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In dezbatere
Extrase din intervențiile

9 

participanților la recentele 
conferințe regionale de 
partid

Cînd pomii își pierd podoa
bele de frunze, așezările urbane, 
nedisimulate în vegetație, ea în 
timpul verii, apar mai lumi
noase ; le poți identifica mai 
bine contururile. Făceam încă o 
dată această constatare călăto
rind pe drumurile Corăbiei ală
turi de Ion Fulea, președintele 
sfatului popular raional. Argu
menta — și constatam la fie
care pas temeinicia argumente
lor sale — că măsurile propuse 
pentru îmbunătățirea organizării 
administrative a României și sis
tematizarea localităților rurale, 
preconizate de partid, au stimu
lat inițiativele oamenilor în 
plenitudinea acțiunilor gospodă
rești pe care le întreprind.

Măsurile de îmbunătățire a 
organizării teritorial-adminis-

CUM DISTINGEM ATITUDINEA 
ÎNAINTATA FAȚA DE MUNCĂ

DE FALSA DISCIPLINA

Pe șantierul Combinatului de în
grășăminte chimice de la Turnu 

MăgureleFoto : Gh. Vințilă

Am scris titlul articolului șl m-am oprit Inhibat. Ce înseamnă „investigare" în sfera literaturii ? Automat îți revin în minte argumente vehiculate de critică în urmă cu ani : 
„Abordarea unei noi teme". „Sesizarea unor noi caractere" etc. Mai este nevoie să demonstrăm că se avea în vedere o condiție sine qua non, dar prin ea însăși insuficientă actului de creație ? Altfel ar însemna că gazetarii abili mai operativi (prin simplu exercițiu al meseriei lor), mai imediat prompți în fotografierea mișcării realității să fi fost, implicit, și cei mai redutabili prozatori.In „Bietul Ioanide" — ca să dau un singur exemplu — se poate u- șor descifra modul aplicat și ascuțit în care sînt caracterizate obișnuințe, chiar manii, conduite specifice intelectualității — uneori cu o adresă atît de directă încît n-a lipsit mult ca să fie considerat un roman „cu cheie". Dar dacă deosebita sa valoare nu poate fi pusă la îndoială, romanul a- șezîndu-se cu cinste alături de altele, de același fel, din literatura europeană, este, firește, pentru că el reprezintă ceva mai mult decît o simplă „redare", respectivele „radiografii" caracterologice fiind de fapt expresia unei viziuni profunde, cu forță de cuprindere și de intuire a sensurilor e- xistenței, într-un cuvînt, tot ceea ce se înțelege— și e greu de explicat— prin puterea de ira- diație a geniului căll- nescian. (Investigația urcă, așadar, și trepte

de Al. OPREA

Interioare, de revelare a propriilor energii sufletești).Mai recent, unii critici au încercat să atribuie meritul pionieratului — inversînd situația (și eroarea) de altădată — exclusiv sau cu prioritate lucrărilor care experimentează noi tehnici literare. Și acest punct de vedere își dezvăluie ușor ineficienta, apetența spre simplificare. O operă de artă autentică nu aplică, nu 
experimentează ci des
coperă, își creează (pentru a mă exprima astfel) propria sa tehnică artistică. (R. M. Alberts are dreptate cînd în „Metamorphoses du roman" observă, la un moment dat, că epigonii „transformă în tehnici ceea ce la creatori însemnase de fapt exigență interioară").S-ar putea relua e- xemplul „Bietului Ioanide", în care maniera artistică este vizibil diferită de cea a romanelor anterioare scrise de G. Călinescu — „Cartea nunții" : lirismul de derivație eminesciană ; „Enigma O- tiliei" : epică obiectivă de tip clasic — promo- vîndu-se, cum spune autorul într-o scrisoare, „un roman de analiză... palpitant". O schimbare de optică adoptată nu programatic, ci impusă, s-ar zice, „de la sine", oricum sub presiunea u- nor mutații lăuntrice — scînteia sub impulsul u- nei declanșări (de un transfer original de particule) între cel doi poli electrici. Nici vorbă, în absenta unor astfel de

factori greu determinabili, totul ar fi lesne da înțeles pe lume, capodoperele s-ar făuri pe bandă rulantă (capcana unei iluzii în care se mai lasă încă prinși destui prozatori).Conștient fiind, așadar, de dificultățile implicate (și de aprehensiunile trezite de această temă) voi încerca să consemnez doar un șir de impresii pe marginea tentativelor de expansiune a itinerarului prozei, în zone mai puțin defrișate ale spiritului uman contemporan. Consider că, în prezent, cînd în alte domenii ale vieții noastre se desfășoară ample și profunde dezbateri, de o excepțională importanță pentru dezvoltarea tării, s-ar cuveni ca și în jurul problemelor literaturii și artei să existe un schimb mal intens de opinii, mar- cînd preocupările actuale ale creatorilor, cit șl perspectivele do viitor ale unor genuri, precum și ale întregii noastre literaturi. (Cu atît mal mult cu cît creația presupune aspecte specifice, delicate, cu multe elemente imponderabile — procese contradictorii, tendințe încă necristalizate — care nu se pot preciza decît în cadrul unor vaste confruntări ale punctelor de vederi).O primă problemă pe care aș propune-o discuției ar fi înfățișarea mai directă a formelor pe care le îmbracă, în viața de toate zilele, lupta dintre nou șl vechi. In critica literară, eforturile pe această direcție — ale prozatorilor — continuă să stîr-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Raionul Corabia

Peisaj 
contem
poran
trative au menirea să asigure 
urbanizarea treptată a comunei 
— adîncă aspirație a țărănimii 
noastre — dar a cărei împlinire 
însemna un vis prea îndrăzneț. 
Și iată că acum, cînd țara cunoaș
te un progres continuu și susținut. analiza modificărilor ce au 
loc în factorii naturali, econo
mici și demografici din așeză
rile rurale ne dă garanții că a- cest lucru a devenit posibil.

In raionul Corabia se pare că 
gospodarii și-au ales ca proto
tip în acțiunile de modernizare 
rurală comuna Izbiceni. De alt
fel aici s-a organizat cîndva și 
un schimb de experiență în pro
blemele de bună gospodărire. 
In comună există patru școli 
dintre care una etajată, cămin 
cultural cu 300 de locuri, dispensar, farmacie, cooperativă de 
consum instalată într-un local 
modern, magazin alimentar, sec
ții de prestări servicii ale coo
perativei, brutărie, restaurant cu 
grădină de vară. In ultima vre
me s-au făcut branșamente la 
castelul de apă al cooperativei 
agricole de producție și au fost 
instalate robinete în centrul co
munei — deocamdată.

Dimensiunile acțiunilor între
prinse pentru modernizarea co
munelor sporesc, dar ele cer, în

Lucian ZATTI

Este îndeobște cunoscut — ne-a spus interlocutorul — faptul că; atît calificarea disciplina, competența, într-un cuvînt atitudinea față de muncă, se pot manifesta din plin numai într-un cadru propice, în condițiile pe care le poate crea doar organizarea superioară a producției și ă muncii. Tot atît de adevărat este însă și faptul că. oricît de perfecte ar fi sistemele, metodele de organizare științifică, ele nn pot căpăta conținut, vitalitate, decît atunci cînd fiecare manifestă conștiinciozitate, disciplină, voință de perfecționare a cunoștințelor profesionale, intransigență față de neajunsuri, elemente prin care se concretizează a- titudinea înaintată față de muncă, un Înalt nivel al conștiinței socialiste.— Cum poate fi distinsă ati
tudinea înaintată față de mun
că ? In ce condiții, sub ce for
me se înfruntă ea cu rutina, 
cu mentalitățile conservatoare ?

