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PLANIFICĂRI REALISTE

Marți după-amiază, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, a primit pe Averell Harriman, ambasador itinerant al președintelui S.U.A., Lyndon Johnson.La primire a luat parte Geqrge Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externeA luat parte, de asemenea, Richard H Davis, ambasadorul S U.A. la București.

Cu acest prilej au fost abordate probleme referitoare la relațiile dintre Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii, subliniind u-se posibilitățile care există pentru dezvoltarea acestor relații în interesul ambelor popoare în timpul întrevederii au fost discutate, totodată, unele probleme actuale ale situației' internaționaleîntrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială. (Agerpres)

PLECAREA TOVARĂȘULUI
LUS CORVALAN,

SECRETAR GENERAL
AL C. C. AL P. C. DIN CHILEMarți dimineața a părăsit Capitala tovarășul Luis Corvalan, secretar general al C.C. al P.C. din Chile, împreună cu soția, care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastrăînainte de plecare, tovarășul Luis Corvalan a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai sincere mulțumiri pentru atenția cu care a fost primit, precum și ferma sa convingere că întîlnirile și convorbirile ce au avut loc au fost pozitive. De asemenea, secre-

tarul general al C.C. al P.C. din Chile a transmis Partidului Comunist Român, oamenilor muncii și poporului român felicitările sale pentru marile progrese obținute în dezvoltarea economică a țării, în creșterea nivelului de trai material și cultural al populației.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, oaspetele a fost condus de tovarășii Nicolae Ceaușescu, Mihai Dalea. secretar al C.C. al P.C.R., Bujor Sion, Ion Stoian și Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

Ansamblul măsurilor de perfecționare a conducerii și planificării economiei, supuse dezbaterii publice șl care urmează să capete girul înaltului for al partidului — Conferința Națională — constituie chintesența unui studiu aprofundat al condițiilor și particularităților dezvoltării economiei românești și al noilor cerințe ce le ridică desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră. Fundamentarea științifică a acestui vast program reprezintă rezultatul cercetării temeinice și folosirii acțiunii legilor economice de către partid, pe baza teoriei marxist-leniniste, al sesizării unor tendințe de perspectivă ale dezvoltării economice.Relațiile de producție socialiste, cooperarea armonioasă în toate sferele vieții economice și sociale oferă în toată plenitudinea cadrul, premisele necesare folosirii legilor economice obiective, în interesul dezvoltării economiei naționale, al ridicării necontenite a nivelului de trai al celor ce muncesc. Existența acestui cadru, a acestor premise nu este însă suficientă pentru ca folosirea acțiunii obiective a legilor economice să devină fapt. Transformarea acestei posibilități în realitate se obține în măsura în care direcțiile activității practice sînt stabilite în funcție de cerințele, de sensul real al acțiunii a- cestor legi, în măsura deci în care politica economică se întemeiază pe cerințele legilor economice obiective.Experiența construcției socialismului în țara noastră, succesele obținute în această operă atestă atenția deosebită acordată de partid cunoașterii și folosirii acțiunii legilor obiective ale dezvoltării sociale. Este caracteristic activității partidului nostru faptul că el nu supraestimează și nici nu subapreciază cerințele uneia sau alteia din aceste legi, ci le privește ca o reflectare a relațiilor cauzale obiective dintre fenomenele și procesele economice. în conexiunea și interdependenta lor dialectică. Partidul are, de asemenea, în vedere stadiul dezvoltării forțelor și relațiilor de producție, gradul de complexitate al economiei, condițiile concrete și particularitățile desfășurării reproducției lărgite în țara noastră, factori ce își pun, amprenta asupra acțiunii legilor economice.Sub acest unghi apar deosebit limpede politica clarvăzătoare partidului, criteriile științifice care s-a bizuit în mobilizarea întregului popor pentru realizarea unor procese de o asemenea anvergură, ca industrializarea socialistă, cooperativizarea agriculturii, optimizarea corelației dintre acumulare și consum, ridicarea eficientei întregii activități. Astfel, industrializarea țării pe temelia cuceririlor științei și tehnicii celei mai înaintate a reflectat o necesitate obiectivă, impusă de cerințele legii economice fundamentale a socialismului, legii proporționali- tății planice, legii creșterii cu precădere a producției mijloacelor de producție — care pretindeau o puternică dezvoltare a industriei, crearea de noi ramuri industriale. în special ale industriei grele, în vederea impulsionării dezvoltării întregii economii și a ridicării standardului de viață. In- dreptînd eforturile poporului spre realizarea acestui obiectiv măreț, partidul a ținut în același timp seama de existenta producției socialiste de mărfuri, de cerințele legii valorii, ceea ce impunea ca pe măsura creării acestor ramuri să aibă loc o sporire continuă a eficientei și rentabilizării lor.în aceeași perspectivă, a studiului realității, al cerințelor legilor economice obiective în condițiile specifice economiei românești, se poate înțelege mal complet semnificația profundă a măsurilor luate de partid în ultimii doi ani privind perfecționarea metodologiei de întocmire a planului cincinal, îmbunătățirea organizării, conducerii și planificării în agricultură. coordonarea mal eficientă a activității de cercetare științifică, precum și sensul acțiunii ample desfășurate în întreprinderile Industriale pentru organizarea pe baze științifice a producției si a muncii.Nu este, credem, necesar de demonstrat că multiplicitatea de aspecte sub care se manifestă fenomenele și procesele economice, ca urmare a creșterii complexității întregii vieți sociale, cere o muncă deosebit de minuțioasă în determinarea cerințelor unei legi sau alteia, și cu atît mai mult a acțiunii lor interferate. In acest domeniu s-au manifestat pe parcurs și unele neajunsuri, deficiente în activitatea organelor economice ; au existat chiar încercări de teoretizare a unor deficiente în aprecierea dezvoltării
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Nouo instalație de foraj 3-DH-250 realizat^ la uzina „1 Mai"-Ploiești Foto : R. Costin

Primirea la președintele
Consiliului de Miniștri,• •

Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți dimineața pe Averell Harriman, ambasador itinerant al președintelui S.U A., Lyndon Johnson care se află în țara noastră.La întrevedere, șurat într-o atmosferă cordială, a luat prim-adjunct al ministrului afacerilor externeA fost de față Richard H. Davis. ambasadorul SUA. la Bucureștiîntre președintele Consiliului de Miniștri al Republteii - Socialiste România și ambasadorul itinerant al președintelui S.U A au avut Ioc convorbiri privind relațiile bila-

care s-a desfă-parte George Macovescu,

terale între România și S.U.A. și unele aspecte ale situației internaționale actuale.La amiază, premierul Ion Gheor- ghe Maurer a oferit un dejun în cinstea oaspeteluiAu luat parte Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au participat Richard H. Davis, ambasadorul S.U.A la București, și persoanele care însoțesc pe ambasadorul itinerant al președin- telui S.U.A.
In sala turbinelor de la hidrocentrala de pe ArgeșFoto : Gh. Vlnțîl»

(Agerpres) ,

Insul în fața
PUTERII DISCREȚIONARE"

a funcționarului
de la ghișeu

...Ne aflam zilele trecute la serviciul gospodăriei locative din Galati. Lume multă. Totuși, la început lucrurile merg într-o oarecare regulă și orînduială. Cetățenii își așteaptă rîndul tăcuți — și tot tăcut funcționarul — Mihai Auneanu — Ie rezolvă cererile. Dar, la un moment dat, liniștea este făcută țăn-
Telegramă

Tovarășului Enver HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului Hadji LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Albania

Tovarășului Mehmet SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Albania TIRANAîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dv., și prin dv. întregului popor albanez felicitări cordiale cu ocazia sărbătorii naționale, eliberarea Albaniei de sub jugul fascist.Bucurîndu-se din toată inima de realizările obținute în opera de construcție socialistă a Republicii Populare Albania, poporul român adresează poporului albanez urarea de a obține noi succese în activitatea sa pentru continua dezvoltare și prosperitate a patriei saleNe exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre țările și partidele noastre se vor întări și dezvolta continuu spre binele popoarelor român și albanez, al cauzei socialismului și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

dări : „Ascultă-ncoa, femeie, își iese din țîțîni omul din spatele ochiului de sticlă. Poți să pricepi sau nu poți să pricepi? Nu pot să-ti eliberez adeverința pentru că nu ai dosar. Ți s-a pierdut dosarul". „Dar nu eu. ci dumneavoastră 1-ati pierdut" — îndrăznește să remarce solicitanta. Observația a avut un efect imediat: funcționarul a sărit ca mușcat de șarpe. A trecut imediat la represalii: „Noi l-am pierdut? Ei, și ce vrei cu asta? Vii aici cu reclamații? Atunci, poftim, rezolvă-ți singură problema!". Și ochiul de sticlă s-a închis cu un țăcănit sec.Au urmat, vă închipuiți, vociferări, aluzii piperate la adresa indisciplinei, manierei necuviincioase și incompetenței unor asemenea funcționari.— Cum se face că tolerați asemenea grave acte de indisciplină în serviciul pe care îl conduceți?De la Gh. Patrlchi, șeful S.G.L.- ului, am primit un răspuns „extrem de edificator" pentru explicarea manifestărilor de grosolănie și lipsă de civilizație în unele servicii administrative. — „Auneanu, a spus el, nu este încă Intrat în problemă... se mai supără și el... Și, în fond, ce a făcut dom’le ? Gaură în cer ? Se mai în- tîmplă. Discuții !...“.Vasăzică, un funcționar incorect țipă la solicltanți, îi jignește, le face tot soiul de șicane. Și cum e privit acest act de către conducerea serviciului respectiv ? Ca un fapt banal, ca o practică ce ar intra în firea lucrurilor !?Alt caz. Stăm împreună cu alți cetățeni la unul dintre „ghișeele" oficiului de prevederi sociale al Sfatului popular orășenesc Brăila. Pe omul de dincolo de dreptunghiul de sticlă nu l-am văzut încă la față. îi auzim numai vocea iritată, puțin răgușită : „Ei tu, femeie ! Nu mai sta degeaba Ia rînd. Ți-am spus o dată ce trebuie sâ faci, a doua oară nu-ți mai spun. Hai, altul !“. Vine altul la rînd. Cînd ajunge în fața ghișeului, omul zice: „Sâ trăiți", iar funcționarul (jurisconsultul George Tătulescu) răspunde : „Hai, spune ce vrei !“. Și abia a- pucă omul să îngaime cîteva cuvinte, că, din senin, jurisconsultul decretează suspendarea lucrului cu publicul!Ne oprim aici cu exemplificările. Cine nu știe ? De multe ori cetățeanul aflat în fața ghișeului public, în

loc să găsească acolo, cum e normal, atenție, bunăvoință, solicitudine, sprijin în rezolvarea doleanțelor, dă de un sfinx ori de un om irascibil care se supără imediat și de la înălțimea scaunului profesional scoate „flăcări pe nări", paralizînd pur și simplu pe cel slab de înger.Evident, avem de-a face cu o stranie răsturnare a raporturilor firești funcționar public — solicitant. întrebarea este : Cum și de unde a a- părut această răsturnare a respectivelor raporturi ?„Rădăcinile acestor deprinderi vechi.
Gh GRAURE 
D. TTRCOB

(Continuare in pag. a H-a)

Constatăm adesea că foarte multi oameni cinstiți, cumpătați, buni muncitori, respectîndu-și riguros atribuțiunile. fiind stimați și anreciati pentru asta, se mulțumesc- să aștepte de la alții rezolvarea unor probleme educative, șl. ceea ce e mai grav, este că așteaptă îndeosebi totul de la „măsurile administrative". Or, măsurile administrative își au rostul și rolul lor bine determinat ; e bine ca ele să-și facă apariția cînd nu mai e nimic altceva de făcut sau atunci cînd trebuie făcut totul dintr-o dată, pe neașteptate. Nu pot deveni însă unice pîrghii de acționare, hotărîtoare într-un proces gingaș cum este acela de care ne ocupăm.Cunosc cazul unui maistru dintr-o uzină, care-si propusese să dea „pe brazdă" pe un tînăr tehnician cu puternice manifestări individualiste, aproape anarhice. Dar întreaga acțiune a maistrului pentru a-1 schimba pe tehnicianul recalcitrant devenea cu cît trecea timpul. (și timpul trecea fără nici un folos !) un caz izolat, un conflict personal între doi oameni și atîta tot. o situație care compromi- tea în aceeași măsură și pe omul cu bune intenții, maistrul. Cu totul altfel ar fi decurs întregul proces educativ dacă colecti-
Telegramă

Conștiința

a respon
sabilitâtii

3

opinii

vul ar fi intervenit activ crin factorii săi de răspundere, ar fi tă a tive tătii.în acest sens, asistam o dată la una dintre secțiile Uzinei mecanice-Timișoara la o discuție pe deplin edificatoare ; de o parte a mesei se a- flau factorii responsabili din secție, de cealaltă doi muncitori care erau chemați în numele tuturor muncitorilor din secție și din uzină să răspundă pentru absentele lor nemotivate. In a-

dacă existat o sămîn- constiintei colec- a resnonsabili-
semenea condiții propriile abateri minimalizate „în cercul de prieteni" se amplifică pînă la dimensiunea reală, spiritul de responsabilitate individuală crește. Altfel spus, rolul colectiv, de esență pozitivă, capătă o forță deosebită în fata tendinței negative. Putem considera acest rol colectiv ca deosebit de important într-un proces educativ permanent, tenace, victorios.

Mircea ȘERBANESCU

(Continuare 
in pag. a IX-a)

ELECTRIFICAREA
PE MAGISTRALELE

Tovarășului losip BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

Președintele Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaBELGRADCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dv.. Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și popoarelor Iugoslaviei prietene cele mal calde felicitări și urări cordiale pentru noi succese în opera de construire a socialismului.Ne exprimăm convingerea că prietenia frățească și colaborarea multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia se vor întări și dezvolta în continuare, în folosul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

FEROVIAREElectrificarea magistralelor feroviare Brașov — Predeal — Cîmpina — Ploiești — București și Craiova — Caransebeș — Clinic (Reșița) se desfășoară intr-un ritm intens.De curînd celor trei tronsoane pe care au fost executate a- semenea lucrări li s-au adăugat porțiunea cuprinsă Intre Ploiești și Chitila. Graficele de execuție mai consemnează darea în funcțiune a stației de conectare a rețelei feroviare electrificate la sistemul energetic național de la Ploiești Nord.Pe cea de-a doua magistrală, Craiova — Cîlnic, continuă acțiunea de consolidare a terasa- mentelor și de montare a unui nou tip de șină, care permite circulația unor trenuri de viteze și capacități sporite. Au fost sistematizate și centralizate electro- dinamic noi stații.
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Pană de 
benzinăFoiletonistul ziarului nostru a fost oaspete al tîrgoviștenilor 29 | de ore. A scris de acolo „Im- ■ presii" — și bune și rele. Dacă își amina călătoria, rata reporta- I jul și scria un foileton. De ■ cinci zile, în Tîrgoviște transportul în comun se odihnește (se face I doar dimineața și seara cîte o ■ cursă pentru transportul salaria- ților). Cauza ? întreprinderea de | gospodărie comunală a consumat ■ cota de benzină pe acest an. Și acum stau în pană de benzină I peste 50 autobuze de pe 10 tra- ■ see. Tîrgoviștenii se uită cu jale I la pingele. Unica (și indivizibila) I trăsură a orașului aleargă de-i ■ sar arcurile. Sau te pomenești că și aceasta și-a suspendat cursele I din lipsă de fin !
După urs

Ursul agresiv care făcuse trei I 
victime în zona geografică în- ■ 
torsura Buzăului a reapărut la I 
stîna de oi, atacînd ciobanul. Vi- ' 
nătorul care îi luase urma (loan ■ 
Popica) l-a împușcat. Chestiunea 
e sigură. Ne-o anunță filiala de I 
vînătoare din Brașov. Și, după ■ 
cum ne asigură, nu vinde blana I 
ursului din pădure.

Cartea albă

De ce un anonimat al

Trecînd prin fața edificiilor noi ale orașelor noastre, cîți oare nu s-or fi întrebat ce nume poartă cei ce le-au conceput și realizat! Cine să fie autorul Teatrului de Operă și Balet, al Circului de stat, al spitalului din Suceava sau al blocului-lamă B din cartierul clujean Grigo- rescu ?Cartea, tabloul ori statuia, chiar și clădirile mai vechi, au înscrisă la loc de cinste semnătura autorului. Iată însă că în arhitectură, în mod inexplicabil la prima vedere, s-a instalat cu timpul un anonimat. Nu este oare semnificativ sens faptul că„Arhitectura în România", apărut nu de mult în E- ditura Meridiane, nu pomenește nici un autor, ori că majoritatea covîrșitoa- re a fotografiilor, re- dînd clădiri mai mult sau mai puțin prestigioase, a- părute in diferite publicații, poartă semnătura fotografului dar nu și a proiectantului sau constructorului? Situația e absolut anormalăScriitorii și artiștii plastici, compozitorii și regizorii, cîntăreții și

I

A RHI TEC ȚIL OR ? |
(Urmare din pag. I)

in acest albumul

actorii se înfățișează direct publicului, primesc personal elogiul, dar și observațiile cetățenilor, ale specialiștilor. Aceasta este una din formele de recunoaștere socială a creației lor. De ce în arhitectură să nu fie posibilă o expunere permanentă a autorului în fața opiniei publice, a observației largi și comentării exigente ? Cu atît mai mult cu cît este vorba de lucrări durabile, care rezistă timpurilor.în orânduirea socialistă a considerabil de creație s-au ridicat proiectanți oameni pasionați de a- ceastă meserie, care și-au asumat sarcina de a da contururi cît mai strălucitoare marilor obiective și țeluri pe care le pun în fața lor planurile actuale și de perspectivă inițiate de partid. Numele acestora s-ar cuveni să figureze pe operele lor.E adevărat că datorită complexității ei cres- cînde, creației individuale i s-a alăturat în acest domeniu de sinteză a științei și artei de a construi creația colectivă. Dar nu vedem nici o pie-

noastră luat un avînt activitatea arhitectonică, mii și mii de și arhitecți.

dică în calea identificării acesteia. „Genericul u- nui film, afișul unui spectacol de teatru — ne -a spus arh. Mircea Stancu — sînt dovezi elocvente că efortul colectiv poate și trebuie să-și consacre autorii, chiar și atunci cînd este vorba despre o participare extrem de numeroasă. în cazul creației arhitecturale, sînt ușor de conceput modalități de prezentare similare".Rădăcinile anonimatului își au explicația și în însăși modalitatea de organizare a procesului de proiectare și execuție. Amintim aici că în 
actuala metodologie a pro
iectării, termenul de autor 
nici nu este măcar folosit, 
in timp ce creația arhitec
tul al-urbanistică este de
semnată pur convențional, 
prin termenul de „elabo
rare a documentației 
nico-economice". grăitor modul cum semnate proiectele :tr-un colț al fiecărei planșe, într-o liniatură specială, sînt . înșirate autografele directorului și arhitectului șef al institutului de proiectare, ale șefului de atelier, șefului de

teh- Este sînt în-

proiect, întocmitorului și desenatorului. Care dintre 
ei e autorul ?Desigur, nu trebuie să se înțeleagă că pledăm pentru semnarea fiecărei construcții, indiferent de aportul real, original, a- dus de proiectanți. Nu fiecare chioșc trebuie iscălit, după cum nu se poate vorbi de autori atunci cînd, pe diferite trepte, s-au adus proiectului inițial modificări de așa natură incit sâ-1 facă de nerecunoscut Dar există sute și sute de lucrări ale căror autori pot fi stabiliți. Clădirile semnificative, angajînd resurse materiale considerabile, trebuie să prezinte o marcă, o garanție a unei răspunderi înalte. Publicul larg, cetățenii sînt îndreptățiți să-i știe pe realizatorii cartierelor și marilor blocuri de locuit, ai edificiilor, după cum firesc ar fi ca pe cele mai reprezentative dintre aceste construcții să se marcheze anul nașterii lor.Referitor la cele discu

tate, Ludovic David, secretar al Uniunii Arhitec- ților din Republica Socialistă România, a subliniat
Doi tineri din Pitești, Ilie David (strada Dacia nr. 20 bis) și Ion Geabulea (strada Violetelor nr. 1), sînt „cititori" pasionați. La secția de împrumut a Bibliotecii regionale Argeș veneau aproape zilnic. Plecau de aici cu o carte în mînă, împrumutată pe fișă, și cu alte 2—3 sub palton, luate pe ascuns. Pe cele furate le vindeau imediat la anticariatul de peste drum. (Oare cum erau primite ? Cărțile bibliotecilor sînt doar ștampilate !). La bibliotecă se face acum inventarul (nu s-a mai efectuat din 19651!). Cei doi tineri au fost trimiși în instanță. Ei furau cărți și nu le citeau. Acum le vor citi lor, alții. Din Codul Penal.

