoltarea schimburilor comerciale, a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice între România șl Cuba.Tratativele decurg într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă.

HAVANA (Agerpres). — Marți dimineața, șeful delegației guvernamentale economice române, Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a făcut o vizită lui Râul Roa, ministrul afacerilor externe al Republicii Cuba.Intre Gheorghe Rădulescu și Raul Roa a avut loc o discuție cordială. Au fost discutate probleme in- teresînd România și Cuba.Au fost de față Vasile Mușat, ambasadorul României la Havana, și Manuel Yepe Menendez, ambasadorul Cubei la București.
KHARTUM

AMBASADORUL
ROMÂN PRIMIT
DE PREMIERUL
SUDANULUIKHARTUM 22 (Agerpres). — Prinurl ministru al Republicii Sudan, Ahmed Mohammed Mahgoub, a primit la 21 noiembrie a.c. pe Mircea Nicolaescu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Khartum, în legătură cu plecarea definitivă din Sudan.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Evoluția crizei cipriote

Guvernul din
Bengalul de vest 
a fost demis

ALTE CUVlNTÂRIIn ședința de marți seara a Adunării Generale, reprezentantul U.RS.S., Nikolai Fedorenko, sprijinind proiectul de rezoluție al celor 11 țări, a declarat că U- niunea Sovietică s-a pronunțat și. se pronunță ferm pentru restabilirea neîntîrziată a drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. și excluderea din această organizație și toate organismele ei a reprezentanților ciankaișiști. „Ne pronunțăm cu hotărîre, a spus el, împotriva concepției, ostile poporului chinez, referitoare la cele „două Chine", concepție care urmărește să permanentizeze ocupația americană a Taiwanului". Fedorenko a declarat că absența R. P. Chineze la O.N.U. prejudiciază relațiile internaționale și contravine bunului simț. El a declarat, totodată, că U- niunea Sovietică se pronunță, de a- semenea, pentru soluționarea urgentă a problemei primirii R. D. Germane în O.N.U. și nu obiectează nici împotriva primirii celuilalt stat german — R. F. a Germaniei.Un alt vorbitor, reprezentantul Australiei, Patrick Shaw, deși nu a respins reprezentarea R. P. Chineze în O.N.U. a susținut menținerea în continuare la O.N.U. a reprezentanților ciankaișiști.

NEW YORK 22 (Agerpres). — Comitetul nr. 2 (pentru problemele economice și financiare) al Adunării Generale a O.N.U. dezbate în prezent activitatea O.N.U.D.I. (Organizația Națiunilor Unite pentru dezvoltarea industrială). Șase delegații — Cehoslovacia, Italia, Polonia, România, Siria și Sudan — au prezentat un proiect de rezoluție care cere O.N.U.D.L . să-și intensifice activitatea spre a promova cooperarea industrială între țările interesate.Luînd cuvîntul, reprezentantul tării noastre, Costin Murgescu, a arătat că în aprecierea O.N.U.D.I. criteriul fundamentat este măsura în care aceasta promovează cooperarea internațională cu scopul de a face din industrializare un pivot al independenței naționale a statelor membre, un instrument esențial prin care fiecare țară să-și poată pune în valoare resursele în interesul propriului său popor.Accelerarea industrializării este condiționată, a spus vorbitorul, de înfăptuirea unei cooperări internaționale largi, de găsirea unor forme noi de cooperare între diferitele tari în concordanță cu interesele lor, de extinderea cooperării în domenii noi, în care aceasta își poate demonstra utilitatea. România se numără printre țările industriale oare se preocupă activ de extinderea cooperării sale industriale atît cu țări dezvoltate, cît și cu. țări în curs de industrializare. Proiectul de rezoluție introdus de delegația română împreună cu alte cinci delegații corespunde intereselor tuturor țărilor care fac eforturi în direcția industrializării.în continuare, vorbitorul a criticat practica adoptării de către Consiliul O.N.U.D.I. a unor hotărîri pe baza unor majorități reduse și absența unui grup pentru Europa în cadrul diviziei de cooperare tehnică a