Convorbire cu tovarășul 
loan ICHIM, 

prim-secretar al .Comitetului regional 
• Bacău al P.C.R.

prevăzut sarcini de producție sub nivelul realizărilor anului 1967.Dezvoltarea atitudinii înaintate față de muncă, ca un fenomen de masă, specific orînduirii noastre în care interesele personale ale omului se îmbină organic cu interesele colectivității, se reflectă pregnant în spiritul novator a mii și zeci de mii de muncitori, tehnicieni și ingineri, în creșterea autoexigenței față de propria lor activitate, în efortul perseverent de a obține rezultate tot mai bune în muncă. Dezbaterile care

au avut loc In unitățile industriale ale regiunii pentru elaborarea celor mai raționale soluții de organizare științifică a producției au scos la iveală un adevărat tezaur al inițiativei creatoare a maselor. Consider ca o trăsătură specifică a etapei de dezvoltare a tării noastre faptul că devine tot mai evidentă trecerea de la stadiul de acum cîțiva ani al mișcării inovatorilor și raționalizatorilor care-și concentrau atenția exclusiv spre perfecționări tehnologice, la un stadiu superior în care efortul de gîndire, inteligența ascuțită a oamenilor sînt orientate spre aspectele calitativ superioare ale organizării producției și muncii — creșterea renta-
Convorbire realizată de 
Constantin MORARU

(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare In pag. a Il-a)

Anul acesta, unitățile industriale din regiune au repurtat succese importante : producția globală și marfă depășită, un sfert de miliard lei beneficii peste plan. Din ansamblul măsurilor pentru organizarea științifică a producției, sînt remarcabile îndeosebi efectele acțiunii de reducere a consumului de metal.Reversul acestor rezultate pozitive l-a constituit însă intenția unora de a le considera drept o justificare a tendințelor de automulțumire. Iată un caz concludent. Acțiunea inițiată de organizația de partid de la Uzina de țevi din Roman privind reducerea consumului de metal a avuț un puternic ecou în rîndurile colectivului; mulți muncitori, tehnicieni, ingineri au propus soluții ingenioase, fundamentate practic la fiecare loc de muncă. Totul a mers bine pînă îa centralizarea angajamentelor. Atunci s-a declanșat fățiș o înfruntare de a- titudini. Pentru a-șl asigura un trai comod și garanția unei depășiri masive, conducerea uzinei se mulțumea cu angajamentul luat la începutul anului de a economisi peste plan 500 tone de metal. In schimb, oamenii susțineau că e posibil să se economisească peste 3 000 tone. Cît de realist, curajos și mobilizator a fost angajamentul lor se vede și din faptul că, în numai nouă luni din acest an, s-au economisit aici peste plan 2 600 tone de metal. Iată dar cum inerția, rutina, sau mai curînd slaba răspundere civică, împiedică valorificarea atît a rezervelor interne ale producției, cit și a spiritului de Inițiativă al maselor. Necesitatea unei atitudini ferme, combative față de asemenea tendințe apare limpede dacă ținem seama că, elaborînd propuneți privind planul pe anul 1968, conducerile a 28 de întreprinderi din regiune au
Telegramă

Excelenței sale
Domnul NUR AHMAD ETEMADI

Primul ministru al Afganistanului KABULCu ocazia numirii Excelenței Voastre în funcția de prim-ministru al Afganistanului, am deosebita plăcere să vă adresez călduroase felicitări și cele mai bune urări de succes în îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a fost încredințată.Exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare favorabilă, în interesul celor două popoare și al cauzei păcii mondiale.
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Cu prilejul vizitei lui A. Harriman 
in țara noastră

In cursul dimineții de miercuri, Averell Harriman, ambasador itinerant al președintelui S.U.A., Dyn» don Johnson, care se află în țara noastră, a făcut o vizită prin Capitală.La amiază, ambasadorul S.U.A. la București, Richard H. Davis, a oferit un dejun în cinstea oaspetelui.Au luat parte Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, George Macovescu, prim-adjunct al mi

nistrului afacerilor externe, Vasile Șandru, adjunct al ministrului a- facerilor externe.Au participat, de asemenea, persoanele care îl însoțesc pe ambasadorul itinerant al președintelui S.U.A. în vizita în țara noastră.
★După-amiază, Averell Harriman 

a părăsit Capitala.Pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost condus de Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane oficiale, precum și de Richard H. Davis, ambasadorul S.U.A. la București.(Agerpres)

SUBSTRATUL 
„AFACERII 
BENGAL"
CORESPONDENȚA DIN NEW 
DELHI DE LA P. VISWANATII, 
REDACTOR ȘEF ADJUNCT AL 

ZIARULUI „THE PATRIOT"

Perspectivă constănfeană Foto . Agcrpres
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„Răul veacului" ciștigă teren. 
CARE VA FI REPLICA OMULUI?

O fetiță de trei ani și jumătate își saltă pe un scaun făptura cît un bumb și cu o mișcare precisă a- pasă pe claviatura televizorului. Apoi își trage scaunul la distanța bine știută ?i așteaptă. Peste o clipă, n cameră se rostogolește cavalcada fantastică a unei curse de automobile, se răsucesc valțurile unei uzine automatizate, se prăvale fluviul vertical al unei hidrocentrale, o rachetă sfredelește eterul, imagini reci de peisaj selenar rănesc o- chiul pămînteanului.Cu numai treizeci și cinci de ani în urmă pe actuala stradă 30 Decembrie, în inima Capitalei, un băiat de opt ani își spunea bucuros că avusese o zi norocoasă: în numai două ceasuri de așteptare numărase opt automobile, ceea ce făcea din el un cîștigător la jocul cu pricina. De obicei prin puzderia de trăsuri și camioane nu se rătăceau mai

Intr-un ceas, sus-amintitămult de trei Pe porțiunea a străzii cuprinsă între clădirea poștei și strada Smâr- dan erau în funcțiune numai 4 posturi de radiore- cepțle, dintre care două cu galenă. iar proprietarii lor nu se numeau anonim auditori ci radioamatori, un fel de sportivi ca aviatorii sau motocicliștii. Gramofonul era încă atotputernic iar prin cinematografe pianul mai sonoriza gesticulația marelui mutIntre aceste imagini n-au trecut decît treizeci și cinci de ani, copiii născuți atunci sînt încă tineri, totuși ele par culese din două lumi diferite. Și sînt chiar din două lumi diferite. Civilizația modernă a parcurs într-un timp scurt, un drum imens și dacă oamenii sînt cei care culeg roadele, tot ei achită nota de plată. Născuți pe vremea cinematografului mut, tineri în anii primilor pași ai ener

Sen ALEXANDRUgiei atomice, adulți în e- poca zborurilor cosmice sîntem dimensionați la altă scară de recepție decît cea pe care o pretinde civilizația contemporană, fiind astfel siliți să ne adaptăm din mers. Iar una din consecințele grăbitei întîlniri cu acest viitor al doilea, nerăbdător să devină prezent, este tocmai oboseala nervoasă. Căci și oboseala și-a schimbat natura. Creierul înlocuind din ce în ce mai mult mușchiul la efort, sistemul nervos din ce în ce mai mult solicitat, reziduurile activității au îmbrăcat și ele un alt aspect. Sfîn- ta oboseală musculară — cum o numește un fiziolog. Paul Chauchard — care „te obliga la odihnă și somn și nu era periculoasă decît prin exces" a trebuit să-și

aducea cu nervoasă, lasă potoliși odihna, în ce mal
închine steagurile atunci cînd automatizarea a limitat efortul fizic. Dar munca cerebrală sporită sine oboseala care nu se mai tă cu somnul Sîntem din ceobosiți și nu știm pentru ce — observă același autor. Recunoaștem semne de oboseală identice la persoane al căror gen de viață este aparent foarte diferit și care n-au în comun decît absența muncii fizice de forță, obositoare în sens clasic. Aici își are începutul un dezechilibru persistent pe plan organic și funcțional. El își lasă amprenta definitorie în însăși structura psihofizică a personajului contemporan.Fenomenul este semnalat sub toate latitudinile ca un nou „rău al veacului", este studiat în zeci de laboratoare și este consemnat în bibliografii cu mii de titluri, 1 se închină congre-

de ause și simpozioane. Zeci colective de cercetare declarat oboselii nervoase un neîmpăcat război. A- cesta se duce însă mai ales sub aspectul luptei cu agenții fizici dăunători : zgomotul, trepidațiile, valpurgica simfonie a vieții moderne care va ține învăluit într-o rețea din ce în ce mai densă, însuși fondul sonor al vieții cotidiene. Din acest punct de vedere, firește, omenirea nu este lăsată la voia în- tîmplării în fața oceanului de vibrații ce amenință țărmurile rezistențe! nervoase, puternice detașamente de cercetători înalță diguri savante căutînd să preîn- tîmpine pericolul prin limitarea intensității solicitărilor la locurile de muncă dar și prin scoaterea omului, cel puțin parțial, din zonele supuse bombardamentelor sonore.
(Continuare in pag. a Il-a)