Drum greșitîn jurul lacului de acumulare 
al hidrocentralei de pe Argeș s-a 
amenajat un drum turistic de 
contur. Lucrările au costat cîteva 
zeci de milioane lei. După ce a 
fost dat in exploatare, Ministerul 
Energiei Electrice și Ministerul 
Economiei Forestiere (care l-au 
construit) l-au părăsit. Iar dru
mul a intrat în paragină. A fost 
invitat sfatul popular regional 
Argeș să-l ia sub tutelă, întrucît 
amenajează aici mai multe ca
bane turistice. N-a fost de acord. 
Toți refuză să întrețină un drum 
gata construit. In schimb, nu pre
getă să facă drum risipei. Și 
proastei gospodăriri.

Atenție 
la depășire!Iată consecințele tragice ale unei clipe de neatenție. Șoseaua Basarabi-Constanța. Kilometrul 251. Autobuzul DRTA Dobrogea, 31-Db-163, plin cu pasageri, circula spre Constanța. La depășirea unui autocamion care staționa reglementar pe dreapta, șoferul autobuzului, Vasile Ste- rea, neatent, nu s-a asigurat (cum prevede regulamentul) dacă vine vreo mașină din față. în plină viteză, autobuzul s-a tamponat cu microbuzul 31-Db-2397, proprietatea Stațiunii experimentale Dobrogea. Rezultatul : o persoană moartă și 14 accidentate (multe grav). Se confirmă astfel, încă o dată, din nefericire în mod tragic, ce consecințe nefaste poate avea o depășire neregulamentară, fapt semnalat de noi și cu alte ocazii. Așadar, șoferi, atenție la depășire 1
Cu mii de ace

Întreprinderea agricolă de stat 
Agnita a fost obligată, prin sen
tință judecătorească, să plătească 
6 129 lei despăgubiri civile către 
cîțiva apicultori din localitate. 
Salariați ai întreprinderii au tra
tat cu substanțe chimice pomii 
fructiferi și, nerespectînd instruc
țiunile, n-au anunțat sfatul popu
lar din localitate și crescătorii de 
albine să ia măsurile necesare. 
Ca urmare, acestora le-au murit 
albinele. E normal ca ei să fie 
despăgubiți. Dar, de ce să plă
tească statul P Oare, acum, că au 
murit albinele, n-are cine să-i 
înțepe pe cei (vinovați) de la 
I.A.S. Agnita ? Să-i usture pu
țintel. La pungă.

I Construcții noi 
pentru oficiile telefonice

BRAȘOV. — La Sibiu se clă
dește o nouă aripă a oficiului 
de telefoane. Imobilul va avea 
trei nivele și va fi prevăzut cu 
săli spațioase pentru echipamen
tul automat interurban, ateliere 
și săli pentru serviciul tehnic și 
altele. O construcție asemănă
toare se face și la Mediaș. Noile 
clădiri urmează a fi date în ex
ploatare în cursul anului viitor. 
Vn palat al telefoanelor a fost

construit și dat în folosință re
cent in orașul Sighișoara, iar la 
Avrig a fost ridicat un oficiu 
pentru poștă și telefoane. De a- 
semenea, au fost clădite oficii 
de poștă și telefoane la Predeal, 
Codlea, Făgăraș, Victoria, Ti
mișul de Sus, Timișul de Jos, 
Dîrste și alte localități din re
giunea Brașov.

(Agerpres)

Neglijența părinților
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Ștefan ZIDARIȚA
Ștefan DINICĂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir*

I

deplinirea atribuțiilor de serviciu. Cetățeanul face o cerere. El nu știe însă care e modalitatea cea mai rezonabilă de rezolvare a ei. Aceasta poate fi de înțeles. Este absurd însă ca acest lucru să nu-1 știe funcționarul. închipuiți-vă un echipaj care, în loc să parcurgă o distanță în cîteva zile, rătăcește luni și săptămîni în șir pe valuri ! Funcționarii publici au misiunea de a-i netezi cetățeanului drumul spre soluționarea doleanțelor, nu de a 1-1 complica, punîndu-i cele mai bizare obstacole. Deci: în materie de administrație, Incompetența, departe de a fi o scnză, este o culpă gravă, care se poate imputa atît funcționarului respectiv, cît mai ales conducătorului instituției în cauză pentru faptul de a-1 fi promovat și menținut într-o funcție ce nu i se potrivește. Consecințele se exprimă uneori în prejudicii imprevizibile aduse fie instituției, fie cetățeanului. Stupidă prin ea însăși, mărginirea lucrătorului din administrație devine de-a dreptul periculoasă atunci cînd el se situează pe o poziție de adversitate, declarată sau nedeclarată, față de cetățean, declanșînd sau amplificînd conflicte ce puteau fi stinse sau e- vitate.Așadar, deservirea administrativă are două aspecte distincte : unul legat de comportarea funcționarului față de cetățean, al doilea (indiferent de această comportare) legat de modul cum cetățeanului i se rezolvă practic cererea. După cum am văzut, în ambele cazuri cel lezat este cetățeanul. Cum poate fi redresată o asemenea situație ? Nu ne propunem să sugerăm soluții-rețetă care de altfel ar fi greu de dat pentru toate cazurile. Consemnăm, în schimb, citeva păreri.Silvestru Vîrtosu : „Există, de fapt, numeroase mijloace pentru a-1 obliga pe funcționar să-și dea seama în ori-

este de părere loan Matei, șef de secție la centrul de cercetări sociologice al Academiei, pot fi găsite în mentalitatea de odinioară a „slujbașului de stat“, care se traduce prin- tr-o dublă atitudine: de servilism față de „înalții funcționari" — categorie aparte — și de dispreț și indiferență (amestecate, de la caz la caz, cu aroganță sau cu solicitudine interesată) față de nevoile publicului. Slujbașul de stat aparținea unei categorii care „administra" un anumit sector, iar publicul, unei alte categorii de „supuși" față de măsurile luate, de „petiționari" care solicitau nu drepturi, ci bunăvoință.întreagă această viziune asupra „statutului" social al funcționarului public este total schimbată în condițiile societății noastre, cînd el este înzestrat cu trăsături noi, adecvate cerințelor societății și exigențelor sale. Aceste trăsături noi trebuie dezvoltate. Dar dezvoltarea lor implică și înlăturarea unora din vechile trăsături care mai subzistă uneori în mentalitate. Și formele sub care se manifestă sînt variate. Pentru unii bi- rocrati omul de la ghișeu înseamnă petiție : „om-petiție“. Ele corespund unor ciudate idei despre om. Evident, o astfel de mentalitate reduce publicul la o simplă justificare a existenței postului pe care îl deține cel pus în realitate să deservească colectivitatea.Și alți specialiști consultați sînt de părere că funcționarul, îmbîcsit de mentalitatea potrivit căreia el poate adopta oricînd o poziție discreționară, subiectivistă, încalcă acea lege scrisă și nescrisă care-1 pune, de fapt, în slujba cetățeanului pe care este dator să-1 servească. De fapt, tocmai această solicitudine a funcționarului public față de cetățean constituie însăși temelia deservirii cl
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că situația actuală derivă din organizarea proiectării, care nu stabilește răspunderi precise, pe toate treptele și face astfel foarte dificilă nominalizarea autorilor. „Mari neajunsuri — ne-a declarat dînsul, în continuare — sînt datorate și faptului că autoratul in arhitectură nu are încă o reglementare oficială".Găsirea unor soluții acceptabile, corespunzătoare în această privință nu ar avea decît un efect pozitiv atît asupra cadrului organizatoric, cît și asupra însuși actului de creație. Este știut că nu sînt 
puține cazurile în care 
unii proiectanți se mul
țumesc cu soluții facile, cu 
copierea mecanică a pro
iectelor „cuminți", însu
șite de beneficiar și pro
movate la avizare.Am formulat cîteva considerente în speranța că situația expusă mai sus va fi examinată și soluționată într-un mod pozitiv, astfel ca munca frumoasă și apreciată a ar- hitecților să nu mai stea sub semnul anonimatului.

Arh. Gh. SASARMAN

A apărut
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SURSĂ DE INTOXICAȚII

ACCIDENTALE

CALENDARUL

„SCINTEIA

1968

ti

■

Pe zi ce trece tot mai des întîlnim în clinica noastră de pediatrie cazuri de intoxicații accidentale la copii — soldate deseori cu pierderea vieții acestora. Cînd ne gîndim cu cită grijă și trudă se crește un copil, este de neconceput ca o mică neglijență din partea părintelui să-i provoace moartea sau suferințe pentru toată viața.Intoxicațiile accidentale sînt frecvente datorită lipsei de discernămînt a copilului mic care duce toate la gură, dar mai ales datorită neglijentei părinților care uită sau lasă în locuri unde pot ajunge copiii anumite substanțe toxice și de cele mai multe ori tubu- lețe sau cutiuțe cu medicamente — belergon, spas- moverin, hidrazidă sau largactil.In imensa majoritate a cazurilor, intoxicațiile sînt date de soda caustică utilizată în unele gospodării pentru facerea săpunului. Intr-un moment de neatenție din partea mamei, fiin- du-i sete, și crezînd că în pahar sau ceașcă este apă, copilul duce la gură soda pusă acolo... la păstrare.Cantitatea înghițită accidental nu este niciodată mare, deoarece durerea care survine instantaneu îl oprește de a mai înghiți; copilul țipă, scuipă și varsă. Totuși o mică cantitate de sodă s-a prelins pe gît în esofag și chiar în stomac, producînd arsura nu numai a cavității bucale, dar șl a esofagului.Spălătura stomacului în asemenea împrejurări este inutilă, chiar dăunătoare. Laptele sau o soluție slabă de oțet pot ușura oarecum bolnavul, dar ajută foarte puțin. Am întîlnit cazuri cînd copilul a murit după cîteva ore epuizat de durere și de starea toxică. De aceea este necesară calmarea bolnavului cu luminai și romergan.Dacă nu survin complicații grave, sub un tratament complex și minuțios condus, după 2—3 săptămîni febra scade, se vindecă rănile din gură, copilul înghite bine și chiar și examenul radiologie al esofagu-

Prof. dr. docent
Cornelia CONSTANTINESCU șeful clinicii de pediatrie a spitalului de copii al raionului „30 Decembrie”

este normal. Dar încazu-lui marea majoritate a rilor este vorba de o vindecare aparentă, deoarece s-a ’constituit de-acum eso- fagita cronică post caustică, care duce la strîmtora- rea (stenoza) esofagului și copilul nemaiputînd înghiți nici măcar lichide, singura soluție este operația de gastrostomie. Rareori se recurge la esofagoplastie — operație delicată și dificilă.Pe cît este de greu și a- nevoios tratamentul în a- ceste intoxicații și cu rezultate uneori îndoielnice, pe atîta este de simplă și eficientă profilaxia : să nu se țină in casa în eare sînt copii mici produse caustice.Tot ca măsură preventivă aș propune să se interzică vînzarea sodei caustice, iar forurile competente să studieze posibilitatea de a se atribui o anumită cantitate de săpun în schimbul deșeurilor de grăsime ce s-ar prezenta de către cetățeni.Intoxicațiile cu insecto- fungicide. Din grupul intoxicațiilor cu insecto-fun- gicide cele mai grave sînt date de substanțele organo- fosforate, de exemplu parathion. Din cauza culorii verzui a unora din substanțele organo-fosforate, ele sînt denumite în mod greșit „Verde de Paris" prin analogie cu o substanță insecticidă mai veche care are o altă compoziție chimică (între altele, conține arsenic nu fosfor și firește are alt antidot).Substanțele organo-fosforate, foarte eficiente contra ploșnițelor și puricilor, împotriva dăunătorilor în a- gricultură se pot folosi la dezinfecția locuințelor în diluții mari cu anumite precauții. Nu am întîlnit nici un caz de intoxicație după dezinsectizare făcută corect de către organele specializate In această direcție.

Din nefericire mai sînt cetățeni care își procură pe „sub mînă" aceste substanțe sau tot pe „sub mină" iși procură alimente stocate pentru însămințare stropite cu insecticide. Pedeapsa este îngrozitoare. Amintesc de cazul unei fetițe care a murit pe loc cînd mama i-a turnat pe păr din așa-zisul „Verde de Paris" spre a o deparazita. O altă fetiță e internată într-un spital de provincie cu edem pulmonar acut. întoarsă acasă, după restabilire, prezintă o recădere de edem pulmonar acut și neputîndu-se preciza cauza, a fost trimisă la clinica noastră. La o lună de la primul accident s-a mai găsit în urina copilului derivați de Verde de Paris — parathion — după care părinții au mărturisit că a- veau în bucătărie cartofi luați din stocul destinat în- sămînțărilor, iar copilul cotrobăind pe acolo probabil că s-a jucat cu acești cartofi.Un băiat de 12 ani este adus la spital de vecini în comă, cu pupilele dilatate, sufocat într-o secreție spumoasă care provenea din nas și din gură. Pe baza acestor semne și a experienței dobîndite din cazuri similare, administrarea antidotului pe cale de injecție intravenoasă PAM a readus copilul la viață. Ce se întîmplase ? In ajun tatăl copilului, trecînd pe lîngă o grămadă de semințe de floarea-soarelui depozitate pentru însămințare, luase un pumn de semințe și le adusese acasă. In acea dimineață băiatul, singur în casă, și-a prăjit aceste semințe și le-a mîncat după care au apărut fenomenele arătate, care l-au adus la un pas de moarte. Ținerea sub pază strictă a insecto- fungicidelor și a produselor agricole tratate, avertizarea

asupra pericolului folosirii lor prin toate mijloacele constituie condiții esențiale pentru evitarea intoxicațiilor.Intoxicație alcoolică — la copii nu este atît de frecventă ; totuși în anumite perioade și la „zile mari" întîlnim cazuri de intoxicație cu țuică sau vin. A fost o glumă prea scump plătită a unor băiețandri cheflii, care s-au amuzat grozav îmbătînd un copil. Cînd copilul a intrat în comă alcoolică, au zis că doarme după beție, s-au găsit distrugeri substanței brale. Un alt copil, al cărui caz e aproape identic, n-a murit dar a rămas cu o epilepsie. în ziua de 10 a- prilie a.c. ne-a fost adus copilul P. V. de 3 ani, căruia mama i-a dat „o gură" de țuică. Copilul a murit în 24 de ore cu fenomene de intoxicație acută cu alcool, fapt confirmat la necropsie.Intoxicațiile accidentale prin medicamente sînt cele mai des întîlnite, deoarece astăzi se tratează mai multă lume decît înainte ; dar nu este normal ca medicamentele să fie lăsate la înde- mîna copiilor.Am avut cazuri cînd mamele au avut greșita inspirație, ca să nu zic inconștiența, de a da copiilor să se joace cu cutii pline de tablete sau drajeuri. Un moment de neatenție și copilul a înghițit o cantitate care de obicei ar fi intoxicat grav și pe un adult. Culoare frumoasă, pojghiță dulce pe deasupra drajeu- lui sau tabletei, l-a făcut să creadă că sînt bomboane. Un copil de 4 ani a înghițit repede 40 de tablete de hi- drazidă, altul 14—16 tablete de belergon iar în alt caz frățiorul și surioara s-au luat la întrecere care să înghită mai multe bomboane de largactil sau spasmove- rin. Aduși îndată la spital, spălătura gastrică obligatorie și antidotul respectiv salvează pe mulți, dar a- vem și eșecuri.Cu atenție și grijă, rinții pot evita marea gedie a pierderii unui pil normal și sănătos propria lor vină.

La autopsie ale nervoase cere-

pă- tra-co- din

I

Zilelo acestea a ieșit de sub 
tipar calendarul de perete 
„Scinteia" pe anul 1968. Avînd 
mărimi potrivite (două formate 
35x50 cm pe hîrtie cretată și 
unul format 43x61 cm) sînt ilus
trate cu cîte o reproducere, în 
culori, a unei vederi panora
mice și conțin un tabel cu da
tele importante ale anului.

Calendarele „Scînteia* 1968 
se găsesc de vînzare în libră
rii, la unitățile O.C.L.-„Tutu- 
nul', iar la sate în unitățile 
cooperației de consum. Prețul 
unui calendar este 1 leu.
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vilizate, care îi impune funcționarului nu numai o probitate profesională de necontestat, ci și datoria de a găsi, în permanență, forme și mijloace mai simple și mai eficiente de rezolvare a problemelor ce interesează pe oamenii cu care el vine zilnic în contact.Modul rudimentar după care se lucrează încă la unele instituții publice are și alte consecințe — încă mai grave.Ne aflăm în biroul tov. Emil Pă- truică, șeful Oficiului cooperativelor de credit din Centrocoop. Ii citim o scrisoare sosită la redacție. Despre ce este vorba? Claudia Ardeleanu, recăsătorită Rusu, din comuna Agrieș, raionul Dej, vrea să intre în posesia fondului social (250 lei, plus cota’ de beneficii în valoare de 28 lei), depus cu ani în urmă la cooperativa de credit „Someșul" din Năsăud. Numărăm cererile și urmărim îndeaproape itinerarele deplasărilor făcute de ea pentru rezolvarea acestei probleme : trei la cooperativa „Someșul", alte două la cooperativa „Victoria" din Dej, încă trei plimbări pînă la cooperativa de credit din comuna Uriu și toate acestea pentru a afla, în sfîrșit, că ar trebui să se ducă din nou personal la Năsăud, adică să o ia da capo! în locul acestui ultim drum, a preferat să facă două sesizări către U.R.C.C. Cluj. Solicitanta a întreprins, în total, 10 demersuri — cheltuind cel puțin jumătate din suma de 278 lei. Dar funcționarii cu care a avut de-a face tot nu s-au înduplecat să o repună în drepturile ce 1 se cuvin!— E un exemplu tipic al felului cum nu trebuie să se lucreze cu cetățeanul. Va trebui să cercetăm cazul în amănunt, să stabilim vinovății și să-i tragem la răspundere — conchide consternat tov. Emil Pătruică.Ii citim aceeași scrisoare și tov. Silvestru Vîrtosu, președinte de colegiu la Tribunalul Capitalei:Am întrebat:— Cum își formează funcționarul în jurul său o astfel de carapace care-i închide orice canal de comunicare cu cetățeanul ? Ce factori îi permit să se eschiveze de la obligațiile ce-i revin față de solicitant ?— Dacă privim lucrurile prin prisma legii — remarcă tov. Silvestru Vîrtosu — arbitrarul nu este admisibil sub nici o formă în sfera relațiilor dintre cetățean și funcționar. Acesta din urmă nu poate face ce vrea cu o cerere, nu are dreptul de a hotărî soarta ei după cum crede el de cuviință, ci este dator să respecte necondiționat normele și dispozițiile legale. Este interesant de observat că, în majoritatea cazurilor, perturbațiile sau anomaliile în rezolvarea diferitelor probleme ale cetățenilor vădesc nu atît rea voință sau rea credință, cît mai ales incompetență sau incapacitate în în-
u