O.N.U.D.I., lucru care rolului acestui organism promovare a cooperării nale în interesul tuturor țărilor în curs de industrializare.Referindu-se în încheiere la programul de lucru al O.N.U.D.I. pe 1968, Costin Murgescu a arătat că diferite țări abordează problemele industrializării în lumina experienței tradițiilor și aspirațiilor proprii. Ar fi nerealist, ca atare, să se pună la punct un plan-tip de industrializare, limitat la anumite industrii și care să se aplice tuturor țărilor în curs de dezvoltare, așa cum s-a propus. Varietatea de situații concrete, de concepții filozofice și economice, de nevoi care urmează să fie soluționate prin industrializare impune o elasticitate care să permită O.N.U.D.I. să răspundă variatelor cereri pe care statele membre le-ar formula în raport cu propriile lor programe și priorități naționale.
★NEW YORK 22. (Agerpres) — Mircea Malița, șeful delegației române la actuala sesiune a O.N.U., însoțit de Costin Murgescu, ambasador, reprezentantul României în Consiliul Economic și Social (ECOSOC), s-a întîlnit la sediul O.N.U. cu Abdel Rahman, directorul executiv al Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltarea industrială (O.N.U.D.I.). în cursul întrevederii au fost trecute în revistă problemele cooperării între forurile române de specialitate și O.N.U.D.I., precum și perspectivele activității depuse de această organizație în sprijinul eforturilor de industrializare a țărilor angajate în procesul dezvoltării.

nu servește ca factor de intemațio-

ședințe, Maurice Schumann, minis
tru de stat însărcinat cu probleme
le cercetărilor științifice și spațiale, 
a vorbit despre călătoria pe care a 
întreprins-o în Cehoslovacia, Bul
garia șt România, scoțînd în evi
dență interesul reciproc manifestat 
de Franța și aceste țări în ce pri
vește cooperarea in domeniul știin
ței și tehnicii.

★ROMA 22 (Agerpres). — Consiliul de Miniștri al Italiei s-a reunit miercuri sub președinția primului ministru, Aldo Moro, pentru a discuta despre eventualele repercusiuni pe care devalorizarea lirei sterline le-ar putea avea pentru economia italiană. După ce a examinat două rapoarte consacrate a- cestei probleme, care au fost prezentate de )ni nistrul trezoreriei, E- milio Colombo, și de ministrul comerțului exterior, Giusto Tolloy, Consiliul de Miniștri al Italiei și-a reafirmat hotărîrea de a menține actuala paritate a lirei italiene.Intr-un comunicat dat publicității la încheierea reuniunii se subliniază că actuala situație economică a Italiei „permite să fie examinate cu calm" problemele pe care le ridică conjunctura financiară occidentală creată de criza monetară britanică.

Observatorii politici urmăresc cu atenție faptele, luările de poziție, comentariile în legătură cu evoluția situației din Cipru.O știre transmisă de agenția U.P.I., care citează ziarul cipriot „Patris", anunță că generalul Grivas, comandantul forțelor militare grecești din Cipru, și-a prezentat demisia guvernului din Atena, unde se află începînd de duminică. Potrivit agenției, nu s-a aflat dacă guvernul grec a acceptat această demisie.La Ankara s-a anunțat că ministrul afacerilor externe al Turciei, Ihsan Sabri Caglayangil, l-a primit miercuri după-amiază pe ambasadorul Greciei, Miltiade Delivanis, care a remis răspunsul guvernului grec la nota turcă din 18 noiembrie în legătură cu situația din Cipru. Un purtător de cuvînt al guvernului Turciei, anunță agenția France Presse, a declarat că miercuri seara cabinetul turc s-a întrunit pentru a examina consecințele „respingerii de către guvernul grec a notei guvernului Turciei din 18 noiembrie".
★MOSCOVA 22 (Agerpres). — La Moscova a fost dată publicității o ae- clarație a guvernului sovietic în legătură cu situația din Cipru. în declarație se arată că motivul pentru o asemenea înrăutățire l-a constituit ciocnirea armată din 15 noiembrie dintr-una din regiunile Ciprului unde locuiesc împreună greci și turci, între subunitățile Gărzii naționale din Cipru și cipriotii turci. La ciocnirea armată au luat parte, de asemenea, trupe grecești care se află pe teritoriul Republicii Cipru, încâlcind suveranitatea ei.După ce arată că Uniunea Sovietică se pronunță în sprijinul suveranității. independentei și integrității teritoriale a Republicii Cipru, pentru retragerea de pe insulă a