Pe străzile Calcuttei, capitala statului Bengalul de vest, mulțimi de manifestanți sînt împrăștiate de forțe polițienești care au primit ordin ca „la nevoie" să facă uz de arme. Sute de persoane au fost arestate. întreaga viață economică a orașului a fost paralizată ca urmare a grevei generale. De o săp- tămînă străzile Calcuttei oferă a- celași spectacol. Muncitori, stu- denți, funcționari publici își exprimă în acest fel protestul față de măsura arbitrară de demitere a guvernului local, guvern format pe cale legală, în urma alegerilor parlamentare din luna februarie a a- cestui an.Cînd, la 21 noiembrie, guvernatorul statului a anunțat destituirea guvernului din Bengalul de vest, a fost invocată „instabilitatea politică" existentă în acest stat. Toată lumea știe, însă, că această instabilitate a fost creată în mod artificial și este rezultatul unei conspirații împotriva forțelor de stînga din coaliția guvernamentală.Sînt necesare cîteva precizări. Guvernul demis era alcătuit din reprezentanți ai cîtorva partide politice de stînga sau cu orientare de stînga și venise la putere în urma victoriei categorice obținute în alegerile din februarie de „Frontul unit" al acestor partide Un rol principal în realizarea Frontului și în formarea acestui guvern l-au jucat comuniștii, deținători ai unui mare număr de locuri în parlamentul local. încă de la început, guvernul a inițiat o serie de măsuri în sprijinul oamenilor muncii, fapt ce a atras furia cercurilor reacționare Magnații businessului și marii moșieri s-au simțit lezați de instrucțiunile date de guvern poliției de a nu se amesteca în disputele dintre muncitori și patroni, au început să se agite la anunțarea intenției guvernului de a împărți țăranilor linele păminturi părăsite. Aceste cercuri nu s-au împăcat nici o clipă cu gîndul că în Bengalul de vest s-a instalat la conducere un guvern progresist ; au recurs la manevre vizînd înlăturarea comuniștilor din guvern și includerea unor exponenți fideli intereselor lor. Exploatînd u- nele neînțelegeri apărute între reprezentanții diferitelor partide ale coaliției, reacțiunea a țesut cu grijă tabloul acelei „instabilități șl nesiguranțe" invocate ulterior în sprijinul măsurii de demitere a guvernului bengalez.O primă lovitură s-a încercat în septembrie-octombrie, cînd unele
(Continuare in pag. a V-a)
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DIVERS
întârzieri 300auAlaltăieri dimineață, peste salariați ai C.I.L.-Comănești întîrziat de la lucru. S-au pierdut din producție peste 176 ore. Au venit la lucru cu 30 de minute după începerea programului 248 salariați de pe ruta Asău gară—C.I.L.-Comănești și cu 50 de minute 63 salariați de pe ruta Lucăcești-Moinești-C.I.L. Comă- nești. Cauza ? Autobuzele I.G.O. Momești care deservesc pe sala- riații navetiști, datorită organizării defectuoase au... întîrziat și ele să apară pe traseu. Deci la I.G.O.-Moinești treaba nu merge ca pe roate. Sînt necesare măsuri de vină I I.G.O. I schimbare a vitezei. Să Dar, nu cu autobuzele
A
un

dispărut 
„orășel"

vor amenaja piteșteniiVnde . . .
„Orășelul copiilor" ? Tradițio
nalul loc din f rumosul parc de 
pe strada Rahovei din Pitești, 
aflat în fața unui mare ansamblu 
de locuințe în centrul orașului, 
a devenit indisponibil. Terenu
rile sportive, toboganele și cele
lalte jocuri distractive din parc 
au dispărut. Bucuria copiilor a 
amuțit. Sfatul popular regional 
Argeș a atribuit acest parc unor 
cetățeni, pentru a-și construi 
case personale. Cine sînt aceș
tia ? Lucrători la... sfatul popu
lar regional. Cei care au luat 
această măsură nu s-au gîndit 
deloc la copii, la estetica orașu
lui ultragiată astfel. In schimb 
s-au gîndit, cam multișor, 
propria lor persoană. Și nu 
bine.

la
e

La fagurePaul Ionescu, angajat la I.R.E. Tîrnăveni, conducea o echipă care executa lucrări în comuna Veseuș, satul Silea. El și-a însușit peste 7 000 lei din încasările provenite de la lucrările efectuate. Aflînd, conducerea întreprinderii nu a cerut sprijinul organelor în drept, (cum era normal), somîn- du-1 doar pe Paul Ionescu, să restituie banii. Acesta, neavînd banii, folosind pe șoferul Ștefan Cibirică, de la Autobaza nr. 1 Oradea (care era în misiune autotractorul nr. 31-Cr-820) furat din ferma Bălcaciu G.A.S. Jidvei, 20 familii de bine. Făptașul a încercat să înfrupte din munca altora ca• binetrîntor. Dar „fagurele' apărat
Fiara de
tractor
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a 
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so 
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stîmeș-Fapta aceasta mîrșavă 
te indignarea generală. Făptașul 
are chip de om. Dar, în capul 
lui nu găsești un orîmpei de 
minte omenească. Gheorghe 
Buloi din Fîntînele (Zimnicea), 
staționa cu tractorul 41-B-169 
pe șoseaua Tr. Măgurele—Zim
nicea. Pe șosea a trecut pe bi
cicletă o fată, Floarea Pîrlea. 
Tractoristul a acostat-o cu vorbe 
triviale. Aflînd, fratele fetei, îm
preună cu cițiva cetățeni l-au 
bătut pe huligan. Acesta, ca să 
se răzbune, s-a urcat pe tractor 
și a plecat în urmărirea fetei 
nevinovate. A ajuns-o din urmă 
și a trecut cu tractorul peste ea. 
La spital, fata a decedat. Gh. 
Buloi a fost arestat. O brută 
pe două picioare.

Ca melcul
In planul de execuție pe acest 

an al T.R.C. Iași figurează și 
construcția unui centru hidro- 
meteordogic în oraș. Valoarea 
lucrării — peste un milion lei. 
Termen de punere în funcțiune 
(conform contractului) — 31 de
cembrie. A mai rămas, deci, o 
lună. De lucru a rămas însă pen
tru mai mult timp. Pînă acum 
s-a executat abia peste o treime 
din valoarea lucrării. Iar ritmul 
construcției — cite 2—3 zidari 
zilnic „de capul lor" — nu pro
mite nimic bun. Dimpotrivă. In
tervențiile beneficiarului — Di
recția teritorială de gospodărire 
a apelor Iași — de a impulsiona 
activitatea constructorului au ră
mas baltă. Constructorul se face 
că... plouă. Și dacă centrul hidro- 
meteorologic nu va fi dat în 
folosință, pentru T.R.C. Iași s-ar 
putea să vină ploi mari. Ii anun
țăm de pe acum.