Investit cu o forță morală adecvată. colectivului îi revine în egală măsură datoria desfășurării în adin- 
cime a unei activități educative, în- rădăcinînd în conștiințele individuale, simț de răspundere, respectarea normelor de conduită ale societății. In acest chip se asigură un punct permanent de contact între condiția individuală a responsabilității și cea colectivă, între interesul personal și cel general.Se întîmplă ca în jurul nostru să lucreze oameni cu puternice rămășițe de individualism ; în conștiința unor asemenea oameni o bună activitate educativă exercitată de colectivitate poate determina mutații substanțiale în sensul care ne interesează pe toți. însăși relațiile cele mai firești, de prietenie spre exemplu, se pun într-altă lumină. într-un cadru de colectivitate. îmi povestea un șef de echipă dintr-o întreprindere arădeană, despre un prieten cu care lucra împreună, care-si permitea să întîrzie în flecare dimineață un minut sau două de la lucru. încercarea de a-i explica între patru ochi, prietenește, că nu are dreptul să întîrzie. nu a dat nici un rezultat. tocmai nentru că îi era prieten. Toată chestiunea putea să devină foarte bine un caz personal, între

ei doi, o afacere particulară ; acest șef de echipă însă a avut buna inspirație să coopteze în munca de e- ducație întregul colectiv. în bună înțelegere cu ceilalți membri din e- chipă a găsit mijlocul de a-1 întreba pe recalcitrantul său prieten de ce întîrzie în fiecare dimineață. A- cesta găsea de cîte ori venea la lucru o bucată de tablă pe care întrebarea era scrisă cu creta. „Echipa îți cere să răspunzi...". Unuia i-ar fi putut replica, așa cum făcuse pînă atunci cu prietenul său ; dar tuturor ?Valoarea educativă a actului colectiv s-ar cuveni să fie extinsă și în cazuri mai delicate. Ni se cere în multe cazuri să gîndim, să judecăm, să discernem. Cu atît vom raționa mai bine, cu cit colaborarea la luarea unei hotărîri va fi de esență colectivă. In diversele colective de muncă apar numeroase probleme ce s-ar cere să fie discutate în colectivul de muncă, să devină normă de comportare în cazuri dintre cele mai dificile. Am în vedere pierderile atît de greu recuperabile atunci cînd este vorba de rebuturi umane, de rebuturi sociale. Este cazul și acelei categorii de așa-numiți „cocori", oameni care trec dintr-un serviciu în- tr-altul. cu ușurința cu care zboară păsările cărora le-au împrumutat numele. De conștiința colectivă de-

ce moment de condiția sa în raporturile cu cetățeanul. Bunăoară, în ultimul timp — o dată cu intrarea în vigoare a legii cu privire la judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămați în drepturile lor prin acte administrative ilegale — cetățeanul este îndreptățit să solicite și despăgubiri organului administrației de stat care a emis un act administrativ ilegal, prejudiciindu-1. La rîn- dul său, acest organ se va putea îndrepta împotriva funcționarului vinovat de emiterea acelui act, solici- tînd obligarea lui la plata despăgubirilor achitate cetățeanului respectiv. în această situație, este evident că orice funcționar, cunoscînd răspunderea sa pentru actele pe care le săvîrșește, va trebui să fie deosebit de atent în satisfacerea justă a cetățenilor care îl solicită".Aurel Păcurariu, economist : „Voind să se disculpe, mulți dintre cei; ce șicanează, cu sau fără voia lor,' pe cetățean încearcă să te dezarmeze cu scuza : „Nu mi s-a spus — de unde era să știu ? Și, într-adevăr, mulți nu înțeleg aspectul infracțional al omisiunii, al poziției incorecte față de cetățean, ai neglijenței în muncă. Or, funcționarul public trebuie să știe, precis și de la bun început, ce răspunderi apasă asupra lui.De altfel, în orice situație în care cetățeanul este prejudiciat de funcționar, în mod inevitabil apare și întrebarea: care e rolul și răspunderea superiorului ierarhic, a șefilor acestuia față de conduita subalternilor în exercițiul funcțiunii? Este stranie, de neînțeles reacția unor lucrători administrativi cu munci de răspundere care, fie că se pun și ei în postura de „picați din lună", pă- rînd „surprinși" de lucruri foarte serioase ce se petrec la cîțiva metri de scaunul lor, fie că le tolerează cu bună știință ori invocă tot felul de argumente pentru a nu lua măsuri. Răspunderea ce le revine este indubitabilă: nu există pentru ei sarcină mai importantă decît cultivarea unui stil de muncă ireproșabil al funcționarului public, asigurarea rezolvării corecte a petițiilor oamenilor muncii, admonestarea severă a birocra- ților. Sîntem datori, deci, să-1 înzestrăm pe funcționar cu mijloacele cele mai adecvate de luptă împotriva ignoranței, a nepăsării, a rutinei. Numai confruntarea sa repetată cu ceea ce ARE de făcut și cu ce NU trebuie făcut îi permite să-și formeze o linie de conduită sigură în activitatea profesională. Omul trebuie pus lucid In fața îndatoririlor pe caro le are de îndeplinit. Etica raporturilor func- ționar-cetățean trebuie înțeleasă just, de pe pozițiile stimei și respectului reciproc.
u

pinde, sau ar trebui să depindă, ca procentul de „rătăcire" să fie redus cît mai mult, sau chiar să dispară. Mai întîi e nevoie de intransigență de la prima abatere ; și e nevoie, firește. ca respectivul să simtă întreaga putere morală a colectivului, să-i recunoască și să-i stimeze calitatea educativă. E o condiție grea, complexă, care dă noblețe conștiinței colective a responsabilității și care niciodată nu se va împăca cu formalismul gol și demagogic.Nimic din ce se întîmplă în jurul nostru nu trebuie să ne lase indiferenți, cu atît mai mult soarta oamenilor, a semenilor noștri. Dar pentru ca intervenția noastră să fie cu adevărat utilă, este nevoie de o bună cunoaștere a oamenilor, a pregătirii și puterii morale și de muncă, de mobilizarea permanentă a exemplului personal și a modestiei. Dădăceala, sîcîiala vorbelor sonore de tinichea, persecutarea și fișat nu sînt metode de cativă.Enunțînd doar cîtevasferă de probleme foarte complexe m-am gîndit la ceea ce ar trebui să însemne în viața noastră cea de toate zilele conștiința colectivă a responsabilității ; o condiție socială primordială, de greutate, nobilă.

disprețul a- muncă edu-idei dintr-o
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concordantă 
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cu cerințele 

progresului

PETRU VODĂ, inginer-șef al grupului III instalații- montaj din cadrul T.RC. Crișana:Proiectul de directive cu privire Ia perfecționarea conducerii și planificării economiei conține elemente care vor determina ridicarea activității de construcțil- rnontaj la nivelul cerințelor noii etape de dezvoltare a țării. După cum se știe, îmbunătățirea coordonării și realizării lucrărilor de investiții este strîns legată Și de responsabilitatea proiectantului, care trebuie antrenată pină la punerea in funcțiune a obiectivelor și realizarea parametrilor prevăzut!. In acest scop, propun ca șeful de proiect să facă parte din colectivul de coordonare a realizării lucrărilor, iar contractul de proiectare să prevadă responsabilitatea materială față de gradul de eficiență al acestora. Aprecierea muncii de proiectare ar urma să se facă deci in funoție de realizarea lucrărilor la termen și de atingerea parametrilor stabiliți pentru exploatare, inlocuindu-se astfel calificativele ce se dau astăzi și care au drept suport numai hîrtia.
GHEORGHE ALEXANDRU, învățător, comuna Vîrtopu, raionul Băilești:Vastul și însuflețitorul program de perfecționare a activității economice trasat de partidul nostru presupune, in primul rind, cadre bine pregătite și este sarcina noastră să le formăm. Colectivul cadrelor didactice de la școala generală din comuna noastră este hotărit ca, răspunzind chemării partidului, să facă tot ce-i stă în pu

tință pentru a-i instrui și educa pe elevi la nivelul cerințelor înalte ale prezentului și viitorului țării.Impetuoasa dezvoltare a României de azi, proprie etapei de desăvîrșire a construcției socialiste, impune în mod obiectiv perfecționarea formelor de organizare și desfășurare a invățămîntului nostru de toate gradele. Noua formă de organizare administrativ-teritorială deschide căi largi pentru valorificarea tuturor forțelor și capacităților creatoare existente, a potențialului material și uman al întregii țări.
Din scrisorile sosite la redacție

NYERGEȘ I0AN,I pensionar, Făget, regiunea Banat:Am 71 de ani și mă bucur din toată inima de realizările obținute pină acum în viața satelor noastre. Măsurile ce se vor lua pentru o mai bună organizare a administrației de stat pun un mare accent pe răspunderea și inițiativa organelor locale. Eu consider că în fruntea viitoarelor comune ar fi bine să fie puși localnici, care sînt legați de localitățile respective și cunosc bine problemele gospodăririi și administrării lor, capabili să stimuleze prin exemplul personal inițiativa și ambiția consătenilor lor de a nu rămîne in urma altor localități.

Dr. IOAN SAVULESCU,| directorul Spitalului nr. 1 Oradea!O dată cu aplicarea noii împărțiri administrativ-teritoriale să se aibă in vedere șl lichidarea totală a paralelismului și suprapunerilor care au loc în prezent în sectorul sanitar, prin existența concomitentă a mai multor foruri (secțiunile sanitare regională, orășenească și alte Instituții spitalicești).

I Arh. PAUL SIMI0NESCU,I D.S.A.P.C. Oltenia:In prezent, in regiunea noastră există 1 684 de sate, grupate în 444 de comune, dintre care foarte multe au de la 100 pină la 1 000 de locuitori. Existența în cadrul regiunii a unui însemnat număr de localități mici și foarte mici face aproape imposibilă echiparea tehnică edilitară și dotarea lor cu obiective social-culturale. comerciale, de sănătate.Măsurile preconizate pentru îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țării, pe care personal le consider deosebit de judicioase, oferă un cadru propice dezvoltării arhitecturii rurale. Crearea, in 

funcție de un complex de factori — geografici, economici — și de tradiție a unor comune mari, avind in medie 4 500—5 000 de locuitori, va permite dezvoltarea armonioasă a acestora.
Dr. docent PUSKAS GYfiRGY, rectorul I.M.F. Tg. Mureș:Să se studieze de pe acum problema in- tărlrii secțiilor de obstetrică și de pedia

trie In viitoarele spitale județene, luînd in considerare natalitatea in continuă creștere, precum și problemele deosebite care vor apărea in ocrotirea mamei și copilului. Unitățile sanitare ale viitoarelor comune să fie încadrate cu minimum trei medici de specialitate : medicină generală, pediatrie și stomatologie.
KONICIKA ȘTEFAN, tehnician la exploatarea minieră Lupeni:Pentru colectivul exploatării noastre miniere, dezbaterea documentelor plenarei C.C. al P.C.R. a constituit un prilej de a analiza, printr-o optică nouă, activitatea 

desfășurată, în vederea fructificării Întregului potențial de sporire a producției și productivității muncii. Numeroase propuneri ale minerilor în legătură cu generalizarea susținerii metalice in abataje, îmbunătățirea transporturilor interne, folosirea eficientă a fondurilor de investiții ș.a. au și fost aplicate, obținîndu-se efectele scontate. Planul in primele 10 luni a fost îndeplinit cu 9 zile înainte de termen ; au fost extrase peste prevederi mai bine de 52 000 tone de cărbune și s-a obținut o depășire a indicelui de productivitate cu 52 kg cărbune pe post.
MIRCEA CHIMICA, tehnician dispecer la S.M.T. Budești, regiunea București:Rentabilizarea oricărei activități economice este astăzi o chestiune de mare însemnătate pentru progresul țării. In stațiunile de mașini și tractoare realizarea a- cestui deziderat impune organizarea pe o treaptă superioară a activității brigăzilor de tractoare care deservesc cooperativele agricole de producție, astfel incit in cadrul lor să se poată executa lucrări de reparații și intrețlnere și remedia in mod operativ defecțiunile ivite, să se țină o evidență precisă a consumurilor, a cheltuielilor planificate etc. Cu alte cuvinte, brigada de tractoare să fie organizată pe principiul gestiunii economice proprii, dispunînd bineînțeles de o dotare tehnico-materială justificată de activitatea ce o desfășoară.

După părerea mea, documentele recentei plenare a C.C. al P.C.R. ilustrează concludent consecvența cu care partidul nostru aplică principiile centralismului democratic potrivit cerințelor desăvîrșiril construcției socialismului. Crearea unor județe, ca unități administrativ- teritoriale complexe din punct de vedere economic și social-cultural, avînd legături nemijlocite cu organele centrale de partid si de stat, va asigura, fără îndoială, rezolvarea mai operativă și, în același timp, competentă a numeroaselor probleme pe care le ridică viața. Conlucrarea directă cu orașele și comunele din componenta județelor va asigura dezvoltarea armonioasă a acestora.Raionul Ciuc, ca și celelalte raioane din țară, a cunoscut în anii construcției socialiste o dezvoltare puternică, obținîndu-se realizări importante atît în industrie, cît și în agricultură. întreprinderea minieră Bălan, Fabrica de confecții din Miercurea Ciuc, mina de caollnă Harghita, fabrica „Amillemn" din Sînsimion au devenit unități industriale puternice. Priceperea si hărnicia locuitorilor din raionul nostru au căpătat o nouă strălucire datorită creării și dezvoltării cooperativelor agricole de producție. Ei reușesc să smulgă pămîntului roade tot mai bogate, să obțină rezultate bune în creșterea animalelor. Dezvoltarea economică a determinat creșterea bunăstării oamenilor. Victoria socialismului a asigurat a- devărata egalitate în drepturi între toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate. Toate acestea ilustrează justețea politicii marxist- lenihiste a jiărtidului nostru, care în cadrul operei de desăvîrșire a construcției socialiste asigură dezvoltarea armonioasă a tuturor orașelor și satelor României socialiste.Dar, atît la noi în raion, cît și în întreaga țară, în momentul de față trebuie creat un cadru corespunzător pentru fructificarea realizărilor obținute, pentru asigurarea conducerii competente a unei economii în plină înflorire. Măsurile preconizate de partid răspund unor cerințe izvorîte din cunoașterea a- profundată a realităților. Am putut constata și eu, nu o dată, că datorită prea numeroaselor verigi intermediare între aparatul central de stat și comune, numeroase probleme de larg interes se rezolvau cu mare întîrziere.Acțiunea de îmbunătățire a organizării administrativ-teritoriale răspunde și necesității deosebit de actuale a sistematizării localităților rurale. Si în raionul nostru există unele așezări care sînt la o distanță mare de centrul comunei și sînt compuse doar din cîteva familii. De exemplu, comuna Racu, împreună cu satul aparținător Satu- Nou, are doar 1600 de locuitori. O situație asemănătoare există și în comunele Ciucsîngeorgiu și Mi- hăilenl. Ca urmare, în aceste localități dezvoltarea gospodăresc- edilitară si culturală se realizează destul de dificil. Oamenii își dau seama de aceasta. Discutînd cu cetățenii comunei Lellceni, care este formată din 13 cătune, cu o populație de 1 400 de suflete, am fost plăcut Impresionat de dorința lor de a pune în aplicare cît mai repede cu putință proiectele de sistematizare a localității. Dorința lor coincide cu preocuparea partidului și statului nostru de a ridica în continuare nivelul de viață al populației sătești și de a apropia condițiile ei de viață de cele ale orășenilor. în localitățile în care s-au și realizat anumiți pași pe calea sistematizării s-a obținut o concentrare a medicilor, a cadrelor didactice, a unităților comerciale și de prestări de servicii, ceea ce este deosebit de avantajos pentru populație. Va trebui să depunem toate eforturile pentru realizarea indicațiilor cu privire la sistematizarea localităților rurale în așa fel încit fiecare comună să aibă școală, cămin cultural, cinematograf, bibliotecă, dispensar, baie publică, ateliere meșteșugărești etc., să capete o înfățișare corespunzătoare epocii în care trăim.Prevederile de o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea multilaterală a orîndulrii noastre socialiste formulate de documentele recentei plenare a C.C. al P.C.R. au fost primite cu un deosebit interes și satisfacție de populația raionului nostru. Este apreciată în mod deosebit folosirea consecventă, de către conducerea partidului, a metodei de a supune dezbaterii publice principalele mâluri privind dezvoltarea societății noastre. îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale este o nouă dovadă elocventă a spiritului științific și realist caracteristic Partidului Comunist Român, a capacității lui de a descifra cerințele obiective ale progresului social, de a elabora o politică concordantă cu interesele vitale ale tuturor oamenilor muncii.
Kin ALBERTpreședintele Comitetului executiv al Sfatului popular raional Ciuc

Documentele Plenarei C.C. al P.C.R.

in dezbatere
Personal, consider că legarea tot mai strînsă a cercetării de necesitățile producției materiale extinde considerabil potentele inițiativei creatoare a oamenilor de știință, creînd posibilități noi în ceea ce privește justa orientare a cercetă- rilor, perfecționarea pregătirii cadrelor, modernizarea laboratoarelor noastre — creșterea, drept urmare, a contribuției științei la soluționarea obiectivelor cincinalului.Ca profesor în domeniul construcțiilor m-am ocupat timp de aproape o jumătate de secol să îndrum tinerele generații de studenți spre cristalizarea unei gîndiri independente, spre dobîndirea capacității ca fiecare să-și poată perfecționa calitatea gîndirii. Aceasta este condiționată, desigur, de darurile naturale ale fiecărui individ, dar nu este mai puțin adevărat că prin educație și instrucție, prin muncă perseverentă, ea poate fi îndrumată, ameliorată continuu. Cred că. încă de la primele noțiuni, școala trebuie să pună accentul pe formarea la elevi a unui sistem de gîndire în care calitatea cunoștințelor deplin asimilate să predomine net asupra simplei acumulări de noțiuni memorizate. Mai ales în condițiile actualului progres, cînd știința și aplicațiile ei evoluează atît de repede, principalul este, după părerea mea, să educăm la studenți capacitatea de a vedea problemele în ansamblul lor, în implicațiile lor cu alte domenii, căci detaliile cu care sînt încă încărcate multe cursuri (de pildă diverse aparaturi și metode de calcul) ajung adesea lucruri perimate curînd după absolvirea școlii.Proiectul directivelor, preconizînd dezvoltarea activității de cercetare la catedrele din învățămîntul superior — care au bogate tradiții de cercetare și reunesc valoroase cadre științifice — va contribui, după părerea mea, la dezvoltarea contactelor necontenite pe care — în toate ramurile de inginerie, dar în special în construcții — profesorul trebuie să le păstreze cu realitatea. Dacă pentru unele discipline cu caracter teoretic trecerea directă de pe băncile școlii în funcția de preparator și de asistent peate fi justificată, în domeniul disciplinelor tehnice, contactul cu producția este indispensabil, căci noțiunile de bază trebuie exemplificate cu posibilitățile lor de aplicare reală.înflorirea fără precedent a orașelor patriei noastre, construcția a

numeroase obiective industriale de mare complexitate au dovedit pe deplin maturitatea gîndirii științifice și tehnice a celor care le-au conceput și executat. Totodată, în domeniul construcțiilor se pot da și e- xemple, care vin să întărească ideea primatului calității gîndirii. căci, spre deosebire de alte ramuri ale tehnicii, construcțiile nu admit nici un fel de rebuturi.

rectivelor, poate că ar trebui căutate și modalități (chiar norme) — similare oarecum celor ce vor fi preconizate în cointeresarea materială a specialiștilor din producție — care să stimuleze obținerea unor creații, rezultate deosebite în cercetare și să fixeze răspunderea personală a cercetătorilor în cazuri de rebuturi sau nereușite. Pentru experiențe sînt suficiente laboratoarele. De asemenea.