trupelor străine și lichidarea bazelor militare ale altor țări, declarația subliniază că guvernul sovietic cheamă nărtile la reținere și înțelepciune. la renunțarea la încercările de a soluționa problemele cu a- jutorul armelor. Guvernul sovietic consideră, de asemenea, că si guvernul Ciprului poate să-și aducă o contribuție pentru a nu se ajunge la complicarea în continuare a situației din insulă și transformarea într-o arenă de ciocniri armatț.
★NEW YORK 22 (Agerpres). Secretarul general al O.N.U.,Thant, a adresat miercuri seara guvernelor Ciprului Greciei și Turciei un apel urgent, cerîndu-le să dea dovadă de moderație și să încerce toate posibilitățile pentru a se evita începerea unor ostilități în legătură cu problema cipriotă.

ei
U

Guvernul statului Indian Bengalul de vest a fost demiB marți seara prin- tr-un decret al guvernatorului statului. Această acțiune a fost motivată oficial prin invocarea unei „instabilități politice" existente în sinul coaliției guvernamentale.Este cunoscut că, în urma alegerilor generale din februarie, în Bengalul de vest a fost instalat un guvern alcătuit din reprezentanți ai partidelor de stingă, condus de Ajoy Mukherjee, lider al partidului Bangla Congress. Un rol important în realizarea frontului de stingă și în formarea acestui guvern l-au jucat comuniștii, care au ocupat un mare număr de locuri în parlamentul local.Noul guvern a inițiat o serie de măsuri în sprijinul oamenilor muncii: a interzis amestecul poliției în acțiunile greviste, a început împărțirea terenurilor părăsite de plantatori țăranilor fără pămînt. încă de la primele măsuri anunțate, guvernul a devenit ținta atacurilor moșierijor, ale marelui capital și cercurilor p-’V tice care exprimă interesele acestora. S-a creat în mod artificial o stare de încordare. Adversarii guvernului susțin că acesta nu s-ar mai bucura de sprijinul majorității membrilor din Adunarea legislativă. In această situație au început convorbiri intre guvernatorul statului și guvernul local. Informații parvenite din Delhi a- nunțaseră că în cazul în care nu se va găsi o soluție, în Bengalul de vest va fi instaurată autoritatea centrală.Imediat după demiterea guvernului de stingă, mii de demonstranți au parcurs străzile Calcuttei pentru a protesta împotriva acestei măsuri. Partidele de stingă au chemat populația să participe la o grevă generală. La Calcutta au fost aduse întăriri militare pentru a face față demonstrațiilor.Adunarea legislativă din Bengalul de vest a fost convocată pentru 29 noiembrie, în vederea examinării situației.
Ce preocupă pe
democrat- creștini

9
(Urmare din pag. I)guvern Moro, a spus : „Realitatea e că încă din 1949 democrat-creștinii își pun aceleași probleme. După 18 ani ar merita osteneala să-i întrebăm de ce partidul lor n-a știut să rezolve aceste vechi probleme. Este vorba de o platformă electorală sau de o platformă de acțiune politică ?...“In domeniul politicii externe, pivotul documentelor elaborate în vede-

agențiile de presă transmit
0J.Z. cere eliberarea patrioților greet organizația internațională a ziariștilor a adresat ziariștilor din întreaga lume o scrisoare în care protestează împotriva acțiunii judiciare intentate patrioților greci. O.I.Z. își exprimă îngrijorarea față de soarta lui Manolis Glezos, a compozitorului Mikis Theodorakis și a celorlalți patrioți greci deținuți în închisori și, în numele ziariștilor din întreaga lume, cere guvernului grec eliberarea lor.
0 declarație semnată la Delhi de 30 de parlamen

tari arată că stabilirea de relații diplomatice între India și R. D. Germană ar constitui un „factor important care ar contribui la întărirea prieteniei dintre cele două țări". Declarația subliniază că India trebuie să recunoască existența celor două state germane.

NEW YORK 22 (Agerpres). — Președintele Adunării Generale a O.N.U., Cornel iu mit miercuri pe Iordaniei, Abdul ministru de stat externe. Au fost me actuale aflate în fața Națiunilor Unite.In aceeași zi, el a luat parte la

Mănescu, a pri- șeful delegației Moneim Rifai, pentru afacerile abordate proble-
fost al pre-un dejun de lucru la care au prezenți secretarul general O.N.U., U Thant, precum și ședinții celor șapte comitete principale ale Adunării Generale. Cu acest prilej au fost discutate măsurile pentru a asigura în continuare un ritm normal de desfășurare a lucrărilor adunării.