Rubricâ redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Ștefan CINICA 
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Șl NECAZURILE
industriei locale clujene

a- a- a- se

întreprinderilor noastre locale nu se călăuzesc întotdeauna după a- ceste criterii, care trebuie să stea la baza organizării producției bunurilor de consum.Unul dintre principalele mijloace de influențare a industriei locale pentru a produce mărfurile solicitate de cumpărători este contractul.— Dacă contractele ar fi respectate, cu toate că ele nu pot oglindi întreaga varietate de cerințe, s-ar putea asigura totuși o aprovizionare mai bună a pieței, — remarcă tov. 
Iuliu Archiudean, directorul între-

provizionare ar trebui să asigure șl necesarul industriei locale.Mergînd pe firul greutăților, ing. loan Mur se, directorul întreprinderii locale „Chimica", Alexandru Gaș- 
par, contabil șef la întreprinderea locală „Electrometal". și Sever Măr- 
cuș, șeful serviciului aprovizionării de la „Steaua Roșie" Zalău, au arătat că felul cum se fac contractările dezavantajează, de asemenea, industria locală. Intîi se contractează produsele industriei republicane și numai după aceea ale celei locale. N-ar fl mare necazul, căci însăși sarcina industriei locale este de a completa

Discuția purtată la „masa rotundă". organizată la Cluj cu sprijinul Comitetului executiv al sfatului popular regional, a avut drept tel scoaterea la iveală a cauzelor care frînează creșterea contribuției industriei locale la completarea fondului de mărfuri pentru piață, găsirea căilor și mijloacelor pentru înlăturarea lor.La început, participant!! au arătat. și pe bună dreptate, că în ultimii ani industria locală din regiune s-a dezvoltat continuu și a lărgit gama produselor fabricate, vînd un rol tot mai important în provizionarea populației. Anul cesta, în întreprinderile localeproduc peste 1 600 articole de larg consum, în valoare de peste 360 milioane lei. S-a menționat, de asemenea. că s-a îmbunătățit calitatea produselor, unele dintre ele fiind solicitate și livrate pentru export. în a- nul viitor, sortimentul de mărfuri va fi sporit cu 100 noi articole.Cu toate acestea, industria locală nu folosește nici posibilitățile ce le bind de faptul că mente insistent si solicitate de către părători nu sînt introduse în fabricație. în legătură cu aceasta, iată ce a spus tov. Aurel Ilea, directorul direcției comerciale regionale :— Am în fată o lungă listă — de circa 100 produse — pe care mereu o punem în fața întreprinderilor industrie locală ; dar foarte greu scurtează, deși există posibilități fabricare a acestor produse. Cred este vorba de neînțelegerea sarcinilor ce revin industriei locale, a o- bligațiilor ei fată de comerț, fată da consumatori, „Industriașii noștri" urmăresc doar să-și realizeze planul lor. pe care l-ar dori să cuprindă mereu aceleași articole, nu pleacă urechea la cerințele consumatorilor, să vadă de ce mai e nevoie, cum sînt apreciate produsele. Am fost nu de mult în schimb de experiență într-o tară străină. Un fabricant de încălțăminte ne relata că 80 la sută din timpul său îl consacră cunoașterii pieței și găsirii căilor pentru a le satisface. Pentru el treburile fabricii merg bine numai dacă reușește să fie la timp pe piață cu marfa care se caută. Din asta își realizează beneficiile. Conducerile

ce departe toate are, ne mai vor- o serie de sorti- de multă vreme comerț, de cum-
de se de că

Reflexe pe DunăreFoto : A. Cartojan
(Urmare din pag. I>Anatomia oboselii nervoase este'în același timp simplă și complicată. Obosim ca factori activi ai vieții moderne dar și ca obiecte pasive ale solicitărilor ei, prin intensitatea și durata eforturilor depuse dar și prin simplul act de a exista la intersecția diferitelor focare de excitație. Firește că în primul rînd, structura comportamentului profesional modern, în condițiile automatizării mereu înmulțită cu ea însăși, este generatoarea acestei varietăți de oboseală. Pe la sfîr- șitul veacului trecut F. Taylor, cunoscutul inventator al taylorismului, mai putea spune muncitorilor de la „Midvale Steel Company" : „Nu vi se cere să gîndiți, sînt aici alți oameni plătiți pentru asta". Astăzi însă un operator care la pupitrul său de comandă ar lăsa gîndirea pe seama altora s-ar transforma repede într-o cauză de nenorociri pentru mii de oameni. Muncitorul contemporan, ridicat prin însăși natura muncii sale la nivelul unui tehnician recepționează informații, le traduce și interpretează, ia decizii pe baza lor, aplică deciziile. Pe drumul ce duce de la informație la decizie și de aci la acțiune, efortul fizic se diminuează înlocuit fiind de efortul cerebral. Tactician și strateg, omul din fata tabloului de comandă este solicitat „pe toate canalele", trebuind nu numai să recepționeze ci și să prelucreze șl să acționeze. Rapiditatea, exactitatea și plenitudinea percepției, promptitudinea memoriei, concentrarea dar și mobilitatea atenției a cărei intensitate trebuie menținută la un nivel înalt, flexi-

prinderii comerciale metalo-chimice. Dar contractul nu este întotdeauna o garanție că mărfurile prevăzute vor fi produse. Industria locală nu-și respectă obligațiile asumate, ne dau alte mărfuri „în compensație", de parcă cumpărătorul ar putea renunța la cumpărarea unui articol de care are absolută nevoie pentru a lua un altul care nu-1 interesează".întrebînd dacă întreprinderilor de Industrie locală le convine să nu respecte contractele, știut fiind că în asemenea cazuri se aplică penalizări, ni s-a răspuns : Cu penalizările este o altă poveste ; ele trebuie aprobate de comitetul executiv al sfatului popular regional. Dar industria locală este unul dintre copiii sfatului popular regional. Și. în calitate de părinte, acesta nu se hotărăște ușor să aprobe sancțiunile pentru propriul fiu.Arătînd că criticile făcute de reprezentanții comerțului sînt întemeiate, reprezentanții industriei locale s-au referit la o serie de cauze care duc la nerespectarea contractelor. la tărăgănarea introducerii în fabricație a unor produse solicitate de cumpărători.— Industria locală din regiunea noastră poate realiza o producție mal mare de bunuri de consum, într-o gamă mai variată, de calitate superioară și rentabilă — a spus ing. loan 
Cosma, șeful secției industrie locală. Pentru aceasta, vor trebui lichidate unele lipsuri în organizarea producției în întreprinderi mai ales, o serie de nite din afară. Cele aiunsuri se datoresc xistente în aprovizionarea întreprinderilor de industrie locală cu materiile prime și materialele care nu pot fi procurate din surse locale. Oricît am vrea, fără cherestea, furnir, placaje etc. nu se poate fabrica mobilă. Or, la Ministerul Economiei Forestiere s-au încetățenit practici ne juste în livrarea materialului lemnos : mai întîi, întreprinderile sale — de. e mai aproape cămașa decît haina — apoi cele republicane și, dacă mai rămîne ceva, dă și pentru industria locală. Tn atare condiții, nu se pot îndeplini obligațiile contractuale. Nu mai vorbesc că materialul lemnos ce ni se dă nu are dimensiunile prescrise, ceea ce duce la depășirea consumurilor specifice, vrează întotdeauna la sfîrșit mestru.Vorbind despre greutățile întîmpină în aprovizionarea prinderilor, tov. Cosma a arătat materialele primite mai devreme sau mai tîrziu sosesc. In cazul celor nedirijate însă, se practică o adevărată cerșetorie, unii din oamenii noștri pornind la drum după materiale — de ce să n-o spunem ? — merg si cu „plocoane", oferă servicii în compensație. Toate a- cestea se întîmplă pentru că industria locală nu are un organ coordonator care să cunoască nevoile ei. CSICOLAS-ul are numai sarcini de îndrumare și control. Iată de ce cred că viitoarele baze teritoriale de a-