Cum sporim

„CARATELE11
GÎNDIRII

Acad. Aurel BELEȘ

Asimilarea cunoștințelor și crearea unui sistem de înaltă calitate a gîndirii științifice și tehnice are, deci, în domeniul construcțiilor, o deosebită importanță pentru formarea conștiinței deplinei răspunderi pentru lucrările realizate. Tocmai de aceea este necesar să se acorde o importanță precumpănitoare calității cercetărilor efectuate în acest sector.Paralel cu formele îmbunătățite de stimulare a cadrelor de cercetare științifică prevăzute în proiectul di

întrucît în domeniul construcțiilor nu dispunem dâ un număr prea mare de cercetători, se simte nevoia concentrării forțelor de investigație. Prevederile proiectului de directive corespund și în această privință unor necesități reale ale actualei etape de dezvoltare a societății noastre, cînd insistă asupra necesității concentrării cadrelor de cercetare în jurul unor personalități științifice marcante ale învățămîntului nostru superior, ca mijloc ce va contribui evident la dezvoltarea activității de cercetare

de la catedre și va lega mai mult investigațiile universitare de nevoile economiei și culturii naționale.Consider necesar să se acorde toată atenția formării acelor elemente care sînț menite de a asigura continuitatea eercetărilor la catedre. Este o tradiție cu care ne mîndrim, profesorul are datoria de a pregăti din timp pe cei care îi vor continua o- pera. Mai persistă însă pe aloouri dascăli care, de teama unei „puneri în umbră", evită asocierea la activitatea lor în calitate de asistenți, șefi de lucrări, conferențiari tocmai a celor mai valoroase elemente. Iată un caz semnificativ în această privință, în cursul unei recente vizite efectuate în S.U.A. de conducerea Academiei noastre, președintele Universității din Seattle a făcut aprecieri extrem de elogioase asupra lucrărilor de specialitate ale unui tînăr savant român: unele dintre lucrările acestuia au fost traduse nu de mult în franceză și engleză. întrunind a- precieri unanime. După ce a lucrat un timp ca asistent în învățămîntul nostru superior, el a fost nevoit să se mulțumească doar cu activitatea la o catedră de școală medie, deși nutresc convingerea că posedă tocmai acea calitate a gîndirii care i-ar permite să îndeplinească cu succes funcția de profesor universitar sau cel puțin de șef de catedră. Astfel de elemente valoroase, care pot aduce contribuții însemnate la ridicarea calității cercetărilor, trebuie, după părerea mea, încurajate să-și ocupe locul cuvenit în sistemul unităților noastre de cercetare. Azi, cînd dezvoltarea țării reclamă perfecționarea acestui sistem, trebuie, mai mult ca oricînd, să se treacă peste orice considerente de ordin personal atunci cînd este vorba de promovarea în cercetare a unor elemente cu adevărat valoroase. Cred că așa cum se prevede în proiectul directivelor, devansarea cercetărilor, mai ales în domeniile cu o pondere hotărîtoare pentru producția materială, presupune tocmai o astfel de promovare a elementelor ce au dovedit capacități de a realiza cercetări de cea mai înaltă calitate.Sînt aspecte ce ne rețin atenția în stadiul actual al dezvoltării societății noastre, cînd proiectul de directive al C.C. al P.C.R. deschide orizonturi noi cercetării științifice, creșterii rolului acesteia la ridicarea poporului nostru pe trepte cît mai înalte ale dezvoltării economice și
(Urmare din pag. I)

celei mai bune
FORME DE ORGANIZARE
A ȘANTIERULUI

Organizarea constituie 
în construcții elementul 
esențial, cheia desfășu
rării normale și cu ma
ximă eficiență a activi
tății pe șantiere. Refe- 
rindu-mă la această pro
blemă, mult dezbătută și 
cu ocazia primei consfă
tuiri pe țară a construc
torilor din februarie 1966, 
afirm cu multă satisfacție 
că organizarea unităților 
potrivit principiului ges
tiunii economice proprii, 
concomitent cu adînci- 
rea specializării între
prinderilor, .corespunde în
tru fotul cerințelor etapei 
actuale și sînt convins că 
rezultatele favorabile in 
realizarea planului de 
investiții nu vor întîrzia 
să apară după punerea 
în practică a măsurilor 
preconizate.

Dintre premisele hotă
rîtoare ale organizării ra
ționale a activității în 
construcții se detașează 
asigurarea documentației 
tehnice. Lipsa acesteia 
sau predarea ei cu în
tîrziere creează încă se
rioase greutăți șantiere
lor. Este cauza neîncepe- 
rii la timp a obiectivelor, 
a rămînerilor în urmă în 
execuția lucrărilor, a ne- 
respectării termenelor de 
punere în funcțiune a 
unor capacități de pro
ducție. Tocmai de aceea 
subscriu la prevederea 
referitoare la trecerea 
treptată la întocmirea de
taliilor și chiar a proiec
telor de execuție de că
tre organizațiile de con
strucții. Am convingerea 
că, prin întocmirea deta

liilor, a proiectelor de 
organizare a șantierelor 
și, treptat, a celor de 
execuție de către organi
zațiile de construcții, se 
poate grăbi predarea do
cumentațiilor, se creează 
disponibilități de forțe în 
institutele de proiectare 
care pot fi folosite la e- 
laborarea și adîncirea 
studiilor tehnico-econo- 
mice. Se înfăptuiește, ast
fel, unul din dezideratele 
majore ale constructori
lor : acela de a avea 
proiecte la timp, pentru 
ca înainte de a trece la 
execuție acestea xă fie 
bine studiate.

Socotesc, de asemenea, 
că măsura prevăzută în 
proiectul de directive — 
de a nu se înscrie în pla
nurile anuale lucrări pen
tru care nu sînt întocmi
te proiecte de execuție 
— va crea condiții op
time pentru desfășurarea 
ritmică a lucrărilor pe 
șantiere și respectarea 
termenelor de intrare în 
funcțiune a obiectivelor. 
Adică condiții pentru asi
gurarea din timp și pe 
baze reale a materiale
lor, a utilajelor tehnolo
gice, pentru organizarea 
judicioasă a producției și 
a muncii.

Am reținut din proiec
tul de directive și măsu
ra foarte importantă re
feritoare la profilarea or
ganizațiilor de construc
ții, la precizarea naturii 
lucrărilor pe care trebuie 
să le execute ministere
le. Delimitarea specifi
cului lucrărilor pentru mi
nisterele principale cu a- 
tribuții în construcții —

Ministerul Industriei Con
strucțiilor și Ministerul de 
Construcții pentru Indus
tria Chimică și Rafinării, 
ambele ministere execu- 
tînd lucrări industriale — 
are o deosebită însemnă
tate practică. Dar sub 
aspectul organizării sec
torului de construcții- 
montaje pe unități de 
specialitate, cred că ar 
trebui să se precizeze și 
nivelul la care trebuie să 
apară asemenea între
prinderi sau șantiere de 
specialitate. Cum trebuie 
să fie ele organizate ? 
Să apară, la nivel de mi
nister, centrală de con
strucții, trust, întreprin
dere sau de șantier ?

Dacă avem în vedere 
practica întreprinderii 
noastre, sînt de părere 
că nu toate unitățile spe
cializate trebuie să existe 
la același nivel. Cred că 
ar fi bine ca în cadrul 
șantierelor de gradul I și 
II să fie organizate loturi 
pe specialități (lot pen
tru instalații electrice și 
AMC, lot pentru montaje, 
lot pentru construcții ge
nerale etc.), iar la nivel 
de întreprinderi să se or
ganizeze ateliere centrala 
care să asigure acestora 
confecțiile necesare. Pen
tru sectorul în care lu
crez nu consider necesară 
înființarea de unități pro
filate pentru fundații și 
nici pentru finisaje.

Ing. Nicclae VEZA director general al Întreprinderii de construcfii-montaj din Cluj

economice. Trebuie subliniat meritul incontestabil al partidului, care, promovînd consecvent poziția de fundamentare a politicii de conducere și planificare a economiei pe acțiunea legilor economice, a combătut si combate manifestările de subiectivism, de voluntarism, tendințele de ignorare a unor cerințe ale dezvoltării economice în interacțiunea șl interdependenta lor. Este cunoscută critica făcută în. documentele Congresului al IX-lea și ale u- nor plenare ale C.C. al P.C.R., cu privire la existența și justificarea menținerii unor producții sau întreprinderi nerentabile, la practica planificării pierderilor, la disproporțiile în dezvoltarea unor subramuri în cadrul industriei etc., stabilindu-se modalități pentru înlăturarea lor.Stadiul actual al economiei, necesitățile dezvoltării ei în pas cu posibilitățile existente, cu cerințele revoluției tehnico-științifice contemporane pun la ordinea zilei probleme de o deosebită însemnătate, cum sînt îmbunătățirea substanțială a structurii industriei pe ramuri ; angajarea fiecărei unități în circuitul economic cu toate resursele și rezervele ei interne ; creșterea gradului de pregătire, de organizare și utilizare a forței de muncă ; fundamentarea științifică a deciziilor economice concomitent cu mărirea operativității în adoptarea și aplicarea lor ; ridicarea gradului de adaptabilitate a întreprinderilor la cerințele tot mai diverse și în continuă schimbare ale producției și consumului : întărirea rolului stimulator al pîrghiilor economice, perfecționarea legăturilor dintre întreprinderi astfel îneît să sporească exigenta, competența și răspunderea în tratarea și rezolvarea problemelor economice, în îndeplinirea obligațiilor contractuale. De aceste necesități a ținut seamă conducerea partidului cînd a inițiat ansamblul de măsuri cuprinse în proiectul de directive, menite să

Temelia unei conduceri 

și planificări realiste
asigure perfecționarea formelor și metodelor de conducere și planificare a economiei. Aceste măsuri reflectă tocmai cerințele acțiunii interferate a legilor economice obiective, fiind menite să creeze cadrul optim pentru acțiunea acestor legi, în interesul fructificării la maximum a a- vantajelor socialismului.Vom încerca să argumentăm prin cîteva exemple. Proiectul de directive arată că perfecționarea conducerii și planificării economiei se întemeiază pe respectarea consecventă a centralismului democratic, principiu organizatoric fundamental al statului nostru socialist. Respectarea acestui principiu este o necesitate o- biectivă în condițiile construirii socialismului. Este știut că dezvoltarea echilibrată, armonioasă a economiei socialiste, ca un complex unitar, presupune, potrivit cerințelor legii pro- porționalității planice, o justă corelare a principalelor proporții, nivele și ritmuri ale producției materiale, asigurarea unei juste repartiții a venitului național pentru acumulare și consum, determinarea într-o viziune de ansamblu a volumului și structurii investițiilor, amplasarea teritorială judicioasă a forțelor de producție etc. Este de neconceput ca asemenea probleme, care angajează răspunderea pentru viitorul țării, să fie rezolvate la nivel local. însăși natura economiei socialiste, interesele generale

ale poporului impun conducerea centralizată, pe bază de plan, luarea deciziilor în problemele hotărîtoare ale politicii economice de către forurile supreme ale partidului și statului, ca exponente ale întregii națiuni. Slăbirea conducerii planificate, tendința de a scoate vreun domeniu al economiei din sfera de cuprindere a planului n-ar putea decît să afecteze echilibrul general al economiei, ducînd la utilizarea nerațio- nală a unor resurse și fonduri.Pe de altă parte, dezvoltarea proprietății socialiste, complexitatea proceselor economice actuale, creșterea experienței cadrelor, a colectivelor din unitățile economice fac necesar și posibil ca. paralel cu conducerea centralizată, să se asigure un profund democratism în organizarea și conducerea vieții economice, ca în fiecare întreprindere să se desfășoare o activitate plină de inițiativă și răspundere, întemeiată pe cunoașterea aprofundată a cerințelor și posibilităților dezvoltării e- conomice, pe decizii care să aibă la bază criterii obiective. Tocmai a- cestor cerințe le răspund măsurile stipulate în proiectul de directive cu privire la acordarea de atribuții mai largi unităților economice în organizarea și dirijarea activității lor, în realizarea sarcinilor ce le revin din planul general de dezvoltare a societății, la apropierea conducerii de producție, la înlăturarea practi

cilor de centralism excesiv, a paralelismelor inutile, care influențează nefavorabil asupra producției, la a- plicarea consecventă a principiilor conducerii și muncii colective.Obiectivul major al măsurilor preconizate de partid privind perfecționarea conducerii și planificării e- conomiei îl constituie ridicarea continuă a eficientei economice în toate ramurile și întreprinderile. Aceasta răspunde cerințelor obiective ale realizării unei reproducții socialiste lărgite de tip intensiv. Este știut că acest tip de reproducție cere reluarea producției la un nivel superior nu numai în ce privește factorii cantitativi, ci și cei calitativi, ceea ce înseamnă creșterea nivelului de înzestrare tehnică, introducerea rapidă a cuceririlor științei în producție, valorificarea superioară a materiilor prime, diversificarea producției, mobilizarea tuturor rezervelor printr-o organizare științifică a producției și a muncii, ridicarea calificării cadrelor etc. Se realizează astfel o creștere puternică a productivității muncii sociale, respectiv o economisire a muncii vii și materializate, cu implicații pozitive profunde asupra nivelului producției, mărimii acumulărilor, caracterului competitiv al preturilor, asigurării unei înalte rentabilități a economiei.Un factor important al creșterii eficientei economice, stipulat în directive, îl constituie aplicarea efectivă

a gestiunii economice proprii în toate întreprinderile — cerință decurgînd atît din acțiunea legii creșterii neîntrerupte a productivității muncii, cît și din acțiunea legii valorii. în acest cadru, directivele trasează căi pentru mînuirea cu pricepere, în favoarea eficientei, a pîrghiilor economice, ca sistemul de prețuri, beneficiul, creditul etc.Folosirea în interesul desăvîrșlrli construcției socialismului a legii valorii și a pîrghiilor economice amintite întărește relația dintre plan și piață, realizîndu-se, pe baza cercetării prealabile a posibilităților și nevoilor economiei, o joncțiune fundamentată științific între cerere și o- fertă, între producție și consum.Piața, în condițiile unei economii socialiste planificate, nu poate deveni terenul unor ciocniri antagoniste care să alimenteze și să dezvolte contradicții ireductibile. Aceasta nu înseamnă însă că pe piața socialistă există un automatism între producție și acoperirea nevoilor sociale. Practica arată că este posibilă apariția unor necorelărl între acestea. Dar mecanismul producției sociale în condițiile existenței proprietății socialiste permite, prin intermediul folosirii de către stat a acțiunii legii valorii și a pîrghiilor economice, acționarea cu promptitudine în cazul unor, dereglări temporare. Actualele măsuri preconizate de partid vin să sporească operativitatea, mobilitatea și

elasticitatea în utilizarea acestor pîr- ghii. Sporirea deci a rolului pieței printr-o utilizare eficientă a sistemului de prețuri, extinderea creditării în economie, creșterea rolului beneficiului și al dobînzii, paralel cu exercitarea unui control atent asupra desfășurării generale a procesului reproducției în ramuri, sectoare sau diviziuni teritoriale înlătură irosirea de muncă socială, stîrnind emulația unităților economice socialiste în reducerea costurilor de producție, în sporirea acumulărilor și creșterea competitivității pe plan extern.în cadrul ansamblului de măsuri adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R. rețin atenția cele privind îmbunătățirea cointeresării materiale a oamenilor muncii in producție. Perfecționarea formelor de repartiție, preconizată în documentele de partid se prezintă ca o necesitate obiectivă izvorînd din condițiile și posibilitățile actuale și de perspectivă. E vorba, mai precis, ca paralel cu repartizarea după rezultatele obținute în urma inițiativei și muncii depuse, să se întărească și răspunderea materială a unităților economice și a salariaților lor pentru buna desfășurare a procesului de producție.Conducerea științifică a economiei, potrivit cerințelor obiective ale dezvoltării sociale, presupune și o perfecționare a mijloacelor de investigație și informare în vederea cunoașterii din vreme a schimbărilor în evoluția unor fenomene sau condiții ce acționează asupra cerințelor legilor economice. Sub acest aspect, este semnificativă atenția ce se acordă în proiectul de directive asigurării unui flux informațional rațional pe toate treptele de organizare.Documentele de partid aflate în dezbaterea publică, măsurile preconizate pun în lumină o dată mai mult atributele proprii politicii partidului: fundamentare științifică, spirit creator, concordanța cu nevoile vitale ale țării, răspundere față de destinele poporului. j
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înțelepciune nefructificată
— Ce se aude cu scenariul X ? Se face filmul ?— N-a trecut încă prin consiliul artistic...Acest dialog, care poate fi auzit prin birourile studioului „București'*, definește, intr-un fel, limitele activității consiliului artistic care — judecind după forțele care-1 alcătuiesc — ar putea nu doar „să treacă" scenariile viitoarelor filme, ci să contribuie substanțial la ridicarea nivelului calitativ general al producției cinematografice.

ROSTUL OPINIEI 
COLECTIVEDesigur, consiliul artistic este un for consultativ. Laudele pentru succesele reale ale filmului românesc, ca și criticile pentru nereușite, obiecțiile privind universul tematic sărac al producției, absenta unor realizări vibrante, îndrăznețe pe problemele vii ale actualității vizează, în primul rînd, conducerea studioului. Dar principiul conducerii unice nu condamnă „forul consultativ" la pasivitate, ci, dimpotrivă, presupune solicitarea zestrei de inteligență și competență a consiliului artistic, valorificarea maximală a experienței colective — cu atit mai necesară dacă ținem seama de experiența personală redusă a celor mai multi dintre creatori și de producția relativ restrînsă cantitativ a studioului. Discutînd însă cu mai mulți membri ai acestui consiliu, ca și cu cîțiva cineaști care nu fac parte din componenta lui, a reieșit că în pofida instrucțiunilor care-i reglementează funcționarea, consiliul artistic are o existență artificială, o lipsă de eficientă considerată în studio ca o tristă fatalitate sau trecută cu vederea ca orice lucru intrat în obișnuință. Cum spunea regizorul MIRCEA DRAGAN, forul la care ne referim „a devenit o instituție formală, inutilă. Cu foarte puține excepții, membrii săi (inclusiv salariații studioului, pentru care a- ceasta reprezintă o obligație de serviciu) nici nu mai dau curs convocărilor, sau participă complezent, enunțînd uneori păreri care contravin opiniei lor intime, exprimată în afara consiliului. Au fost ședințe la care, din cei aproape 20 de membri, s-au prezentat — în afară de autorii materialelor puse în discuție — doar directorul general al studioului și redactorul șef".Una din cauzele principale ale acestei situații o reprezintă, fără îndoială, lipsa de finalitate a discuțiilor din consiliu, faptul că, în organizarea actuală, spiritul de răspundere ai membrilor săi nu este solicitat efectiv. „Fără a se substitui conducerii unice a studioului, consiliul artistic ar trebui să reprezinte o formă colectivă de conducere, să discute cu convingerea că opiniile sale sînt luate în considerație, că concluziile sale au o anume greutate — ne-a spus ECATERINA OPROIU. Posibil că în principiu acesta este rolul colectivului din care fac parte, dar, în practică, „discuțiile" îți dau sentimentul unor predici în pustiu". Interlocutoarea. ca și alți participanți la anchetă, s-a referit la faptul că opiniile, observațiile pro sau contra formulate în consiliul artistic rămîn de regulă fără nici un răspuns, fără

să se știe dacă au fost utile, dacă li s-au dat curs, dacă au fost casate și de ce anume.Este greu de presupus că singur consiliul artistic al Studioului „București" ar putea determina apariția filmelor pasionante, de actualitate, așteptate de public. Un rol decisiv îl are, în acest sens, Consiliul cinematografiei — în modul cel mai direct șl mai deplin responsabil pentru orientarea de ansamblu a filmului românesc.Un for artistic, așa cum ar trebui să fie consiliul artistic, își cîștigă respectul, își dovedește eficiența, poate contribui la ridicarea filmului românesc numai dacă activitatea lui e caracterizată printr-o profundă obiectivitate, printr-o înaltă exigență, manifestată tot timpul. Cînd ștacheta exigenței e coborîtă sau cînd consultarea opiniei colective se face formal, se instalează în colectivul de muncă o atmosferă de scepticism, mediocritatea se simte încurajată, manevrează cu argumente ca să-și impună dreptul la existență, iar curajul de a-ți spune deschis părerea trece prin e- clipse triste, dar în fond explicabile.Se poate afirma că, în momentul de față, „consultanții" studioului „București" vin (cei care vin 1), își spun părerea, și pleacă — fără a fi în vreun fel cointeresați moralmente în ce se va petrece după aceea.