La Solia a sosit o de
legație a P.C. din Grecia, condusă de Apostolos Grozos, președintele C.C. al partidului — anunță agenția B.T.A. Din delegație mai fac parte Dimitris Mikos Parțalidis, membru al Biroului Politic al C.C., și Panaiotis Ifandis, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Grecia.In aceeași zi a avut loc o întrevedere între delegația P.C. din Grecia și delegația C.C. al P.C. Bulgar, condusă de Todor Jivkov, prim secretar al C.C. al P.C. Bulgar.

Călătoria lui Averell 
Harriman. Ambasadorul cu însărcinări speciale al președintelui Johnson și al secretarului de stat al S.U.A., A. Harriman, a plecat în vizită în unele țări din Asia și Europa.

Delegația P.M.U.P. în 
Italia. Delegația, condusă de Ryszard Strzelecki, secretar al C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, membru al Biroului Politic al C.C., care face o vizită în Italia la invitația Partidului Comunist Italian, s-a întîlnit cu o delegație a P.C.I., condusă de Luigi Longo, secretar general al partidului.

t

Președintele RJLU., 
Nasser, a promulgat un 
decret privind institui
rea unui tribunal spe
cial, numit „Tribunal al Poporului" care va funcționa sub președinția lui Hussein el Cha- fei, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. Acest tribunal va judeca infracțiunile care lezează interesele statului atît în interior cît și în exterior. Sentințele tribunalului vor fi prezentate șefului statului care va avea dreptul să reducă pedepsele, să le claseze, sau să le defere unui alt tribunal.

Asociația japono-co- 
reeană a dat publicității 
o declarație care cere guvernului Japoniei șl societății de Cruce Roșie din această țară să consimtă la extinderea necondiționată și fără amendamente a acordului de repatriere a cetățenilor coreeni de pe teritoriul japonez. Declarația a fost făcută în ajunul reluării convorbirilorcietățile de Cruce Roșie din Japonia și R.P.D. dintre so-

Coreeană.

rea congresului îl constituie alianța atlantică, integrarea economică și politică a „celor șase", includerea Angliei în Piața comună. Politica externă este, după cum se vede, domeniul cel mal lipsit de accente noi.In preajma congresului a mai apărut incă un document, așa-numita rezoluție a „stîngii emiliene" (adoptată la adunarea democrat-creștină de la Reggio Emilia) care critică pe secretarul partidului, Rumor,- șl „anturajul" său, pentru că duc o politică inspirată doar de calcule de menținere la putere. în politica externă, rezoluția se pronunță în favoarea „poziției occidentale a Italiei", invi- tînd însă la o „revedere" a instrumentelor cu ajutorul cărora se realizează ; pentru pace și independența popoarelor; pentru respingerea imperialismului ; pentru înlăturarea blocurilor în etape succesive ; pentru încetarea bombardamentelor a- mericane asupra R. D. Vietnam; pentru universalitatea O.N.U.Potrivit rezultatelor adunărilor de alegeri ale delegaților, la congres se vor afla, față în față, pe lingă cele 4 curente mărturisite și oficializate (Rumor, Moro, Fanfani, Scelba), care alcătuiesc „majoritatea" în partid și care ar reprezenta aproximativ 70 la sută din voturi, curentul „de stingă" (Donat, Cattin, Gallon!, Zaccag- nlni), care ar conta pe 23 la sută din voturi, și „lista Taviani", care polarizează pe adepții actualului miniștrii de interne și care ar dispune de circa 7 la sută din voturi. Toate aceste curente nu se deosebesc în fond cu nimic în intenția lor de a obține o nouă „avansare generală" a democrat-creștinilor în rîndurile alegătorilor. Deosebirea între cele trei curente ar consta doar în privința metodelor de a realiza obiectivele propuse, asupra oamenilor potriviți pentru aceasta. Lupta internă din partidul democrat-creștin este stimulată, desigur, și de nemulțumirile e- xistente în rîndul alegătorilor acestui partid, care cer atît o adaptare mai rapidă a metodelor de acțiune politică la cerințele actuale, cît și o reînnoire a oamenilor care sînt chemați să promoveze o astfel de politică.
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