fondul de mărfuri cu produse de serie mică. Dar, pentru unele din ele. trebuie lărgită producția. Și investiții nu se pot face fără avizul ministerului de resort. Acestea, de obicei, răspund : „sîntem de acord, dar nu vă putem asigura materia primă ; rezolvați pe plan local".Sînt și cazuri cînd ministerele pun piedici în calea dezvoltării industriei locale. Iată un exemplu. întreprinderea „Electrometal" fabrică articole de gablonterie în cantităti destul de mari, dar comerțul solicită mai multe. Acest lucru nu se poate face însă fără unele amenajări, fără lărgirea spațiului de producție. Condu-

cerea s-a adresat la trei ministere și nici unul nu a dat avizul cerut, pe motiv că nu intră în preocupările sale. în toate aceste chestiuni. ar trebui să se lase cîmp larg de acțiune inițiativei organelor locale, a conducerilor de întreprinderi, sporind, totodată, răspunderea acestora.Referindu-se la cauzele care fac ca întreprinderile de industrie locală să tărăgăneze introducerea în fabricație a unor produse, tov. Ștefan 
Tompa, vicepreședinte al comitetului executiv al sfatului popular regional, a arătat că aceasta se dato- rește, între altele, metodologiei de planificare. Un produs, chiar rentabil fiind, conducătorii întreprinderilor caută să se scape de el, să-1 amine la infinit pentru că li se fixează prin plan indici de productivitate și număr mediu scriptic de muncitori la nivelul industriei republicane. Or, după cum se știe. în industria locală gradul de tehnicitate este mult mai mic. La fabricarea produsului vor fi, deci, necesari mai multi muncitori, productivitatea va fi mai scăzută. Dar dacă produsul este rentabil, de ce să se mai dea și indicatori de productivitate și număr de muncitori, de ce să nu-1 lași pe producător să-și organizeze munca așa cum permit condițiile unității respective, numai să fie marfă pe piață și să fie rentabilă fabricarea ei ? La fel stau lucrurile și în ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime și materiale. Planul de aprovizionare se face cu jumătate de an înainte pentru produsele pe care întreprinderea crede că le va fabrica. Dar vin contractările, unele produse sînt luate în seamă, altele nu. în această situație, planul de aprovizionare întocmit nu mai valorează mare lucru, și de aci. consecințele pentru anul următor. Avizele ministerelor pentru lărgirea u- nor capacități de producție, așa cum au arătat alți vorbitori, nu-si mal au rostul, mai ales că de acum înainte investițiile se vor face cu credite rambursabile, pe termen scurt. Consider că înlăturarea greutăților despre care s-a vorbit aici va permite industriei locale să-și adapteze mai rapid producția la cerințele pieței, ceea ce va contribui la îmbogățirea sortimentului de mărfuri destinate aprovizionării populației, așa cum ne cer Directivele plenarei din octombrie a Comitetului Central al partidului.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii

Peisaj contemporan
(Urmare din pag. I)

și ateliere, dar, greutăți prove- mai mari ne- defecțiunilor e-

ni se tide tri-care le între- că prin repartiții.

același timp, tot mai mult spirit 
de inventivitate, ceea ce oamenii 
dovedesc că nu le lipsește. In 
Izbiceni s-a născut ideea insta
lării unor fintini arteziene cu 
apă potabilă în incinta școlilor. 
Astăzi in 11 școli din raion func
ționează asemenea fintini și in 
alte 19 vor funcționa in cu
rînd.

Izbicenii capătă tot mai preg
nant înfățișarea unei așezări cu 
evidente elemente urbanistice, 
moderne. Alinierea perfectă a 
ulițelor s-a rezolvat de multă 
vreme la Izbiceni si localnicii, 
întreprinzători, și-au construit tipare și iși toarnă din beton 
gardurile fn spatele cărora în- 
cepind din primăvară sădesc 
cele mai felurite flori. Trotua
rele din centrul comunei au fost 
pavate cu dale pe o distanță de 
patru kilometri. In ultimii doi ani au fost ridicate 230 de case noi, ceea ce dovedește si puterea economică a cooperativei 
agricole de producție capabilă să 
asigure membrilor ei venituri 
frumoase. Construirea caselor 
se face după un plan întocmit 
de specialiști.

In întregul raion există în pre
zent 30 000 metri patrați de tro
tuare acoperite cu dale din beton. La aceste lucrări oamenii 
dovedesc multă inițiativă și spi
rit gospodăresc, folosind cu suc
ces resursele locale. Astfel se explică faptul că la acțiunile de 
modernizare a comunelor ei au 
înregistrat tn acest an economii 
de 680 000 lei. Raionul este com
plet electrificat și cineficat. In 
22 de coțnune au fost construite 
cămine culturale. La Celei, Ște
fan cel Mare, Ianca, Rusănești au fost construite și date înjo- 
losință dispensare. Pe baza unor proiecte făcute cu fantezie de in-

ginerul Ion T. Ionescu, șeful ser
viciului sistematizare și arhitec
tură al sfatului popular raional, 
a început construirea unor sta
ții I.R.T.A. unde cei ce așteaptă 
autobuzele au posibilitatea să se 
adăpostească pe vreme rea. Pri
mele stații au fost construite la 
Sadova și la Orlea. Acum în în
tregul raion există 19 asemenea 
stații iar altele patru sînt în 
construcție.

In fiecare comună am obser
vat o emulație neîntîlnită pînă 
acum in acțiunile de moderni
zare. Oamenii muncesc cu dra
goste pentru a face cît mai plăcut aspectul comunei în care trăiesc. Cînd au fost construite pri
mele brutării, acțiunea s-a ex
tins cu repeziciune. Cu ajutorul 
cooperativelor agricole s-au con
struit brutării la Tia Mare, 
Dăbuleni, Vădăstrița, Grojdi- 
bod șt Bechet. Alte opt bru
tării au fost înființate de co
operativele agricole de produc
ție. Nu am întîlnit în călătoria pe care am făcut-o nici-o comu
nă în care să nu se construiască 
ceva, în care să nu găsesc oa
meni preocupați de treburi gos
podărești. La Bechet am văzut 
cîțiva școlari protejînd cu funii 
împletite din paie tulpinele tran
dafirilor ce au împodobit pînă nu de mult aleile unui parc. 
Și i-am asemuit cu niște ucenici de grădinari. In comunele raio
nului au fost 
florit în acest 
dafiri.

îmi stăruie 
gesturile cu ____ .protejau tulpinele trandafirilor 
ce vor împodobi din nou aleile 
parcului, în primăvară. Am avut 
sentimentul că micii grădinari 
anticipau, că doreau comunele 
lor așa cum le preconizează cu 
înțelepciune și pentru fericirea 
lor, partidul.

plantați și au în- 
an 46 500 de tranși acum tn minte 
care copiii aceia

Atitudinea
înaintata
față de munca
(Urmare din pag. I)bilității întreprinderilor, asimilarea de noi produse Ia nivelul tehnicii mondiale, creșterea competitivității fabricatelor pe piața mondială și altele ca și spre perfecționarea conducerii operative și competente a producției. In felul acesta atitudinea înaintată față de muncă ajunge să aibă drept obiect nu numai rezultatele propriei activități a unuia sau altuia, ci totodată eficiența economică a activității secției, întreprinderii pentru care fiecare din membrii colectivului se simt solidar răspunzători.Nu e o noutate — dar cu toate acestea este un lucru departe de a fi înțeles deplin pretutindeni — că una din principalele forme de manifestare a atitudinii față de muncă o constituie stricta respectare a disciplinei în procesul de producție. Hotărirea partidului privind reglementarea timpului de muncă a determinat în toate întreprinderile regiunii creșterea, dezvoltarea unei stări de spirit combative, împotriva oricăror încălcări a disciplinei muncii. Merită relevat faptul pozitiv că la întreprinderea minieră Comănești, Combinatul de industrializare a lemnului și fabrica de hîrtie „Letfea"- Bacău, în perioada care a urmat hotărîrii, prin folosirea timpului de lucru s-a ajuns la creșterea simțitoare a productivității muncii.