Compararea punctelor de vedere față de scenariu cu concretizarea lor pe peliculă cînd filmul e gata reprezintă, și după părerea lui MIRCEA DRAGAN, principalul mijloc de cultivare a răspunderii personale și colective a consiliului artistic,, de apreciere a eficientei acestui organism colectiv, în legătură cu această problemă a eficientei, a utilității practice la care se referea redactorul șef al studioului — participants la anchetă au relevat o incompatibilitate între componența consiliului artistic și exercitarea funcției sale. El este alcătuit, în mare parte, din lucrători salariați ai studioului. Se creează, deci, un paralelism inerent : după ce scenariul a fost discutat Îndelung cu redacția de scenarii, cu conducerea studioului, a recoltat toate observațiile, a fost definitivat, etc. — se întîlnește in consiliu cam cu aceeași oameni. E firesc că aici va fi discutat din aceeași perspectivă, că autorii vor auzi în esență aceleași puncte de vedere, în loc să aibă loc un schimb de păreri creatoare.După părerea mal multor interlocutori, consiliul artistic ar trebui să fie format din oameni de diferite profesiuni (scriitori, critici, spectatori — e și asta o profesiune, sau poate mai mult, o patimă !), a căror competentă și interes față de cinematografie să fie verificate. Nu numai
Ancheta pe marginea acti
vității consiliului artistic al 
studioului cinematografic 
„București"

în destinul filmului al cărui scenariu a fost discutat. Sînt, cu alte cuvinte, degrevați de orice răspundere, consiliul artistic constituind — după cum remarca PETRE SALCUDEA- NU, redactor-șef al studioului — o treaptă intermediară, fără nici o utilitate practică, în drumul scenariului spre ecran. Interlocutorul a precizat că ineficienta consiliului artistic este în bună măsură determinată și obiectiv de lipsa de continuitate, de ruptura existentă între munca asupra scenariului desfășurată în studio și realizarea propriu-zisă a filmului care intră sub administrarea centrului de producție cinematografică de la „Buftea" (conform unei scheme de organizare a producției cinematografice considerată de majoritatea participanților la anchetă ca învechită și defavorabilă creației artistice). Din această pricină, scenariul, opiniile inițiale ale consiliului artistic nu sînt confruntate cu filmul realizat, in cadrul unei discuții deschise și profitabile pentru întregul studio, ci există o altă comisie care apreciază noile producții, acordînd — printr-o procedură „confidențială" 1 — calificative. Este un mecanism în general anacronic, care favorizează — spune regizorul ANDREI BLAIER — lipsa de obiectivitate și acea atmosferă de împăcare cu puțin, atît de nepropice creației.
Un amplu studiu muzicologic
Conceput sub forma u- 

nui vast studiu muzicolo
gic asupra celei mai im
portante creafii din dra
maturgia noastră lirică, 
„Oedipul enescian’ de 
Octavian Lazăr Cosma, a- 
părut recent, este rodul 
unei foarte îndelungate și 
atente frecventări a multi
tudinii de izvoare privi
toare la partitura capodo
perei lui Enescu. Apariția 
acestui studiu constituie 
o reușită aparte a muzico
logiei românești pentru că 
reprezintă achitarea unei 
importante și vechi dato
rii de onoare fa(ă de „o- 
pera vieții" marelui nostru 
muzician.

Ampla analiză a operei 
„Oedip" este armonios 
structurată pe cîteva arii 
largi : preliminariile și 
proiectele preoedipiene, 
apoi analiza propriu-zisă 
și, în final, considerațiile 
estetice, montările, opi
niile criticii de specialita
te. Pentru facilitatea lectu
rii, exemplificările muzi
cale, în număr de aproa
pe patru sute, sînt grupate 
în finalul lucrării. Este, în- 
tr-adevăr, o înlesnire pen
tru amator, dar o acuzată 
lipsă de confort pentru 
cunoscător. Presupun că 
studiile de critică muzi
cală, de finufa „Oedipului 
enescian", și-ar putea 
permite luxui uneia sau 
mai multor anexe detașa
bile, susfinute, de pildă, 
de un buzunar la fafa in
terioară a ultimei coperte. 
Un amănunt notabil, pe 
linia extinderii importantei 
lucrărilor noastre critice, 
ne pare a fi rezumatul în 
limba franceză posterior 
Preambulului. Alături de 
coperta sobră și elegantă 
a lui Jean Eugen, precum 
și de materialul tipografic 
excelent, acest amănunt 
întregește caracterul de 
„fapt cultural" al studiului.

„Vreau să credem că 
aparținem acelei categorii 
de muzicologi — spune 
autorul în preambulul lu
crării — care pun, pe pri
mul plan, obiectul analizei 
și nu analiza însăși. Deci, 
dorim să servim creafia 
enesciană, nu să ne ser
vim de ea". O modestie 
cîtuși de pufin de circum
stanță ; este mai degrabă 
expresia unei probități re
marcabile ce transpare a- 
deseori, și cu aceeași au
tenticitate, pe parcursul

întregului studiu. Mă în
treb, însă, ce-ar avea de 
pierdut creafia enesciană 
(fără să ne „servim" cîtuși 
de puțin de ea drept pie
destal propriu), dacă am 
acorda egală importanfă 
atît obiectului analizat, cît 
și analizei însăși. Și aici 
mă simt nevoit să fac o 
observafie, care, după pă
rerea mea, se cere totuși 
însușită. Desigur, critica 
de artă nu va trebui să 
devină niciodată „litera
tură”, dar nici studiul pro
fund, nici chiar reușita 
deosebită în manipularea 
tuturor registrelor analizei, 
nu vor putea scuza întru 
totul formațiuni stilistice 
de genul : „...același leit
motiv al Jocastei se aude 
transfigurat, înfr-o turnură 
nervoasă, răsărind din 
scheletul fundamental' 
sau ,,... se introduc pedale 
avînd menirea să cimen
teze gîndirea tonală".

Dar acestea sînt, bine
înțeles, numai micile 
riscuri ale marilor pasiuni. 
Acolo unde frumoasa pa
siune a lui Octavian L. 
Cosma pentru „Oedip" a- 
duce o incontestabilă pu
tere de convingere este 
șirul de capitole dedicate 
analizei. în graficele și ta
blourile sale sinoptice (in- 
dicînd pe o perioadă mu

zicală dată tonalitatea, 
sfera intonatională, struc
tura, etapa în dramaturgia 
operei, forma etc.), în mi
nuțioasa analiză a leif-mo- 
tivelor, a rolului orchestrei 
și al funcțiilor sale dra- 
maturgice, a participării 
corului, a părfilor vocale 
solistice, apoi tempourile, 
nuanțele, scările cromati
ce, în sfîrșit, considerațiile 
estetice și opiniile asupra 
semnificației lui „Oedip", 
în toate acestea și îndă
rătul acestei munci tenace 
se simte rigoarea profe
sională. Desigur, ambițiile 
sale nu tind să epuizeze 
subiectul. Muzicologul nu 
apelează, desigur, la sub
tilitățile ultime ale dome
niului său. Dar poate că 
această cumințenie să fie 
o dovadă în plus a valorii 
studiului întreprins, pe 
care, în mod deliberat, 
l-a circumscris într-un spa
țiu mai restrîns decît ra
mificațiile posibile ale su
biectului ales, tocmai pen
tru a-l servi cu mai multă 
eficacitate. Putem afirma, 
așadar, cu deplină încre
dere, că aportul lui Oc
tavian Lazăr Cosma la cu
noașterea tragediei lirice 
„Oedip" constituie o im
portantă reușită a literatu
rii de specialitate.

Cornel CEZAR

nume oricît de respectabile, sunînd oricît de greu, ci oameni care au contingență cu cea de a șaptea artă și vor să slujească filmul românesc. „Cred — ne spune regizorul MANOLE MARCUS — că esențial ar fi ca toți factorii de care depinde intrarea în producție a unui film (din studio și din afara lui, inclusiv reprezentantul direcției difuzării) să se strîngă în jurul aceleiași mese și să-și spună punctul de vedere asupra materialului pus în discuție, să formuleze observații, să asculte părerile, explicațiile autorilor, în așa fel încît să se ia o hotărîre definitivă, care să evite munca în trepte, tracasările și, mai ales, să scurteze drumul de la proiect la film". în aceeași ordine de idei interlocutorul, ca și ION POPESCU GOPO. a propus ca obiectul discuțiilor din Consiliul artistic să nu-1 constituie scenariul definitivat, decupajul regizoral, ci proiectul de scenariu — un text de 4—5 pagini din care să reiasă clar ideea, sensul viitorului film, datele conflictului și modul de rezolvare, țelul artistic propus ; acest text ar urma să fie însoțit de o prezentare succintă a concepției regizorale, de indicarea interpreților avuți în vedere pentru principalele roluri. In acest fel. direcțiile esențiale ale viitorului film ar apare mai precise decît în cele circa 100—120 de pagini ale decupajului și — mai mult decît atît — ameliorările de fond eventual necesare ar putea fi operate firesc. în procesul de elaborare a scenariilor. în timp ce în momentul de față, orice intervenții mai substanțiale în scenariul definitiv creează probleme si duc la irosirea unor mari investiții de muncă și de timp. Iar dacă proiectul nu prezintă interes se poate renunța la el fără a se pierde mare lucru, pe cînd renunțarea la un scenariu după ce e lucrat — ceea ce se întîmplă uneori — este, de obicei, dureroasă.
A GÎNDI 
In perspectivăNe-am ocupat de felul cum se discută sau cum ar trebui să se discute în Consiliul artistic. în cadrul anchetei s-a subliniat însă că problema problemelor este ce se discută, — conținutul, sfera de preocupări a acestui for. „în cinematografie, rezultatele muncii se văd și se apreciază în perspectivă, iar dezvoltarea în perspectivă a producției de filme ar trebui să facă obiectul principal al preocupărilor Consiliului artistic — este de părere ECATERINA OPROIU. în ce privește scenariile curente, în consiliu se discută „ce pică". Or, studioul ar trebui să știe de pe acum ce filme va face nu numai în 1968 — dar și în 1970 și în 1971. „Consultarea" consiliului nu se face însă și pentru pregătirea portofoliului de idei și de scenarii finite ale anilor viitori. După părerea mea. înțelepciunea colectivă a unui consiliu artistic ar da randamentul optim tocmai în discutarea planurilor de perspectivă, in stabilirea urgențelor, a priorităților, în exercitarea unei politici cinematografice, inclusiv promovarea cu precădere a unor regizori, și nu a altora, în funcție de garanțiile artistice pe care le oferă și de sarcinile cele mai presante ale studioului, pentru că mi se pare inadmisibil ca Liviu Ciulei, de pildă, să nu facă filme ani în șir, iar exem

plele ar putea continua cu alte nume de realizatori insuficient folosiți. Dacă cuvîntul consiliului artistic ar avea o pondere mai mare cînd se pronunță asupra unui scenariu, dacă el ar fi antrenat în rezolvarea problemelor mari, de perspectivă ala creației, ar crește și ținuta și eficacitatea activității sale — sprijinul dat conducerii efective a studioului ar fi mai substanțial și cred că însăși conducerea cinematografiei ar trebui să intervină pentru înlăturarea actualelor neajunsuri. Căci nu este suficient să ai pe cine să consulți, ci trebuie să stil și cum să consulți ca să stimulezi și să menții interesul, exigenta, spiritul de răspundere al colectivului".Mai mulți participanți la anchetă au fost de părere că pentru a se putea consacra în mai mare măsură problemelor de perspectivă, ar fi poate nimerit ca în Consiliul artistic să nu fie discutate absolut toate scenariile, ci îndeosebi acelea care ridică anumite dificultăți sau reprezintă baza principalelor producții ale studioului (în condițiile în care consiliul și-ar da avizul asupra proiectelor, în cadrul discutării planurilor tematice sau a „portofoliului" de idei). S-a subliniat că alegerea scenariilor și discutarea, aprobarea lor ar trebui să aibă în vedere stimularea îndrăznelii creatoare, că ar trebui sprijinite scenariile care abordează cu curaj problematica de actualitate.După cum observa DUMITRU FER- NOAGA, directorul general al studioului „București", îndrăzneala constituie un permanent subiect de discuții — în presă, în ședințe, pe coridoare — și, în același timp, face obiectul unor reproșuri la adresa consiliului artistic, care n-ar stimula-o îndeajuns. De cele mai multe ori însă, aceste reproșuri reprezintă un fel de „ascundere după deget" a acelor realizatori sau scenariști care, ei înșiși, nu știu sau nu îndrăznesc să îndrăznească. „Avem nevoie de scenarii curajoase, pe teme actuale, dar regizorii nu ne propun asemenea scenarii, sau vreo idee cinematografică originală, viabilă și acută in substanța ei" — a precizat interlocutorul, și consemnăm această precizare ca pe o invitație adresată autorilor unor filme viitoare. Poate că ar fi cazul să se revadă unele scenarii care „au trecut" mai demult prin consiliul artistic și care ar răspunde eventual acestei exigențe, dar ni se pare semnificativ că și regizorul ANDREI BLAIER confirmă că studioul nu este asaltat de scenarii cu adevărat îndrăznețe, care să întîmpine obstrucții sau „neînțelegerea" consiliului artistic. Realizatorul „Dimineților unui băiat cuminte" a ținut să precizeze că nu se referă la „îndrăzneala" de a ridica un colț al covorului pentru a arăta un ungher unde praful nu-i șters, și nici la „îndrăzneala" de a privi prin gaura cheii în alcovuri, ci la „îndrăzneala de a spune adevărul despre oameni, de a-i confrunta cu ei înșiși și cu problemele esențiale ale vieții, de a spune spectatorilor, cu mijloacele artei, ceea ce simți că trebuie neapărat să le spui. „Studioul ne cere, în fiecare an, planuri personale pe o perioadă de trei ani. Perspectiva e cam largă. Dar aceste proiecte — bune sau rele — rămîn

îndeobște fără răspuns, deși nu-1 exclus ca unele idei să conțină un grăunte prețios de inspirație și, poate, de îndrăzneală artistică, pe care chiar consiliul artistic ar putea să-1 descopere sprijinindu-1 dezvoltarea..." Și alți Interlocutori au pledat pentru realizarea unor filme de actualitate capabile să surprindă, mai direct și mai profund, specificul societății noastre, problemele sociale de larg interes.întrebarea: „Pentru cine sînt făcute filmele?", și, implicit, întrebarea „Care este sensul și scopul îndrăznelii creatoare?" ar trebui să preceadă — după opinia mai multor participanți la anchetă — orice discuție pe teme cinematografice. In a- fara experimentelor ținînd de laboratorul intim al creației, necesare și cărora este normal să li se acorde sprijin — filmele, ca atare, se cer apreciate in funcție de ecoul lor, iar „indrăznelile" in funcție de măsura in care contribuie la sondarea mai adincă a realităților și a caracterelor, la reflectarea lor cu un plus de expresivitate artistică. Experiența studiourilor cu îndelungată tradiție și a școlilor cinematografice care s-au impus pledează nu pentru îndrăzneli în sine, nici pentru sofisticări formale, ci pentru concentrarea talentelor și a originalității artistice în direcția dezbaterii pe ecran a temelor mari ale contemporaneității, reflectate in formele cele mai diverse, în această direcție s-ar putea exercita rolul stimulativ al Consiliului artistic — paralel cu o opoziție eficientă față de scenariile cu „miză" mică, pretins de actualitate dar o- prindu-se de fapt la periferia ei sau pierzîndu-se în generalități.A discuta despre îndrăzneala creatoare în legătură cu activitatea consiliului artistic înseamnă nu doar a preîntîmpina pericolul ca o idee nouă, interesantă, să iasă „jumulită" de orice asperități, redusă la lipsa de relief specifică unor filme pe teme actuale. Ci înseamnă a stimula îndrăzneala de concepție a acestui for, pentru că marele curaj nu este de a accepta ceea ce se ivește întîmplător — scenariul „mult așteptat", ci de a determina, de a provoca, de a crea climatul și de a te bizui pe forțele care, în perspectivă, pot da filmului românesc trăsăturile de școală artistică națională. Apare necesară o formulă de organizare capabilă să asi gure o consultare mai largă a unor persoane din afara studioului; o asemenea organizare flexibilă, care să dea posibilitate confruntării unor opinii diverse și competente în jurul scenariilor și al filmelor respective — desigur, fără a trece prin „trepte" administrative greoaie și fără a se opri la chestiuni de detaliu — ar fi menită să aducă în dezbaterea Consiliului mereu noi sugestii interesante și fertile. Și cuvîntul organelor difuzării filmelor ar trebui să se facă auzit aici, încă de la discutarea scenariilor, deoarece orientarea producției cinematografice nu poate face abstracție de relația film-public, factor important al eficienței artistice a realizărilor studioului „București".Desigur, n-am epuizat toate problemele și implicațiile activității consiliului artistic; ne-am propus să sintetizăm observațiile și sugestiile interlocutorilor noștri, pentru a oferi conducerii studioului „București" și Consiliului cinematografiei un prilej de reflecții, în vederea elaborării măsurilor care se impun.
D. COSTIN

Prin cele două volume publicate pînă în prezent — Coloană în amiază și Umbra plopilor, poetul Ion Horea și-a afirmat în bună măsură calitățile lirice remarcabile, creația sa de pînă acum prezentînd suficiente elemente ale unei poetici originale. Principala virtute a poetului, după părerea mea, constă în convertirea experienței și intuițiilor sale multiple, la rigorile lucidității. Hrănit spiritualicește la poezia clasicilor, Ion Horea a împrumutat de la ea ideea că o viziune artistică oricît de inefabilă ar fi, este un sistem logic și echilibrat, capabil să fie turnat în tipare expresive, cu o organizare spațială ce ține seama de legile proporțiilor și se supune cerințelor plastice ale oricărei structuri ale gîndlrii elevate. Poetul, așa cum mărturisește el însuși într-unul din versurile sale, este „mereu în căutarea mișcărilor perfecte". Bucuriei simple în fața naturii, a vieții, a dragostei, a faptei omenești, poetul îi caută o explicație ; el vrea să se lămurească în fața lumii, să-și propriile trăiri unor sensuri nerale, mai într-una din sale, Chimie, el își exprimă astfel intențiile : „Se
cretul e doar să-nțelegi / 

să vezi că-ntre soare /

fenomenelor disciplineze pe axul mai ge- universale. poeziile

ficl se desfăceau rotindu-s» în cuptoare, într-o mișcare titanică. Amploarea imaginilor, utilizată și în alte poeme, risca să devină clișeu. Conștient de aceasta, în poeziile mai recente, Ion Horea a obținut efectele dorite prin reducerea dimensiunilor la cercuri mai restrînse , pînă la finețea unor gravuri, întărind în schimb puterea simbolică a imaginilor. într-un poem închinat hidrocentralei de pe Argeș, Murmurul luminii aflăm, printre altele, o asemenea încercare. Sentimentul este mai puternic, mai convingător și ni se pare o bună soluție poetică.într-o lume turburată de Întrebări, poetul găsește că marea atitudine etică constă în fapta omenească concretă, chibzuită. în numeroase poezii, dintre care cităm ca reușite Pămintul și mele, Horea elogiu muncii principiului eternei fertilizări a cîmpiei dar și a gîn- dului. într-una dintre poezii, Roata olarului, de o mare plasticitate, el surprinde metamorfoza prin care trec argilele sub mîna meșterului olar ce frămîntă „de-o mie de ani" aștrii, cupele aromitoare și, în zilele noastre, izolatorul de înaltă tensiune. E o idee pregnantă. în care arcadele raporturilor descoperite sînt firești, pline de

deosebite Fulgerele aduce un harnice,
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• Reîntoarcerea lui
Surcouf : PATRIA
— 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 
16,45 ; 19 ; 21,15,
FESTIVAL —S; 11,15; 
13,30; 16,15; 18,45; 21.
• Un taxi pentru 
Tobruk : SALA PA- 
orele 17,30 și seria
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ;

LATULUI (seria de bilete 2168 
2169 — orele 20,30), CAPITOL
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
• Loana : REPUBLICA (completare Micii înotători) — 
9,45 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI (completare 
Stircul, pasăre reptilă) — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21, MODERN (completare Tovarășa) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
• Cine va deschide ușa 7 : LUCEAFĂRUL (completare 
Orașul) — 9 ; 11 ; 13 ; 18 ; 18,15 ; 20,30.
• O fată fericită : VICTORIA (completare Băiatul șl 
cărbunele) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, GRI- 
VIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA (completare 
Mlaștina tăcută) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• Zece negri mititel : ARTA (completare Sub semnul 
trainicei prietenii romăno-bulgare) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, FLOREASCA (completare Laboratorul vieții) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Opera de trei parale : CENTRAL
17.30 ; 20,30.
• Un minut de adevăr: CINEMATECA —
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• Sindbad marinarul : DOINA (completare
tori) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, “
pletare Ziua recoltei 1967) — 14,30 ; 16,30 ;

— »; 11,30 ; 14,30 ;

10 ; 12 ; 14.

Micii înotă- 
VITAN (com- 

; 18,30 ; 20,30.

ION
HOREA

Un numdr de atracție inedit, prezentat de Lidia Jiga în recenta premieră a Circului de Stat: dresură mixtă de lei, tigri și pantere
• Opera română : Lohengrin — 19.
• Teatrul de stat de operetă : Singe 
vienez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Romeo șl Julieta —
19.30, (sala Studio) : Jocul adevărului —
19.30.
• Teatrul de Comedie : Capul de rățol 
— 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu
numlt <10rlnt* - 20. (sala din str. Al. Sahla nr 78 A) : 

Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
•

teatre
I

20. ’
Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Au fost odată... două orfeline 
19,30, (sala Studio) : Absența unui violoncel — 20.
Teatrul „Barbu Delavrancea" : De la București la vale — 19,30.
Teatrul „Ion Creangă" : Toate pînzele sus — 16.
Teatrul „Țăndărică" : Vrăjitorul din Oz — 17.

„C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal Ia Boema
• Circul de stat : Atracțiile manejului — 19,30.

• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" (___ ____
— 19,30, (sala Victoria) : Colibri Music-Hall — 19,30.

• Vulturii zboară devreme : UNION (completare Retro
spectivă jubiliară) — 15,30 ; 18 ; 20,30, BUZEȘTI (com
pletare Mlaștina tăcută) — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Mondo cane — Viața plină de surprize : TIMPURI 
NOI — 9—20 în continuare.
• Profesorul distrat : FEROVIAR — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ;
18 ; 20,15, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 19 ; 21,15 
(la ambele completarea Efemere), AURORA (completare 
O fabulă modernă) 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30,
FLAMURA (completare Legenda) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
• Salvele Aurorei : DACIA (completare Stircul, pasăre 
reptilă) — 8,30—20,45 în continuare.
• Fantomas contra Scotland Yard : CRlNGAȘI (com
pletare Armonie) — 15,30 ; 18 ; 20,30, FLACARA (comple
tare Aventurile lui Bobo-City) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow : BUCEGI — 9—13,30 în conti
nuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30. MIORIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Canaliile : UNIREA (completare Pilule II) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Ocolul : TOMIS (completare Efemere) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
S, Povestea țarului Saltan : POPULAR (completare La- 

oratorul vieții) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pe cer trece carul mare : MUNCA — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cum să furi un milion : MOȘILOR (completare Orașul) 
— 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Pasărea Phrtnlx : COSMOS — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Sora cea mare : VIITORUL (completare Aventurile 
iul Bobo-City) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• French-cancan : COLENTINA (completare Vecinii) 
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Subteranul : VOLGA — 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

1:

• Răzbunătorii : RAHOVA (completare Despre fumat. 
Aprindefi o țigară) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Testamentul incașului : PROGRESUL (completare Ori
zont științific nr. 9/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Sfidare : LIRA (completare Jety) — 16 ; 18 ; 20.
• Prostănacul : DRUMUL SĂRII (completare Scuzați, 
atracții) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Spartacus — ambele serii : FERENTARI — 9 ; 15,30 ; 
19,30.
• Comisarul X : COTROCENI (completare Aventurile 
lui Bobo-City) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Amprenta : PACEA (completare Băiatul și cărbunele) 
— 15,45 ; 18 ; 20,15.

t V

Juventus — Rapid (Cupa

13,45 — Fotbal : Dinamo
București — Universitatea 
Cluj. Transmisiune de la Sta
dionul Republicii. 15,30 — Fil
mul : „Retrospectivă jubiliară" 
— realizat la a 20-a aniver
sare a Clubului sportiv 
„Steaua". 15,55 — Fotbal :
Campionilor Europeni). Trans

misiune de la Torino. 18,00 — Telecronlca economică.
18.30 — Ala Bala. Micii meșteri mari. 19,00 — Clubul 
tinereții. „Patru în alb" — scenariu de Sorin Fillp.
19.30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Agenda dv. 20,00
— Muzică la Split. 20,15 — Interpretul preferat. Muzică
populară la cererea telespectatorilor. 20,30 — Față în 
față .....Cu timpul pierdut". 21,00 — Avanpremieră.
21,15 — Filmul artistic : „Diminețile unui băiat cuminte"
— producție a studioului cinematografic „București". 
22,50 — Telejurnalul de noapte.
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și mîinile tale ce caută / « 
fruntea pe care-o-nfășoa- 
ră / superbul cer al cunoaș
terii".Poet sensibil care aplică propriilor sale mijloace regulile lucidității, Ion Horea nu enunță, ideea, ci, evitînd discursul care pierde pe mulți poeți, o lasă să ■ .........................Iul dea materialul bogat afectiv, vibrația directă în fața lucrurilor, pelinișțea cu care â însoțit fiecare dintre căutările și trăirile sale au făcut ca poezia lui de intenție filozofică să mustească de lirism, să palpite.Poezia lui Horea descinde într-o bună măsură din Pilat și Fundoianu : „Co
pilăria strigă dintre gutui 
și duzi, I Și parcă-mi simt 
obrajii de mustul toamnei 
uzi I Din dealurile mele 
știute mai demult / Pu- 
tut-am oare-atîta lumină să 
ascult I Cum cade printre 
frunze ? / Ai vrea s-o prinzi 
și-o pierzi, / Fugită-n de
părtare cu rîndurile verzi"... (Odobești). Redescoperind plăcerile simple într-o lume febrilă care are tot mai puțin timp pentru ele, poetul le cîntă horațian, o dată cu bogățiile toamnei : „Să 
mușc din carnea zilei, să 
beau din vinul nopții, / Să 
duc în corfă luna cu pe
penii prea copții, / Și sîm- 
burii de stele să-i vîntur și 
să-i string / Din pumnul 
drept, cu rîndul, vărsați în 
pumnul sting. / Să răspîn- 
desc mireasma acestui ano
timp, I Împrăștiat în stru
guri, în piersici și gutui, / 
Mereu cules din spații și 
tescuit în timp, / Al vieții 
tuturora și-al morții nimă
nui" (Anotimp).Fabulosul este o altă notă definitorie a poeziei lui Horea. Poetul cuprinde adesea realitatea în acolada hiperbolei : „Cînd 
vei rămîne-n preajma ci
rezilor de vaci, / Arome
lor de lapte și ierburi să le placi, / Cînd te-i vedea 
tu însuți adus din depăr
tări, / Și-ntors pe cîmp de 
turma în coarne și spinări, / Cînd vei simți pă- 
mîntul ca un ocol enorm / 
In care turme grele of- 
tează-adînc și dorm, / Cînd 
va fi mulsă calea lactee 
din înalt / Și va porni-n 
cisterne pe drumuri de 
asfalt / Din marginea co
munei către oraș, s-o bei ! 
Cu pofta-acestor 
flămînde, de viței.., timentul verii), percepțiile copilăriei, chemările părinților, se înapoiază de departe, din trecut, pe derale : 
tră voi 
un ecou 
astru / minte cum veneam, / acasă 
noaptea cînd eram copil / în carul plin cu fîn, culcat 
pe spate / și tata-mi arăta 
deasupra Cupa / și Rari- 
țele strălucind și Toaca / și locul unde-avea mai 
către ziuă / să pîlpîie cu puii Găinușa... Și-acel ecou 
mereu mă urmărește / de 
atunci în toate drumurile 
mele’. (Chemați-mă).într-o poezie mai veche. Cimentul, munții magni-

transpară din crista- versului. Putea că- în demonstrație;

poezie. O altă idee. încărcată de o poezie densă, gravă, mi se pare a fi Din drum, în versurile căreia își fac loc dorinți totale, de o mare noblețe a sentimentului, exprimate prin ele- mente-forță : „Să fiu băr
batul timp ce-și mină / La 
rîuri turmele din munți, / 
Bărbatul meșter și fîntî- 
nă / Al cărui zbor îl mai 
asculți, / Să fiu la șes băr
batul fluviu / Bărbatul 
grîu, bărbatul foc...".Elogiind fapta, poetul sărbătorește viața. înfăptuirile contemporanilor săi. In multe din versurile sale se simt vibrînd sentimentele dragostei de țară, stima pentru trecutul măreț al poporului (Ipotești, Paciurea, La cetatea Devei), precum și mentul încrederii torul fericit al tului românesc. Caducă în vers nou. sever și expresiv, aceste idei și sentimente. Ion Horea a găsit în poezia populară modalități demne de a fertiliza propria sa viziune, multe poeziile în versificația, dar numai ea, amintesc de izvoarele populare. Creionările stilizate din Zbori sau inventarul în gustul baladei populare din Poem despre păsări, corespondente terare remarcabile la ziunile plastice ale Tuculescu, dovedesc cît rodnic este acest drum.Cu toate că Ion Horea a renunțat la unele poezii, prea subțiri și neconcludente față de ceea ce el și-a propus — si în acest volum au rămas unele versuri mai slabe. Pastelul, e- legia, poezia intimistă sînt pîndite. la acest poet, de o risipire în gesturi și exclamații mărunte. Delicatețea. linia fină a desenului riscă, uneori, să nu contureze îndeajuns sentimentul, versurile rămînînd la stadiul de exercițiu frumos dar formal. Și insistenta, în alte cazuri (Afiș, Basm, Și iarăși) a unor atitudini retorice, cu intenții persuasive, scade din precizia de efigie a conturărilor sale.Coardele Horea sună brant decîtvolum. Preferințele poetului către sunetul intim, elegiac, din ultimele poezii publicate în periodice (ciclul Sentimentelor), nu trebuie să-1 facă să uite o modalitate care 1-* adus unanime aprecieri — aceea a poeziei rapsodice, vizionare — modalitate ce nu exclude ci fructifică meditația, care-i rămîne poetului trăsătură esențială.în peisajul poeziei noastre actuale, creația lui Ion Horea aduce o viziune proprie, ce vădește maturitate și deplină stăpînire a mijloacelor Formulane-o propune, ne dă speranța că poetul va surprinde tot mai inspirat, acele „mișcări perfecte" spre care el năzuiește.

senti- în vii- pămîn- să tra-
Sînt care nu-

li- vi- iui de

lirei lui Ion astăzi mai vila primul său
boturi (Sen- Inseșl

căi fantastice, sl- 
„Chemarea voas- 
mai auzi-o / Ca 
întors din astru-n 

ca să-mi aduc a-

sale artistice, poetică pe care
Mircea SIMIONESCU
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Cronica zilei
La 28 noiembrie a fost semnat, la Ministerul Afacerilor Externe, protocolul adițional la planul de aplicare a Acordului de colaborare culturală și științifică între Republica Socialistă România “ blica Populară Ungară 1967—1968Părțile au convenit să schimbul de oameni de cercetători, de cadre didactice din diferite domenii ale învățămîntu- lui, de formații artistice, vizite ale unor oameni de cultură și artă.Protocolul a fost semnat de Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe al României, și Janos Molnar, adjunct al ministrului culturii al Ungariei.La semnare au fost prezenți Miron Constantinescu, adjunct al ministrului învățămîntului, și Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.De asemenea, a luat parte Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București.

anii 1968—1969, între academiile celor două țări. vremea

și Repu- pe aniilărgească știință și
★ministrului energiei 25 și 28 noiembrie energeticieni din în frunte cu Kons- ministru pentru e-

La invitația electrice, între o delegație de R. P. Bulgaria, tantin Popov,nergetică și combustibil, a făcut o vizită în România. Cu acest prilej, între specialiștii bulgari și români au avut loc convorbiri asupra unor probleme de interes comun.Marți la amiază, delegația a părăsit Bucureștiul, fiind condusă la aeroport de Emil Drăgănescu, ministrul energiei electrice.A fost de față Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București. (Agerpres)
Telegramă

★Marți dimineața a plecat în R.P. Chineză a delegație condusă de acad. Raluca Ripan, președintele filialei Cluj a Academiei, pentru a semna planul de colaborare pe
Cu ocazia sărbătorii naționale a poporului albanez, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al R. P. Albania, Nesti Nașe.

Ieri în țară : vremea a continuat 
să se încălzească, menținîndu-se 
frumoasă în sudul și vestul țării, 
unde cerul a fost senin. în rest 
cerul a fost schimbător, mai mult 
acoperit în Moldova, unde pe 
alocuri s-au semnalat precipitații 
slabe, sub formă de lapoviță și' 
ninsoare. Vîntul a suflat slab din 
est. Temperatura aerului a înre
gistrat o creștere simțitoare a- 
proape în toate regiunile țării, 
exceptînd Moldova. Astfel la ora 
14 era cuprinsă între minus 3 
grade la Suceava și 14 grade la 
Oravița. în București : vremea a 
fost frumoasă șl a continuat să 
se încălzească. Cerul a fost mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab 
din est. Temperatura maximă a 
atins 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
30 noiembrie, 1 și 2 decembrie. în 
țară : vreme umedă și caldă, mai 
ales la începutul intervalului. Ce
rul va fi schimbător. Temporar 
va ploua. Vînt 
râturile minime 
între minus 2 și 
maximele între
Ceață locală. In București : vreme 
relativ caldă, mal ales la începu
tul intervalului. Cerul va fi 
schimbător, favorabil ploii slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

potrivit. Tempe- 
vor fi cuprinse 
plus 8 grade, iar 
4 și 14 grade.

SPORT In cîteva
rînduri

FOTBAL: ÎNAINTEA meciurilor
DE LA TORINO Șl VALENCIA

• Azi, radioteleviziunea trans

PESTE 30 000 DE SPECTATORI AU URMĂRIT IERI LA „NEPSTA- DION" DIN BUDAPESTA MECIUL INTERNAȚIONAL DE FOTBAL dintre echipele Ferencvaros Budapesta și Liverpool, contînd pentru „Cupa orașelor tîrguri". Fotbaliștii maghiari au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0), prin punctul marcat de Katona în minutul 43. Albert și Matrai. accidentați, nu au jucat în echipa maghiară.
mite partida Rapid Juventus
Torino • Explicațiile F. R. F
privind amînarea unor meciuri

A 5-A ZI A DINAMOVIADEI VOLEI DE LA ULAN BATOR soldat cu următoarele rezultate: minin: România — R. P. Mongolă 3—0; R.P.D. Coreeană — Polonia 3—0; U.R.S.S. — R. D. Germană 3—2; masculin: R.P.D. Coreeană — Ungaria 3—0; U.R.S.S. — R. D. Germană 3—0; Bulgaria — R. P. Mongolă 3—1.
din campionat

Fotbalul nostru se găsește în plin 
sezon de confruntări internaționale.

Astăzi și în zilele următoare, din nou 
emoții — și speranțe totodată — 
în rindul suporterilor, al jucătorilor I 
La Torino, în cadrul „Cupei campio
nilor europeni" echipa Rapid sus
ține astăzi jocul tur al dublei dispute 
cu Juventus Torino. Mîine o altă for
mație românească joacă în deplasare ; 

) Steaua înfîlneșfe echipa spaniolă F. C. 
Valencia, de asemenea, în cadrul unei 
competiții europene — „Cupa cupelor". 
La numai cinci zile după aceasta urmează 
returul meciului România — R. D. Ger
mană, a cărui miză — calificarea în 
turneul olimpic de la Ciudad de Mexico 
— spune ea însăși destul. Un meci de 
mare importantă au de susținut și junio
rii — duminică la Budapesta, cu „na
ționala" Ungariei. învingători la Pitești, 
în primul joc, un meci egal acum le-ar 
asigura calificarea în turneul U.E.F.A.

Aflate în fața unor pregătiri intense 
pentru aceste importante meciuri, echi
pele interesate au fost nevoite să soli
cite (și li s-a aprobat) reprogramarea 
partidelor din ultima etapă a campio
natului. Informarea de ieri a Biroului 
federației de fotbal arată criteriile care 
au stat la baza acestor aminări. Măsura 
vine în sprijinul echipelor de club (Ra
pid, Steaua) angrenate în competiții de 
prestigiu, ca și în sprijinul unor formalii 
(F. C. Argeș, Dinamo București) ai căror 
jucători au fost sau sînt temporar indis
ponibili în urma participării la meciurile 
recente ale loturilor reprezentative.

Informarea critică totodată pe acei 
ziariști sportivi, cităm : „care fetișizînd 
forma de desfășurare a campionatului 
(care, bineînfeles, își are importanta sa) 
ignorează elementele de confinut spor
tiv care determină luarea unor măsuri".

Dar să revenim la meciurile de azi și 
de mîine. lată cîteva noutafi aflate ieri? 
La Torino, după ce ploaia și frigul au 
„domnit" în ultimele nopți, vremea s-a 
îmbunătății. înseninarea naturii permite 
forinezilor să tie prezenji în număr cît 
mai mare la meciul Juventus—Rapid, iar 
nouă ne dă speranțe că transmisiile ra- 
dioteleviziunli (care încep In jurul orei 16) 
nu vor fi „bruiate" de intemperii. Rapi
diștii, sosiji luni la Torino, au făcut ieri un 
ușor antrenament pe „Stadio comunale . Formația pentru astăzi este următoarea : Răducanu — Lupescu, Dan, Mo- troc, Greavu — Dinu, Jamaischi — Năsturescu, Dumitriu II, Ion Ionescu, Codreanu.

Antrenorii Stănescu și Stănculescu pre
conizează ca echipa să aplice o tactică 
de joc corespunzătoare confruntărilor

Cum, la drept vorbind, 
și Rapid dețin în această pe-

tur-retur.
Juventus 
rioadă aproximativ aceeași formă, spe
răm ca rapidiștii să confirme concluziile 
statisticienilor, după care „echipele ce 
joacă primele în deplasare au mai multe 
șanse să se califice’.Steaua a plecat ieri dimineață la Valencia, via Roma. Din Iot fac parte, printre alții. Constantin, Haidu, Voinea, D. Nicolae, Sătmăreanu, Soo, Sorin Avram, D. Popescu etc.Desfășurarea meciului Valencia— Steaua, programat in nocturnă, va putea fi urmărită în întregime prin intermediul radioului. Transmisia se va face pe programul I, înce- pînd din jurul orei 21,30 (ora Bucu- reștiului).

Azi, pe stadionul

„Republicii“

Meciul restanță Dinamo 
București — Universitatea Cluj 
va avea loc astăzi dupâ- 
amiază, de la ora 13,45, pe 
stadionul „Republicii" din Ca
pitala.

DE s-a fe-

TENIS DE MASA care au participat internaționale aleECHIPELE DE ALE ROMÂNIEI, la campionatele Suediei, au susținut la Copenhaga o dublă întllnire cu reprezentativele Danemarcei. Sportivii români au cîș- tigat ambele meciuri fără a pierde vreun set.
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I de ambasadorul Iugoslaviei

I
§

CU PATRU ETAPE ÎNAINTEA ÎNCHEIERII CAMPIONATULUI DE FOTBAL DIN CHILE, echipa Uni- versidad Chile este virtuală campioană. învingînd în ultima etapă cu sco- » •ral de 3—1 pe Everton, UniversidadB Chile are un avans de 9 puncte față 1 de a doua clasată, formația Colo Colo.1NTILNIREA MASCULINA DE GIMNASTICA UNGARIA — ITALIA, desfășurată la Budapesta, a revenit gazdelor cu 547,85—546,80 puncte. La individual, pe primul loc, s-a clasat italianul Menichelli (115,25 puncte) învingător la toate aparatele, cu excepția întrecerii la cal cu minere, cîștigată de maghiarul Berczi.