ciallștilor. Șl, în cele din urmă, luciditatea, energia, atitudinea bătăioasă, în înțelesul bun al cuvîntului, au străpuns zidul inerției, propunerea constructorului a fost aplicată, apoi generalizată, determinînd obținerea unor rezultate economico superioare.
— Cum apreciați relația: ati

tudine față de muncă — cointe
resare materială — educație ?I

— Există ji o altă fațetă 
lucrurilor, o falsă disciplină ?

a— Ar fl greșit să trecem cu vederea peste unele tendințe de înțelegere simplistă a noțiunii de disciplină a muncii, privită exclusiv prin prisma absentelor sau întîrzierllor de la lucru. Unii tovarăși de la comitetul de partid al fabricii de postav Buhuși își manifestă pe drept cuvînt satisfacția față de faptul că punctualitatea la muncă a devenit un lucru obișnuit. Ceea ce uită tovarășii de aici este că progresele realizate reprezintă doar prima treaptă șl nicidecum limita pe care trebuie s-o atingem. Folosirea integrală a timpului de lucru trebuie îmbinată cu o disciplină fermă tehnologică, cu folosirea deplină a capacităților de producție, obținerea maximului de randament din partea agregatelor moderne cu care este înzestrată fabrica. Iar aceasta se poate realiza printr-o acțiune sistematică de ridicare a nivelului de pregătire profesională. In concepția partidului nostru noțiunea de disciplină a muncii se îmbină organic cu necesitatea perfecționării calificării, care la rîndul ei creează posibilitatea obținerii unui efect economic maxim.Ne este dat să ne împiedicăm câteodată de tipul omului blazat, lipsit de energie și inițiativă care, din așa-nu- mite considerente de „modestie" șl „disciplină", aplică uneori fără obiecții indicații necorespunzătoare, știin- du-se „acoperit" datorită faptului că provin de la foruri ierarhice superioare. „Eu execut ce mi se spune", „să riște alții" — spun ei. O asemenea autorenunțare la personalitatea sa și atrofiere a gîndirii proprii este străină spiritului și conștiinței partinice.Cît de distonantă apare această a- titudine față de cea pe care ne-am obișnuit s-o întîlnim la oamenii înaintați ai societății! Un constructor din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej a propus să fie analizată critic soluția proiectantului privind consumul de materiale, în special metal și cherestea, sugerînd metode economico avantajoase. Firește, i-ar fi fost mai comod „să-și vadă de treaba lui", dar atitudinea sa înaintată față de muncă, față de îndatoririle sociale l-au făcut să se simtă obligat să intervină spre a pune capăt risipei, deși aceasta nu intra în „sarcinile sale de serviciu". A bătut la o ușă, la două, la trei, s-a adresat conducerii șantierului, proiectanților, spe-

Atltudinea înaintată față de muncă nu e o noțiune abstractă, o simplă lozincă ce trebuie așezată la loe vizibil. în concepția partidului nostru, un element esențial al perfecționării întregii activități economloe îl constituie îmbinarea armonioasă a înaltei răspunderi a fiecăruia pentru munca sa cu stabilirea unul sistem eficient de cointeresare materială potrivit cantității și calității muncii efectuate.Fără îndoială, aplicarea prevederilor noului sistem de salarizare va stimula efortul personal al fiecăruia pentru ridicarea calificării profesionale, creșterea productivității muncii, va înlesni combaterea tendințelor de fluctuație a forței de muncă. Ar fi greșit însă să se considere că lucrurile trebuie lăsate să se desfășoare în voia mersului de la sine, că am putea trece pe un plan secundar munca politică de masă. Dimpotrivă, în noile condiții, crește rolul organizației de partid chemată să desfășoare o intensă activitate educativă de influențare și convingere a maselor, îneît să cultive pretutindeni spiritul responsabilității civice, să realizeze sudura dintre Interesul personal cu interesele majore ale colectivului, ale statului.Aspectele pe cît de variate, pe atît de complexe ale noii atitudini față de muncă, trebuie să se afle permanent în centrul propagandei de partid, a muncii politice de masă. O experiență bună au dobîndit în acest domeniu organizațiile de partid de la C.I.L. Comănești șl Fabrica „Proletarul" Bacău. în schimb, ap r cu totul nefirești situații ca cete existente la Uzina de fibre sintetice Săvinești, unde comitetul de partid obișnuiește să prezinte situații largi privind numărul cercurilor șl al cursanțllor în invățămîntul de partid, înfățișează diplome obținute de brigăzile artistice de agitație șl gazetele de perete, dar unde, în același timp, se mențin deficiențe serioase în calitatea produselor. în ce constă, în asemenea cazuri, eficacitatea activității educative dacă ea exercită o atît de slabă înrîurire asupra principalului domeniu de manifestare a conștiinței socialiste — atitudinea față de muncă, față de aspectele esențiale ale producției șl activității economice a întreprinderii.
— Rezultă din cele ce ne 

spuneți că criteriul definitoriu 
pentru a distinge atitudinea 
nouă, înaintată față de muncă 
îl constituie însușirea organică 
a hotăririlor partidului, rezul
tatele materiale obținute prin 
aplicarea lor neabătută.

RĂUL
bilitatea și independența, gîndirea, spiritul critic, stăpînirea de sine, echilibrul emoțional ; calități indispensabile unui muncitor modern implică în același timp un consum cerebral intens. Or, așa cum s-a a- rătat la simpozionul Societății de patologie comparată (Paris 1959) în cazul creierului ceea ce primează nu este metabolismul neuronic ci modulațiile sale armonizate în serviciul gîndirii. Pe plan cerebral este obositor a se concentra, a se strădui, a se forța. Oboseala nervoasă este în primul rînd o oboseală a muncii cerebrale — (P. Chauchard) — iar muncitorul industrial devine pe zi ce trece mai mult, un muncitor intelectual.La efortul activ se mai adaugă însă și acțiunea u- nor factori din ambianță : trepidațiile, zgomotul monoton al unor aparate, mulțimea excitanților (butoane, becuri, ecrane), senzația de apăsare pe care o degajă unele spații, în halele nesfîrșite sau camerele lungi și joase ale sălilor cu tablouri de comandă. Modul de a locui în societatea modernă nu este nici el străin de originile oboselii nervoase. Marile curți patriarhale cu mulți vecini in care ne-am petrecut copilăria, într-o atmosferă de sprijin moral și afectiv reciproc, îngăduind un adevărat „metabolism social" propice echilibrului sufletesc, au dispărut înlocuite de microcosmosurile de beton ale blocurilor în care

VEACULUI11
spațiul se înfășoară din ce în ce mai strîns în jurul o- mului, limitîndu-i mișcările, silindu-1 parcă să se ghe- muie în sine însuși. Viața socială ridicată pe verticală și-a văzut scăzut indicele de sociabilitate. Sociologii au semnalat criza da adaptare pe care o prilejuiește unora trecerea la de locuință. _1..J nu se ciudatele a-tipul modern de 1 Chiar atunci cînd desfășoară în șezări, cocoțate pe piloți ca niște locuințe lacustre, închipuite de un Le Corbusier, habitatul modern, reuniune de sute de înlesnește în mod xal singurătatea și sufletească, fără a întotdeauna securitatea auzului. Cu o complezență ce seamănă mai mult a malițiozitate, betonul colectează de la toate nivelurile zgomote de țevi, respirații de agregate, dar și reziduurile sonore adeseori neplăcute ale vieții de zi de zi a anonimilor noștri vecini, transmițîndu-le pretutindeni și adueîndu-și astfel contribuția la sporirea tensiunii neuropsi- hlce. Este prețul care-1 plătim confortului. Dar factorul din etiologia oboselii nervoase care poartă vizibil amprenta ultimei perioade a societății moderne este fără îndoială hipertrofia informației, de la semnalele luminoase și sonore univoce care reglementează mișcarea cotidiană și pînă la mesajele complexe ce facilitează comunicarea la mare altitudine. Butonul și maneta, semna-