Sărbătoarea națională
a R. S. F. Iugoslavia

viata 
internațională

1

0 cuvîntare
In istoria Iugoslaviei vecine și prietene, data de 29 noiembrie are o dublă semnificație : în această zi a anului 1943, în perioada ocupației hitleriste, în localitatea Iaițe din Bosnia, eliberată de partizani, a avut loc cea de-a doua sesiune a Vecei populare antifasciste, care a ales Comitetul național de eliberare a Iugoslaviei, ca organ suprem al puterii executive; cu doi ani mai tîrziu, în aceeași zi de noiembrie, Adunarea constituantă, întrunită la Belgrad, a adoptat declarația prin care Iugoslavia era proclamată republică populară federativă.Aceste evenimente memorabile au constituit încununarea unor lupte grele și pline de sacrificii duse de popoarele Iugoslaviei pentru eliberare națională și socială, pentru făurirea unei vieți noi, socialiste. In anii întunecați ai cotropirii hitleriste, la chemarea și sub conducerea partidului comunist, zeci de mii de patrioți de pe întreg cuprinsul țării s-au ridicat luptăînrolîndu-se de partizani unit formînd de eliberare rit de abnegație și eroism, luptătorii iugoslavi au purtat războiul de eliberare, dînd în cursul lui grele jertfe de sînge. Marile victorii repurtate de armata sovietică asupra mașinii de război hitleriste au însuflețit și au dat un puternic imbold luptei de eliberare a popoarelor din Iugoslavia, ca și din celelalte țări ocupate de naziști. In octombrie 1944, unitățile Armatei de eliberare iugo-

cu curaj și hotărîre la împotriva dușmanului, în detașamentele care apoi s-au Armata populară Cu un înalt spi-

slave, împreună cu trupele sovietice, au eliberat Belgradul. Lupta eroică a poporului iugoslav, care a adus o contribuție însemnată la cauza comună a înfrîngerii fascismului, a fost urmărită cu adîncă simpatie și solidaritate în țara noastră.După eliberare, popoarele Iugoslaviei, devenite stâpîne pe propria lor soartă, au vindecat nile pricinuite de război și au făptuit adînci transformări cial-economice. Capacitățile creatoare, hărnicia și talentul se oglindesc în remarcabilele succese dobîndite, sub conducerea U.C.I., în dezvoltarea economiei și culturii, în opera de construcție socialistă. în anii puterii populare, producția industrială a crescut continuu, au fost create noi ramuri de bază pentru economia națională, regiuni întregi, menținute odinioară în înapoiere, și-au înnoit fața, înaintînd în pas cu progresul întregii țări. în peisajul industrial iugoslav se încorporează mereu importante întreprinderi dotate cu tehnica modernă, hidro și termocentrale, vaste zone miniere, iar șantierele din diferite părți ale țării prefigurează viitoare construcții de proporții. Numai în ultima vreme au fost date în ploatare asemenea obiective termocentrala „Kostolaț—2“, drocentrala Potpeci de pe Lim,' un mare port pe țărmul A- driaticei, în apropiere de Rieka, combinatul siderurgic „Skoplje" etc. în ultima vreme, conducerea U.C I și a statului au inițiat un șir de importante măsuri pentru modernizarea întreprinderilor, accelerarea creșterii producției și productivității muncii, îmbunătă-
Recepție oferită

ră- în- so- lor lor

ex- ca i hi- rîul

țirea calității produselor, sporirea eficienței în diferitele sectoare ale economiei iugoslave. Realizări importante au fost do- bîndite, totodată, în dezvoltarea agriculturii, în înflorirea științei, învățămîntului, culturii, în ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al maselor. Poporul român urmărește cu viu interes activitatea creatoare a popoarelor Iugoslaviei și se bucură sincer de toate realizările lor în edificarea vieții noi.Vechi și bogate sînt tradițiile relațiilor de bună vecinătate și prietenie româno-iugoslave. întemeiate astăzi pe comunitatea orînduirii sociale, pe lupta comună pentru construirea societății socialiste, pe posibilitățile cres- cînde oferite de progresul multilateral al celor două țări, legăturile dintre România și Iugoslavia își vădesc rodnicia. O mărturie semnificativă a acestor noi relații, un simbol al prieteniei și colaborării româno-iugoslave este sistemul hidroenergetic de la Porțile de Fier, care se construiește cu succes, prin efort comun. Oamenii muncii din țara noastră își exprimă convingerea că relațiile politice, economice, culturale, teh- nico-științifice româno-iugoslave se vor extinde continuu, că legăturile frățești dintre partidele, popoarele și țările noastre se vor întări și pe viitor.De ziua marii sărbători a R.S.F. Iugoslavia, poporul român adresează popoarelor țării vecine un călduros salut și urarea de a do- bîndi succese tot mai mari în activitatea consacrată progresului și înfloririi patriei lor.

a
W. Gomulka

Cu ocazia sărbătorii naționale a■ Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, ambasadorul acesteiI țări la București, Jakșa Petrici, a■ oferit marți o recepție în saloanele ambasadei.Au participat tovarășii Ilie Ver- I deț, Leonte Răutu și Vasile Vîlcu, Emil Drăgănescu, ministrul ener- ' giei electrice. Alexandru Boabă, I ministrul petrolului, Porapiliu Ma- I covei, președintele Comitetului de , Stat pentru Cultură și Artă, Mihai

Marin și Vasile Șandru, adjuncți ai ministrului afacerilor externe, membri ai C C al P.C.R., conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori, oameni de știință și cultură, ziariști.Au luat parte șefii unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.

Telegramă

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a a- dresat o telegramă felicitarestat pentru afacerile externe. Marko Nikezici.
de secretarului de

I 
I 
I

(Agerpres)

Zilele trecute, în salo Floreasca II din Capitală a avut loc campionatul orășenesc de judo. întrecerile s-au bucurat de un frumos succes. în fotografie : aspect din timpul competiției (Foto : M. Cioc)
A APĂRUT NR. 11/1967 AL REVISTEI

„PROBLEME ECONOMICE’1în cadrul dezbaterii documentelor plenarei C.C. al P.C.R. din octombrie a.c., revista publică studiile : „Cerințe noi în organizarea teritorială și sistematizarea rurală" de PETRE BLAJOVICI, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri ; „Sporirea cointeresării materiale prin îmbunătățirea sistemului de salarizare" de PETRE LUPU, președintele Comitetului de stat pentru problemele organizării muncii și producției și ale salarizării ; „Conducerea și organizarea industriei pe o treaptă superioară" de BUCUR ȘCHIO- PU, ministrul industriei alimentare ; „Normarea științifică a muncii — condiție a introducerii măsurilor de Îmbunătățire a sistemului de salarizare" de P. ISAC, director în Comitetul de stat pentru problemele organizării muncii și producției și ale salarizării ; „Un experiment privind perfecționarea planificării întreprinderilor" de N. PANTILIE ; „Considerațiuni în legătură cu evoluția_ acumulărilor" de " „Rentabilitate nomică" de „Coordonarea ciare și de credit în stadiul actual al dezvoltării economiei naționale" de AL. BABE.
N. IANCOVICI ; și eficientă eco- GH. ȘICLOVAN ; relațiilor finan-

în continuare sînt publicate articolele : „Aspecte ale folosirii forței de muncă industriale** de Lazăr COSTINEL și „Evaluări asupra structurii organizatorice a întreprinderilor capitaliste" de Ioniță OLTEANU.La rubrica „însemnări" sînt inserate materialele : „Gîndirea contabilă din România la începutul secolului al XX-lea“ de dr. I. MĂRCULESCU și E. MA- COVEI ; „Corelații între indicatorii economici de sinteză din cooperativele agricole de producție" de E. SIRIANU (Timișoara). în cadrul rubricii „Cri-4 tică și bibliografie" se publică recenziile : „Confruntări economice de pe poziții militante" (V. MALINSCHI : Studii Economice. Editura Academiei, 1967) de dr VASILE RAUSSER ; „Monografia marii răscoale din 1907“ (Marea răscoală a țăranilor din 1907. Editura Academiei, 1967) de V. BOZGA ; „Istorie și creștere economică" (Industrialization in Two Systems. Essays in Honor of Alexander Ger- schenkron. By a Group of His Students. Henry Rosovsky, Editor. John Wiley and Sons. New York, 1966) de V. CIUBOTARU.Revista mai cuprinde rubricile : „Informații științifice" și „Scrisori către redacție".
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La expoziția „Electronica 
modernă", deschisă în oc
tombrie la Liubliana. vizi
tatorii au putut vedea, ex
puse de 25 de întreprinderi 
și institute de cercetări din 
Iugoslavia, multe produse 
de înalt nivel tehnic. Ele 
constituie o mărturie a 
dezvoltării în ritm rapid a 
electrotehnicii și a capaci
tății cercetătorilor iugo
slavi de a răspunde la mul
tiplele probleme pe care le 
ridică producția contem
porană în acest domeniu.

In R.S.F. Iugoslavia, ca și în alte state socialiste, 
electrotehnica a cunoscut în 
anii puterii populare un 
progres remarcabil. Este 
semnificativ că această ra
mură. a cărei pondere în 
ansamblul producției in
dustriale a tării a ajuns la 
aproape 7 la sută, iar în cel 
al exporturilor la circa 6 la sută, a pornit de la un 
nivel foarte scăzut. Baza ei 
materială lipsea aproape 
complet, resursele energeti
ce și cele de materii prime 
nefiind puse în valoare. As
tăzi. întreprinderile și in
stitutele de cercetări valo
rifică la scară mereu mai 
largă sursele de energie și 
contribuie la crearea unei 
largi game de echipamen
te, agregate hidro și ter- 
moenergetice. transforma
toare. aparataj de comuta
ție, ca și la descoperirea si 
utilizarea unor noi izvoare 
de energie, a unor noi ma
teriale si dispozitive cu 
proprietăți superioare.

Să ne referim la cîteva 
întreprinderi din această 
ramură.

...E.I.N. „Elektronska In
dustria Niș“ — este una 
din cele mai moderne în
treprinderi de acest gen din țară. Ceea ce caracterizea
ză colectivul ei (care a obținut însemnate succese în 
ridicarea calității produse
lor), este atenția acordată 
activității de cercetare. A- 
ceasta se desfășoară pe 
mai multe planuri. De 
menționat că E.I.N. reu
nește mai multe întreprin
deri cu profil asemănător 
din diferite orașe ale tării 
și dispune de un serviciu 
central de cercetare — un 
adevărat institut științific 
care își are secțiile sale în 
toate unitățile de muncă. 
Un grup de ingineri și teh
nicieni se ocupă de toate 
problemele ce le ridică 
realizarea unui produs ca
re urmează să intre in fa
bricație. O dată stabilită u- 
zina producătoare, int^eoul 
grup de cercetători se de
plasează acolo, unde lucrea
ză 
au 
să 
de 
narea lui. Astfel au proce
dat. de pildă, grupurile de 
cercetători care au lucrat 
la crearea mașinii electro
nice de calcul și a teleim-

primatoarelor, a căror pro
ducție va începe la 1 ia
nuarie 1968.

In afară de aceasta, în 
cadrul fiecărei întreprin
deri din cadrul E.I.N. e- xistă grupuri proprii de 
cercetători care se ocupă 
îndeosebi cu problemele cu
rente ale dezvoltării pro
ducției și ale proceselor 
tehnologice. Fiecare din a- 
ceste grupuri dispune de

ani, a produsului brut al 
întreprinderii.

...Întreprinderea „Lito- 
stroi" din Liubliana este 
cea mai mare producătoa
re iugoslavă de turbine 
pentru hidrocentrale. Pen
tru a ilustra progresul teh
nic realizat în cadrul ei, 
să folosim ca termen de 
comparație anul 1950. Tur
binele produse în acel an 
aveau în medie cite 200
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potrivit devizei : cei ce 
creat un aparat trebuie 
se ocupe în continuare 
producția si perfectio-

un birou de construcții si 
de un laborator. Bunăoară, 
la fabrica de aparate de 
radio, prupul respectiv se 
ocupă cu perfecționarea ti
purilor de aparate exis
tente si construirea altora 
noi, printre care si a radio
receptorului stereofonic.

Multe aspecte ale siste
mului de organizare si stimulare a muncii la E.I.N. 
stîrnesc interesul specia
liștilor. întreprinderea 
cordă anual 
burse celor 
denți de la 
tăți tehnice 
premiu special fiecărui stu
dent care, prin lucrarea sa 
de diplomă, aduce ceva nou 
in domeniul electrotehnicii și electronicii. O preocupa
re permanentă la E.I.N. o 
constituie extinderea legă
turilor cu institutele știin
țifice din țară si străină
tate. Printre colaboratorii 
permanenți ai întreprinde
rii un loc de seamă îl o- 
cupă Institutul pentru cer
cetări chimice, tehnologice 
șt metalurgice. Institutul și 
Facultatea de electronică 
din Belgrad, institutele nu
cleare de la Vincea șt Za
greb. Legătura strînsă cu 
oamenii de știință a jucat 
un rol de seamă la spori
rea de trei ori. în ultimii 4

a-
cîte o mie de 

mai buni stu- 
diferite facul- 
din țară si un

CP. După un deceniu, forța lor a crescut la 35 000, iar 
în 1966 la 50 000 CP. Tre
buie spus că toate turbine
le produse în Slovenia în
tre cele două războaie mon
diale însumau 7 000 CP; 
iar astăzi o singură turbină în curs de realizare la 
„Litostroi" pentru hidro
centrala Baina Basta are 
133 600 CP, iar o alta ce va 
fi produsă pentru hidro
centrala Split va avea 
150 000 CP.

Producția de turbine este

precedată de ample lucrări 
de cercetare care se fac la 
Institutul de proiectări 
la Vijmarie, un cartier 
orașului Liubliana. Prin 
cest institut se perindă 
nual pînă la 20 tipuri 
turbine, dintre care se 
leg acelea ce întrunesc con
diții optime de tehnicitate 
și economicitate. Activita
tea proiectanților nu se în
cheie o dată cu elaborarea 
proiectului. Ei urmăresc 
producția turbinelor, mon
tarea la noile hidrocentra
le și intrarea lor în funcțiune.

...„Iskra" din Krani este 
o „întreprindere asociată" 
care dispune de 14 uzine și 13 000 salariați. La expo
ziția de la Liubliana ea a 
fost prezentă cu peste o 
sută de exponate. Atenția 
vizitatorilor a fost atrasă 
de cîteva tipuri de apara
te de radio cu tranzistori, 
proiectoare cinematografi
ce, lămpi de semnalizare, 
rezistențe pentru circuite 
electronice cu tranzistori, 
condensatoare în miniatură 
etc. Printre noutățile în
treprinderii se numără sta
ția de radio recepție pe 
unde scurte, folosită pentru 
stabilirea de legături 
condiții 
vorabile 
recepție 
numitul 
croscopul electronic, reali
zat la „Iskra" după pro
iectul prof. dr. Ales Stroi- 
nici este cerut și pe piața 
externă.

Toate aceste realizări re
marcabile în domeniul e- 
lectrotehnicii constituie 
premise favorabile pentru succese si mai mari în vii
tor. Ele sînt o mărturie a 
forței creatoare, a talentului 
și hărniciei oamenilor mun
cii, mobilizate în cadrul 
construcției socialiste din 
R.S.F. Iugoslavia.

de 
al 
a- 
a- 
de 
a-

în atmosferice nefa
st stația de emisie 
de 20 W — așa- 
radio-telefon. Mi-

Hh

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la Plenara C.C. al P.M.U.P., care a avut loc recent la Varșovia, Wladyslaw Gomulka, refe- rindu-se la unele aspecte ale dezvoltării agriculturii poloneze, a arătat că aceasta satisface în principiu necesitățile de produse agricole, cu excepția cărnii și a produselor din carne. Acest fapt impune ca cererea de carne să fie reglementată prin majorarea preturilor. El a arătat că creșterea consumului de carne depinde de dezvoltarea întregii economii naționale, producția de carne fiind direct determinată de sporirea producției de cereale și furaje.în perioada 1960—1966, noi. a spus vorbitorul, am cheltuit pentru importul de cereale 3 923 milioane de zloți valutari, adică aproape un miliard de dolari. In aceeași perioadă, exportul de vite, carne și produse din carne ne-a adus 3 616 milioane de zloți valutari, adică peste 900 milioane dolari.în general, a continuat el, comerțul exterior cu produse agricole are o balanță pozitivă. Dar dacă agricultura este privită ca un tot unitar, care cuprinde atît mărfurile a- gricole cit și mărfurile destinate a- griculturii. balanța este pasivă, în medie, cu 45 milioane dolari pe an. Este greu să se prevadă — a spus vorbitorul — care va fi situația în anii următori, dar este puțin probabil ca acest sold pasiv să se reducă.După ce a arătat că situația nefavorabilă în echilibrarea exportului și importului în domeniul produselor agricole rezultă din unele procese integrationiste ale Pieței comune, precum și a devalorizării recente a lirei sterline, Wladyslaw Gomulka a subliniat că singura cale reală pentru sporirea consumului de carne este creșterea producției a- cesteia. El a menționat că în domeniul producției agricole nu se pot realiza salturi mari. Sporirea în medie a acestei producții cu 3—4 la sută pe an — a spus W. Gomulka — este considerată de noi ca un rezultat pozitiv al dezvoltării agriculturii și obținerea lui necesită investiții foarte mari. R. P. Polonă intenționează să reducă importul de cereale și furaje ; în următorii trei ani această sarcină va fi îndeplinită dacă nu în întregime, cel puțin în mare parte.W. Gomulka a arătat. în continuare. că. în politica preturilor, menținerea lor la același nivel ar fi posibilă numai dacă totul ar rămî- ne neschimbat în domeniul producției. Schimbîndu-se însă sortimentul produselor, nivelul salariilor și al veniturilor populației, apare necesitatea unor modificări a prețurilor. Problema constă. însă. în aceea ca majorarea prețurilor să fie sub nivelul creșterii salariului real.în încheiere, vorbitorul a arătat că plenara a fost convocată și pentru a discuta și alte probleme legate de îmbunătățirea -aprovizionării pieței. în acest sens, industria trebuie să-și mărească eforturile pentru îndeplinirea hotărîrilor Plenarelor a 7-a și a 9-a ale Comitetului Central și pentru aprovizionarea pieței cu cantitatea si sortimentul necesar de mărfuri.

care va fi situația în

SOFIA:

SOFIA 28. — Corespondentul A- gerpres, Gh. leva, transmite : Marți s-a deschis la Sofia cea de-a doua ședință plenară a Comitetului internațional de pregătire a celui de-al IX-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților pentru solidaritate, pace și prietenie, care va avea loc în vara anului viitor în capitala R. crări participă de țări și ai naționale. DinRomânia iau parte tovarășii Nicolae Cristache, membru supleant al C.C. al Uniunii Tineretului Comunist, adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C., și Nicolae Mancaș, reprezentant al Uniunii Tineretului Comunist la F.M.T.D.Plenara va dezbate o serie de probleme legate de pregătirea și desfășurarea Festivalului de la Sofia. Ședința plenară a fost deschisă de delegatul finlandez, T. Humpi, după care Peter Mladenov, secretar al C.C. al Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist și secretar general al Comitetului Național Bulgar de Festivalului, a făcut punere cu privire la diu al pregătirilor.

P. Bulgaria. La lu- reprezentanți din 44 organizațiilor inter- Republica Socialistă

pregătire a o scurtă ex- actualul sta-
Festivitățile de la BelgradBELGRAD 28. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : In întreaga țară au loc adunări festive consacrate zilei de 29 noiembrie, sărbătoarea națională a Iugoslaviei La Casa Sindicatelor din Belgrad a avut loc o adunare festivă în cadrul căreia Veliko Vlahovici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., Rodoliub Ciolako- vici, membru al Prezidiului Con- i ferinței Federale a U.S.P.M.I., și Oskar Davicio, membru al C.C. al U.C.I., au vorbit despre perioada

luptei de eliberare națională (1941- 1945) și despre cea de-a Iî-a Sesiune a Vecei Antifasciste de Eliberare Națională a Iugoslaviei, care a avut loc la 29 noiembrie 1943 la Iaițe și care, prin hotărîrile a- doptate, a pus bazele Iugoslaviei noi.Ședințe și adunări festive au a- vut loc, de asemenea, la Universitatea din Belgrad, la casele de cultură și la alte instituții din capitală.



viața internațională

Sprijinirea 
popoarelor 
coloniale

0 CERINJĂ 
IMPERIOASĂ

INTERVENȚII ALE REPRE
ZENTANȚILOR ROMÂNIEI

NEW YORK (Agerpres). — Ară- tînd că unele instituții specializate ale O.N.U. au întreprins anumite măsuri de natură să contribuie la accelerarea aplicării Declarației din 1960, cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, iar altele, dimpotrivă, au prejudiciat lupta pentru independență a popoarelor coloniale, reprezentantul țării noastre Cornel Burtică a arătat în Comitetul nr. 4 : Modul diferit în care diverse instituții specializate și organisme internaționale afiliate la O.N.U. înțeleg să coopereze în vederea aplicării Declarației cu privire la decolonizare face necesară elaborarea unor recomandări precise către aceste organisme internaționale. Una din recomandările concrete care s-ar putea face este aceea de a se examina cu prioritate cererile de asistență formulate de mișcările de eliberare și a se depune eforturi pentru satisfacerea cît mai deplin posibilă a acestora. O a doua recomandare care se impune este aceea ca instituțiile specializate și organismele internaționale din sistemul O.N.U. să refuze orice formă de asistență acelor puteri care caută prin toate mijloacele să mențină dominația colonială asupra altor popoare.Guvernul și poporul român, a declarat în încheiere reprezentantul țării noastre, nutresc o puternică simpatie și solidaritate față de cauza popoarelor care luptă pentru independență națională, pentru progres și prosperitate. Convingerea noastră este că ajutorarea multilaterală a popoarelor coloniale reprezintă o cerință imperioasă pentru lichidarea oricăror forme de dominație, pentru dezvoltarea lor de sine stătătoare.Comitetul nr. 3 (pentru problemele sociale, umanitare și culturale) examinează în momentul de față problema situației sociale în lume. Pre- zentînd punctul de vedere al delegației române în această dezbatere, reprezentanta țării noastre, Maria Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, a declarat că în a- bordarea acestei chestiuni trebuie să se aibă în vedere toate aspectele problemei, șl discuțiile să se desfășoare în prezent în diferite regiuni ale lumii.
★

Președintele Adunării Generale 
a O.N.U., Cornelia Mănescu, a o- 
ferit luni în saloanele Misiunii per
manente a României la Națiunile 
Unite o masă în cinstea secretaru
lui general al O.N.U., U Thant. Au 
mai participat C. V. Narasimhan, 
secretar general adjunct, însărci
nat cu problemele Adunării Gene
rale, și U Soe Tin, reprezentant 
permanent al Birmaniei.
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A fost din nou împiedicată 
restabilirea drepturilor legi
time ale R. P. ChinezeNEW YORK 28. — Trimisul special Agerpres, R. Căplescu, transmite : Adunarea Generală a O.N.U. a încheiat luni după-amiază dezbaterea generală în problema restabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare O.N.U.în cursul audierii vot, reprezentantul ambasadorul Gheorghe Diaconescu, a arătat că în lipsa unor argumente convingătoare, cei care se opun unei soluționări favorabile a acestei probleme continuă să recurgă Ia subterfugii procedurale. Adunarea Generală poate și trebuie să rezolve aceste probleme conform principiului Cartei, statornicind ca locul Chinei în O.N.U. și organismele sale să revină guvernului Republicii Populare Chineze, singurul calificat să zinte acest mare stat în munității internaționale.

precum de delegași în acest rezolvarea
Chineze laexplicațiilor la tării noastre,

repre- cadrul co-
Marți dimineața s-a votul asupra rezoluțiilor în problema restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U.Rezoluția procedurală, avînd ca autori S.U.A. și alte state aliniate lor, care susține că rezolvarea a- cestei probleme necesită întrunirea unei majorități de două treimi din numărul membrilor Organizației Națiunilor Unite, a fost adoptată cu 69 voturi, contra 48 și 4 abțineri. Republica Socialistă România a votat împotriva acestei rezoluții.în felul acesta, ca urmare a unor

trecut la

LONDRA

Șisubterfugii procedurale, a presiunilor exercitate ția S.U.A., s-a reușit ca an să fie împiedicată în mod pozitiv a unei probleme decea mai mare importanță pentru bunul mers al Națiunilor Unite. Principiul universalității O.N.U. de însemnătate fundamentală pentru activitatea organizației continuă să rămînă mai departe nesocotit, ceea ce nu poate fi decît în detrimentul soluționării unor probleme internaționale majore.Rezoluția prezentată de România, Albania, Algeria, Cambodgia, Congo (Brazzaville), Cuba, Guineea, Mali, Mauritania, Pakistan și Siria și care prevedea unica soluție justă — recunoașterea reprezentanților guvernului R. P. Chineze ca singurii reprezentanți legali ai Chinei la Națiunile Unite și expulzarea ciankaișistului din O.N.U. și toate organismele și organizațiile acesteia — nu a fost adoptată, întrunind 45 de voturi pentru, 58 contra și 17 abțineri.A f țiată occidentale care preconiza formarea unui comitet s studia problema Chinei și a înainta viitoarei sesiuni a i rale. Au votat pentru această rezoluție reprezentanții a 32 de țări Republica Socialistă România ț alte 56 de state, au votat contra ; 30 de țări s-au abținut.

DEZAMĂGIRE 
ADÎNCĂ

Evoluția crizei cipriote
ANKARA. — Primul ministru al Turciei, Suleyman Demirel, a purtat discuții, în problema cipriotă, cu liderii principalelor partide politice — informează agenția France Presse. „Guvernul turc depune toate eforturile pentru a se ajunge la o soluționare pașnică a crizei cipriote", a declarat Ismet Inonii, președintele Partidului republican al poporului, după întrevederea pe

• REUNIUNI ALE CABI
NETELOR TURC Șl GREC
• NU S-A DAT NICIUN 
ULTIMATUM-SE AFIRMĂ
LA ANKARA • ACTIVITA
TEA TRIMISULUI LUI
U THANT

care a avut-o cu premierul De- mirel.Evoluția crizei cipriote a constituit luni noaptea obiectul unei întruniri de 12 ore a Consiliului de Miniștri.într-o relatare din capitala Turciei, agenția France Presse a- nunță că la Ankara s-a dezmințit oficial că guvernul turc ar fi adresat Greciei un ultimatum care ar fi urmat să expire marți seara.ATENA. — înainte de a pleca la Atena, pentru a duce răspunsul Turciei la ultimele propuneri ale guvernului grec, Cyrus Vance, trimisul special al președintelui Johnson, a avut luni noaptea o nouă întrevedere cu ministrul de externe al Turciei, Ihsan Sabri Cagla-

yangil, informează agenția France Presse.Marți seara, cabinetul grec, sub președinția primului ministru Constantin Kollias, a dezbătut într-o reuniune restrînsă ultimele aspecte ale evoluției crizei cipriote.Jose Rolz Bennett, însărcinat de secretarul general al O.N.U., U Thant, cu misiune specială pe lîngă guvernele de la Ankara, Atena și Nicosia, a sosit marți în capitala Greciei, venind de la Nicosia. într-o declarație făcută corespondenților de presă, Jose Rolz Bennett a subliniat că în capitala Ciprului a avut o serie de întrevederi utile cu președintele Makarios, cu ministru] de externe, Kyprianu, și cu liderul comunității ciprioților turci, Kuciuk, asupra recentelor evenimente din insulă.
★NEW YORK. — Grecia și Ciprul au răspuns în mod pozitiv la memorandumul secretarului general al O.N.U., U Thant, adresat primilor miniștri grec și turc, precum și președintelui Ciprului, Makarios, prin care îi cheamă la exercitarea celei mai stricte rețineri, „pentru a evita acte de forță sau amenințări cu recurgere la forță".Potrivit agenției „Associated Press", Turcia nu și-a anunțat pînă acum poziția față de aceste memorandumuri ale lui U Thant.

comuniștilor 
britanici
și-a încheiat lucrările

După dezbaterile de 
luni seara pe tema 
„Rolul Marii Britanii 
în problemele mon
diale", textul rezolu
ției respective, com
pletat cu amendamen
te, prevede includerea 
unor puncte esențiale 
pentru o politică ex
ternă britanică de al
ternativă. Sînt astfel 
considerate ca cerințe 
importante pe plan 
internațional: înceta
rea sprijinului brita
nic pentru războiul 
din Vietnam, desfiin
țarea blocurilor mili
tare și crearea unui 
sistem european de 
securitate. Se acordă 
importanță necesității 
de a se sprijini măsu
rile în vederea dezar-

mării nucleare, pre
cum și a asigurării 
unei dezarmări gene
rale și totale. Sînt de 
asemenea prevăzute 
ca obiective în politi
ca externă acordarea 
independenței pentru 
toate teritoriile aflate 
încă sub dominație 
britanică, renunțarea 
la Piața comună, rezol
varea pe cale pașnică 
a

membri, precum și a 
Comisiei de apel.

Marți după-amiază, 
cel de-al 30-lea Con
gres al Partidului Co
munist 
Britanie 
lucrările.

din Marea 
și-a încheiat

situației din Orien-

★
Marți la prînz de

legațiile partidelor 
frățești care au par
ticipat la cel 
30-lea Congres al

CORESPONDENȚA DIN 
LONDRA 

DE LA LIVIV RODESCU

Apropiat, renun-
„la

de-al 
Par-

Presa din Anglia, ca și cea din Franța, con
sacră numeroase comentarii declarațiilor făcute 
de președintele de Gaulle in cadrul conferinței 
de presâ de luni, punînd îndeosebi accentul pe 
refuzul său de a accepta ideea unor tratative 
intre Anglia și C.E.E. în vederea aderârii ei la 
aceastâ organizație. După cum constata Ieri di
mineață agenția „France Presse", „prima reac
ție britanică la conferința de presă a președinte
lui Franței a fost o dezamăgire adîncă. Pre
ședintele a opus un veto nu numai intrării An
gliei (în Piața comună), ci chiar și deschiderii 
negocierilor".

Redăm, în cele ce urmează, unele opinii ex
primate, in acest sens, in presa britanică și fran
ceză.

REACȚII LA DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI DE GAULLE IN PROBLEMA ADERĂRII 
ANGLIEI LA PIAȚA COMUNĂ

Ziarul „TIMES" scrie : „Luna aceasta a fost favorabilă pentru generalul de Gaulle. Lira sterlină a fost devalorizată, iar candidatura Angliei la Piața comună a fost respinsă pentru a doua oară... Guvernul francez trebuie să fie încredințat că Marea Britanie este hotărîtă să nu considere un „nu" drept un răspuns și că, în clipa în care președintele Gaulle va părăsi scena politică, guvernul britanic — fie laburist, fie conservator — nu va neglija să-și prezinte din nou candidatura la Piața comună".
de

Ziarul „GUARDIAN" consideră că guvernul britanic trebuie să opteze mai departe pentru asocierea la Piața comună, statut care, potrivit ziarului, va permite Angliei „să beneficieze de o largă piață industrială, fără a avea de suferit de pe urma inconvenientelor politicii agricole comunitare".„Marea Britanie, arată 
ziarul „DAILY MIRROR", este gata și hotărîtă să-și facă intrarea în Piața comună. Pentru Harold Wilson și pentru țara sa problema care se pune este următoarea: Marea Britanie va fi oare în

măsură să restabilească ordinea în țară, la timp, pînă ce președintele de Gaulle va părăsi arena politică?".In Franța, ziarul „COM
BAT" rezumă poziția expusă în cadrul conferinței de presă astfel: „Intransigență. Franța refuză să vadă Anglia în Piața comună".

„L'AURORE" subliniază că, „în mod hotărît, Anglia nu trebuie să-și facă iluzii în privința șanselor ei de a intra în Piața comună cu acordul președintelui de Gaulle".După cum relatează corespondentul din Paris al agenției REUTER, re-

fuzul președintelui Gaulle de a admite negocieri între Anglia și Piața comună au determinat cercurile din Bruxelles să prevadă „posibilitatea unei noi crize a Comunității Economice Europene". Oficialități ale Pieței comune vorbesc despre perspectiva unei boicotări a activității C.E.E. de către țările Be- neluxului și Italia. Potrivit agenției Reuter, cercurile competente sînt de părere că președintele Franței este convins că nici imul din partenerii acestei țări „nu va risca viitorul Pieței comune de dragul aderării Angliei".

tul , .
țarea la politica 
„est de Suez", desfiin
țarea bazelor britani
ce din străinătate.

In continuarea lu
crărilor, congresul a 
votat și adoptat rezo
luțiile cu privire la 
politica veniturilor, 
unitatea forțelor de 
stingă, rolul Marii Bri
tanii în problemele 
mondiale, precum și 
raportul cu privire la 
programul partidului 

britanică 
Au 
re-

— „Calea 
spre socialism", 
fost comunicate 
zultatele alegerii nou
lui Comitet Executiv, 
compus din 42 de

• Jarring și-a îw 
cepul activitateaNEW YORK. — Reprezentantul secretarului general al O.N.U. pentru Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, a început marți consultări la New( York cu părțile direct implicate în criză, înainte de a pleca să-și îndeplinească misiunea la fața locului. în cursul dimineții, Jarring a avut o întrevedere cu reprezentantul Izraelului la O.N.U., Gideon Rafael, urmînd ca să se întîlnească și cu reprezentanții unor state arabe, printre care R.A.U. și Iordania. El va avea întrevederi și cu ambasadorii Marii Britanii, Franței, Uniunii Sovietice și Statelor U- nite, înainte de a pleca spre zona Orientului A- propiat, spre sfîrșitul a- cestei săptămîni.

din 
an

tidului Comunist 
Marea Britanie 
depus coroane de flori 
la mormântul lui Karl 
Marx din cimiti
rul londonez Highgate. 
Din partea delegației 
Partidului Comunist 
Român, a depus o co
roană de flori tovară
șul Virgil Trofin, se
cretar al C.C. al P.C.R.

In seara aceleiași 
zile, delegația Parti
dului Comunist Ro
mân a luat parte la 
o masă tovărășească 
oferită de Comitet-, l 
Executiv al Partidului 
Comunist din Mai ..a 
Britanie în cinstea de
legațiilor partidelor 
frățești.

• „AL DIFAA” : 
„Sprijinim soluții
le politice”AMMAN. — Ziarul „Al Difaa" din Amman, care exprimă de obicei punctul de vedere oficial al guvernului iordanian, a făcut mai 'i un apel către toate st? tele arabe pentru a ar cepta să ducă negocieri cu trimisul special al O.N.U., Gunnar Jarring.„Noi declarăm lumii întregi, arată „Al Difaa", că sprijinim soluțiile politice în reglementarea situației din Orientul Mijlociu, dacă aceste soluții ne redau toate drepturile noastre" și că „drumul nostru este strîns legat de colaborarea cu toate țările progresiste și anti- imperialiste din lume".

Bilanțul inundațiilor de la Lisabona.Potrivit ultimelor știri transmise de agenția France Presse, numărul persoanelor care au murit în timpul inundațiilor catastrofale ce au avut loc sîmbătă searq in capitala portugheză și în împrejurimile acesteia se ridică la 360. Se apreciază că aceasta este cea mai mare calamitate naturală din Portugalia după ciclonul din anul 1941
0 NOUĂ GRUPARE

POLITICĂ VEST-GERMANĂ
BONN. — După cum transmite agenția vest-germană D.P.A., la Bonn a fost înființată o nouă grupare politică „Partidul Social Liberal" (P.S.L.). Expunînd cîteva din principiile generale ale programului P.S.L.. purtătorul de cuvînt al acestui partid a arătat că pretenția guvernului vest-german de unic reprezentant „nu are o bază legală". El a preconizat de aseme

nea organizarea unui referendum în R.F. a Germaniei în problema recunoașterii R. D. Germane, „necesară pentru o politică a reunifică- rii“. în programul Partidului Social Liberal se arată că arma a- tomică „trebuie să dispară de pe teritoriul german" Totodată se a- rată că „trebuie pregătită retragerea R. F a Germaniei din N.A.TO.".

agențiile de presă transmit:
150 de soldați portughezi au fost uciși 

și 246 răniți de către patrioții angolezi în timpul luptelor desfășurate în provincia Cabinda din Angola, se arată într-un comunicat dat publicității de către reprezentanța din Brazzaville a Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.). Totodată, comunicatul menționează că în ultima vreme peste 500 de soldați angolezi înrolați în armata portugheză au dezertat tre- cînd de partea forțelor patriotice angoleze care luptă pentru eliberarea tării de sub dominația colonială portugheză.
Delegația guvernamentală yemenită la 

MoSCOVa. La 28 noiembrie, Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit la Kremlin delegația guvernamentală yemenită, condusă de Hassan El Makki, ministrul de externe al Yemenului. în cursul convorbirii au fost abordate probleme ale dezvoltării relațiilor dintre cele două țări.
Colaborarea economică iugoslavo-italia- 

nă. La Belgrad au început lucrările celei de-a treia sesiuni ordinare a Comitetului mixt iugoslavo-italian de colaborare economică, industrială și tehnică. Refe- rindu-se la lucrările sesiunii, agenția Taniug relevă că schimbul de mărfuri dintre Iugoslavia și Italia înregistrează o creștere continuă.
0 delegație a Comitetului Național pen

tru Apărarea păcii din România a vizitat 
Italia, la invitația Comitetului italian pentru pace. Delegația, care a fost condusă de Sanda Rangheț, secretar al Comitetului Național pentru Apărarea păcii, a vizitat o serie de orașe și a avut întîlniri cu personalități ale vieții culturale și sociale italiene.

• PATRIOȚII DIN ANGOLA AU PRICINUIT 
NOI PIERDERI TRUPELOR COLONIALISTE
• 0 DELEGAȚIE YEMENITĂ LA MOSCOVA
• PROTESTE LA TOKIO ÎMPOTRIVA VI
ZITEI UNUI „MINISTRU" CIANKAIȘIST

A fost dat publicității un comunicat co
mun ungaro-brazilian la încheierea tratativelor purtate la Rio de Janeiro de delegația economică guvernamentală a Ungariei, condusă de ministrul comerțului interior, Istvan Szurdi.

Limba engleză va continua să rămînă 
limba oficială a Indiei, alături de limba hindi atît timp cît vorbitorii altor limbi decît hindi doresc acest lucru. Acest fapt este consemnat în legea aprobată recent de Parlamentul indian, (cu 181 de voturi, contra 25).

Un puternic protest al opiniei publice ja
poneze a *ost stîrnit de vizita în Japonia a lui Khing Kuo, „ministrul apărării" ciankaișist. încă de la sosire pe aeroportul din Tokio, el a fost întîmpinat de numeroși demonstranți. Pentru „asigurarea securității" acestuia au fost mobilizate importante forțe polițienești.

0 delegație a Partidului Comunist Fran
cez condusă de Raymond Guyot, membru al Biroului Politic, a sosit la Damasc la invitația Partidului Socialist Arab Baas. Agenția siriană de presă arată că delegația P.C.F. va avea întrevederi cu conducători ai Partidului Baas.

Fotografia de fafă oferă un aspect de la expoziția românească infitula- tă „Mișcarea artistică de amatori din România", deschisă recent Io Stockholm

Colaborare 
științifică 
fructuoasă

Intre 20 și 27 noiembrie s-au 
desfășurat la Berlin tratative cu 
privire la colaborarea științifică 
între Academia Republicii Socia
liste România și Academia Ger
mană de Științe. Delegațiile ce
lor două academii au apreciat că 
în cei 10 ani de colaborare s-au 
obținut rezultate pozitive. Date 
fiind sarcinile crăscînde, îndeo
sebi în legătură cu revoluția 
tehnică, s-a ajuns la concluzia că 
este necesar să se folosească toa
te resursele pentru adîncirea și 
lărgirea acestei colaborări.

Acad. Miron Nicolescu și prof. 
dr. Wemer Hartke. președinții 
celor două academii, au semnat, 
la 27 noiembrie, o convenție de 
colaborare pe timp nelimitat și 
un plan de colaborare pe perioa
da 1968—1969, care prevede ex
tinderea și adîncirea colaborării.

Cu ocazia semnării documente
lor, conducătorii delegațiilor și-au 
exprimat convingerea că colabo
rarea dintre cele două academii 
constituie un aport important la 
dezvoltarea socialismului și a ști
inței în ambele țări.

Cu ocazia vizitei delegației A- 
cademiei Republicii Socialiste 
România, ambasadorul tării noas
tre la Berlin, dr. ing. Nicolae 
Ghenea, a oferit la 28 noiembrie 
un cocteil în saloanele ambasadei.
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