oameni, parado- izolarea asigura

lizatorul, becul de control, limbajele convenționale ce necesită o promptă decodare pătrund încetul cu încetul și în viața de zi cu zi, dar ele nu reprezintă decît primul nivel al structurii informaționale. Din zeci de surse, pe zeci de canale, vorbită, scrisă, desenată, cîntată, dansată sau mimată, comprimînd distante ne- sfîrșite în cuprinsul unul minut de emisie, informația, torent de stimuli adunați de sub toate latitudinile, forțează în fiecare clipă porțile percepției noastre, ne rechiziționează a- tenția în exclusivitate, se înscrie cu sau fără voia noastră în faldurile memoriei, ne solicită înțelegerea, ne îndeamnă să imităm sau să respingem, impune afectivității noastre plăcere sau neplăcere, veselie sau tristele.O rețea transmitere cuprinzînd fișul, firmaneon, vitrina, ziarele și revistele de tot felul, cărțile, megafonul și difuzorul, a- paratul de radio și televizorul, sunetul, lumina, forma și culoarea, vocea umană la toate intensitățile circulă prin societatea modernă ca un uragan cu nume suav de domnișoară. Acest flux informațional ne lărgește, desigur, orizonturile, dar solicită cu o sporită intensitate capacitatea de lucru a celulei nervoase atît ca sistem de excitant! zici, cît și ca ierarhie sensuri și semnificații, să te ferești din calea

complexă de a informației, deopotrivă a- cu sau fără

fide Si lui

nu este cu putință, căci, în afara foamei de informație definitorie pentru omul modern mai acționează și caracterul partial neintenționat, involuntar, al funcționării unor procese psihice. Căci avem nu numai o atenție dominată de voință, ci și una involuntară solicitată de intensitatea și noutatea stimulilor întîm- plători, memorarea se face nu numai intenționat, ci și accidental. Astfel că, dacă nu putem, firește, păstra toată cantitatea de informație ce ni se oferă, reținem totuși mai mult decît am dori și ar justifica-o interesele noastre, lipsa intenției conștiente, a voinței. abolind și funcția de filtraj, de selecție pe care ele o exercită. Concluzia celor înfățișate mai sus cu privire la originile și motivarea oboselii nervoase o trag fiziologii și psihologii. „Oboseala nervoasă — scrie Paul Chauchard — nu este numai o oboseală localizată la anumite celule implicate într-o muncă specifică. ci oboseală de ansamblu. a organismului considerat ca întreg, oboseală de integrare, de coordonare. de autoreglare*.Acest tablou de apocalips modern la care mereu alți cercetători se simt să adauge măcar o culoare nu pare a vins omenirea să steagul intrînd cu mîinile în ceată. Omul este poate din ce în ce mal obosit, dar și pe zi ce trece mai creator. Casandrele care s-au grăbit să ves-

obligați tușă de fi con- închine resemnată

tească prăbușirea omenirii în golul dementei așteaptă și astăzi, ca și acum un veac, împlinirea sinistrei lor profeții. Clocotitoarea noastră planetă seamănă mai curînd cu atelierul u- nui inventator genial decît cu un sanatoriu de boli nervoase. Acei care și-ar închipui omenirea închisă în propria ei osteneală ca într-un castel asediat, cu podul ridicat și cu toate căile de acces închise, ar trebui să facă abstracție de realitatea vieții de zi de zi. Cît despre oboseala nervoasă, dacă ea este o epidemie, să procedăm așa cum procedează epidemiologia : să-i izolăm focarele, să-1 lichidăm sursele, să împiedicăm contagiunea prin izolarea „contacților", a celor ce ar fi putut veni în atingere cu boala, să vaccinăm populația. O analiză a surselor mal puțin cunoscute ale oboselii nervoase și cîteva principii simple de igienă personală și sdcială ar limita fără îndoială în mod apreciabil e- fectele ei nocive. Căci, așa cum observa același Paul Chauchard. „cunoașterea oboselii nervoase nu interesează numai pe medic, ci pe toți consilierii omului modern care, din ce în ce mal mult, ar trebui să devină specialiști în arta utilizării creierului (de la psi- hosociologi la tehnicienii e- ducației fizice, care ar fi bine să devină psihofizică) și chiar participant! la o cultură umanistă învățîn- du-1 pe fiecare datoria sa biologică față de el însuși și față de semenii săi".In articolele viitoare vom prezenta cititorilor cîteva dintre „medicamentele" cele mai indicate în prevenirea și combaterea oboselii psihico-nervoase.

Să relevăm. în această ordine de idei, că atitudinea înaintată fată de muncă presupune, îndeosebi cînd •> vorba de cadre de conducere, mult mai mult decît eforturi cantitative și conștiinciozitate. Mă gîndesc la directorul fabricii de ciment din Bicaz. Aparent, nu i-am putea reproșa nimic, nu exagerăm spunînd că se zbate, muncește cel mal mult din fabrică. 11 vezi peste tot de dimineața pînă în noapte. Pentru mai multă liniște sufletească se ocupă de toate, semnează orice hîrtli. preia atribuții ce revin celorlalte cadre de conducere. Dar în felul acesta, lucrînd de unul singur, a- junge să ia măsuri subiective, nu totdeauna bine chibzuite. Pe de altă parte, risipindu-se în tot felul da treburi care pot fi făcute de alții, a- junge să neglijeze sarcinile principale care-i revin nemijlocit. Pledează pentru importanta principiului muncii colective în întreprindere, demonstrează cît de justificată este critica adusă în proiectul de Directive sistemului conducerii unice în întreprinderi, tn condițiile complexității crescînde a activității economice. Nu-i de mirare însă că vorbele sale nu pot avea ecou atît timp cît acționează de-a-ndoaselea.Iată și alt aspect al falsei discipline. Auzi cîteodată pe unii instructori sau pe alți activiști spunînd : „Eu am transmis întocmai sarcinile. încolo..." socotind că astfel și-au făcut datoria. Mai mult, unii se arată mirați dacă sînt trași la răspundere pentru deficiențele din sectorul de care se ocupă. A accepta asemenea mentalități care concep munca de instruire șl îndrumar*  drept o simplă operație mecanică da „transmitere" a indicațiilor, fără nici un ajutor efectiv acordat in aplicarea lor la condițiile date, ar însemna să o asimilăm cu funcția unui curier sau a unui magnetofon. Și acest lucru e de neconceput.Nu putem trece cu vederea nici cazurile, deși izolate, cînd, în condițiile în care pe primul plan se află preocupările privind creșterea eficienței conducerii în economie și în întreaga viață socială, unii își rezumă „activitatea" la ochirea posturilor unde incompetența, comoditatea, lipsa spiritului de inițiativă și-ar putea găsi mai lesne adăpost Și, s-o spunem pe față : ici, colo s-au pornit să miște rotițele relațiilor de favoritism, cunoștințe, rudenie. Este datoria organizațiilor de partid dejoace sforăriile amatorilor de pătuială.Procesul formării atitudinii față de muncă este condiționat
de să că-noiȘl accelerat de insuși ritmul înaintării noastre pe drumul desăvîrșirii construcției socialismului. Ridicarea nivelului conștiinței socialiste a maselor, cultivarea atitudinii înaintata față de muncă pot fi realizate cu succes, așa cum o dovedește experiența, numai printr-o activitate sistematică, perseverentă a organizațiilor noastre de partid, chemate să acționeze în acest domeniu de mare complexitate cu exigență, Inițiativă, discernămînt, combătînd orice manifestări de schematism și șablon.
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Ce așteptăm de la CESffllALA
Ing. Alexandru HEINRICH, 
director general al uzinei „Electro- 

pulere'-Craiova

uti- 
se In-tre-

înființarea centralelor industriale are menirea să apropie conducerea industriei de unitățile producătoare. Ca să îndeplinească rolul și atribuțiile deosebit de importante care le revin, principiile care voi' sta la baza organizării centralelor industriale vor trebui să fie alese în modul cel mai atent. O serie de principii de bază sînt enumerate în proiectul de Directive. în cele ce urmează aș dori să fac cîteva propuneri în legătură cu centralele industriale.Dezvoltarea economică ascendentă 
a țării noastre impune ca într-un viitor cît mai apropiat să realizăm un progres considerabil într-o serie de domenii ale producției de mașini. Aceasta presupune eforturi susținute pentru promovarea noului, a realizărilor tehnicii avansate. Apreciez eă întreprinderile complexe, care prin profilul lor realizează produse Industriale de importanță deosebită 
și care au dezvoltat și activitatea de cercetare pentru a determina promovarea accelerată a tehnicii moderne și, în ultimă instanță, care pot exporta și „inteligență'*  prin livrarea de fabrici, stații sau complexe Incepindsde la concepție pînă la lajele aferente — este bine să transforme într-o centrală dustriaiă

• în comune s-au creat in ultimii ani unele unități ale industriei locale, cooperației meșteșugărești și de gospodărire comunală. In actuala situație, aceste unități își desfășoară activitatea exclusiv pe raza comunei, dar ele sint subordonate direct organelor raionale, cărora le scapă uneori din vedere buna îndrumare și controlul acestora. După îmbunătățirea organizării administrativ-teri- toriale, ar fi cazul ca aceste unități să fie subordonate organului comunal.

Acest principiu consider că arbui promovat în mod special la întreprinderi care au un profil variat, în domenii distincte, multiple ale construcției de mașini și care prin dezvoltarea lor în cadrul profilului prevăd și înființarea unor fabrici noi. Bineînțeles, o centrală industrială de acest gen va trebui sa cuprindă — în afară de unitățile direct productive în subordine — și unități de cercetare și concepție, precum și de unități economico-comerciale speciale (ca, de exemplu, o întreprindere de import-export si o bază de aprovizionare). Bizuindu-mă 
pe acest principiu de constituire a unei centrale industriale, propun ca uzinele „Electroputere**  să se transforme Intr-o centrală industrială.Uzina noastră dispune in momep- tul de față de patru fabrici, cu profil complet distinct, neavînd elemente comune nici sub aspect tehnologic, nici conceptiv. Practica de zi cu zi dovedește că devine deosebit de dificilă și greoaie coordonarea activității celor patru fabrici. în cadrul unei singure întreprinderi. Ținînd cont de faptul că analizele și studiile elaborate pentru perioada de perspectivă au dus la concluzia că, pentru acoperirea nevoilor interne aie economiei noastre în plină dezvoltare șl pentru crearea de capacități corespunzătoare pentru export pe profilul existent al uzinei, vor fi necesare să se construiască o serie de fabrici noi cu profil similar și altele care să deservească aproape în întregime cele existente și cele viitoare, consider perfect justificată înființarea acestei centrale industriale la Craiova.Această centrală industrială ar pu-

INDUSTRIALĂ
ELECTROTEHNICĂ
tea avea ca întreprinderi productive componente : fabrica de locomotive electrice și Diesel-electrice, fabrica de mașini electrice rotative de putere mijlocie și mare, fabrica de transformatoare mari și medii, fabrica de aparataj de înaltă tensiune, ca unități existente, iar ca unități noi ar putea să aibă o fabrică de transformatoare de distribuție, o fabrică de celule electrice prefabricate de medie tensiune, o fabrică de aparataj de linie pînă la 35 kV și altele. Ea ar putea cuprinde și unități de produse primare destinate producției fabricilor din centrală.Consider logic ca toate aceste unități să se înființeze în această zonă teritorială a tării pentru a folosi cît mai din plin capacitatea tehnică de concepție și de cercetare existentă și în dezvoltare la Craiova, în domeniul construcției de transformatoare și de aparataj de medie și înaltă tensiune, iar pentru justificarea înființării noilor unități de trefilare și de izolare apreciez că sînt suficiente argumentele cu privire la materia primă : aluminiul se produce la uzina din Slatina, iar producția ei finită va fi destinată aproape în întregime fabricilor de transformatoare și de motoare electrice.în mod firesc, consider ca de a- ceastă centrală industrială ar trebui să depindă trei unități conceptive, respectiv de cercetare — și anume : centrul de cercetare pentru dezvoltarea producției de transformatoare, aparataj motoare integral cincinal, de înaltă tensiune și de electrice care se realizează încă în cursul actualului cuprinzînd laboratoarele

generale, laboratorul de tensiuni înalte și laboratorul de mare putere ; un institut de proiectare și de cercetare pentru dezvoltarea și diversificarea producției de locomotive Diesel-electrice și un institut de proiectare destinat realizării proiectelor unor livrări complexe din profilul producției centralei industriale.Ca unități economico-comerciale, centrala ar trebui să aibă în subordine, după cum am arătat mai înainte, o bază de aprovizionare și o întreprindere de import-export. Cea din urmă ar trebui profilată pentru importul foarte variat al materialelor centralei, fabricate centralei portului centralei voilor economiei naționale. O astfel de măsură ar face posibil, după părerea mea, ca rentabilitatea exportului să fie cel puțin la nivelul rentabilității importului în cazul produselor care fac parte din aceeași grupă.îmi exprim convingerea că prin crearea centralelor industriale — organe lucrative puternic angrenate în procesul producției materiale — se vor crea condiții pentru fundamentarea mai riguroasă a planului întreprinderilor, a deciziilor economice, pentru creșterea operativității în conducerea economică curentă, pentru participarea largă a celor mai buni specialiști la soluționarea problemelor legate de ridicarea la un nivel calitativ superior a întregii activități economice.

specifice producției pentru exportul produselor de unitățile componente ale și pentru coordonarea im- produselor din profilul în vederea acoperirii ne-
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Isig. FRANCISC
FOLTICSKA, 

director general al între
prinderii de construcții 
siderurgice Hunedoara:După cum se știe, în industria siderurgică se execută un volum reparații capitale cii, la agregatele le — cum sînt cuptoare Martin, re, cocserii. Ar în cadrul centralelor dusiriaie siderurgice să s« creeze, în acest caz, întreprinderi specializate pentru executarea reparațiilor. Concomitent, se simte nevoia creării, tot în cadrul centralei industriale, a u- nei întreprinderi de producere a pieselor de schimb.

mare de și mijlo- principa- furnale, laminoa- fi util ca în

Ing. LEONARD 
STOIAN, 

secretar al Comitetului 
regional Galaji al P.C.R. rîn regiunea noastră să se studieze posibilitatea înființării unei centrale industriale pentru construcția navelor și a alteia în domeniul siderurgiei. Centrala industrială pentru construcția navelor își are justificat sediul la Galați, deoarece aici există cel mai mare șantier naval din țară, care produce cargouri de mărfuri generale cu tonaj cu perspective de a trece Ia producția nave de 15— 20 000 și tot în Galați se află și Institutul de cercetări și proiectări navale. în cadrul acestei centrale, dacă va fi oportun, pot fi grupate și alte întreprinderi industriale, care cooperează la fabricarea navelor, ceea ce corespunde prevederilor din proiectul de Directive referitoare la organizarea centralelor industriale, pe principiul concentrării orizontale sau verticale, în funcție

sporit,unor tone

PROPUN1B
de specificul producției. Cît privește centrala industrială siderurgică, lucrurile sînt clare : la Galați se află in construcție marele combinat siderurgic, care va deveni „vioara 1“ a producției românești de fontă, oțel și laminate. Noua centrală va cuprinde, cum este și firesc, toate celelalte întreprinderi metalurgice din regiunea Galați. Bine ar fi ca în cadrul centralelor să se înființeze compartimente de studiere a conjuncturii comerciale, a tendințelor existente pe piața mondială, pentru a se produce și exporta mijloace tehnice cu performanțe superioare.

Ing. ERNEST
SZOTYORI, 

secretar al Comitetului 
regional Mureș-Autonomă

Maghiară al P.C.R.:Unele întreprinderi Industrie locală, cu profil bine precizat, putea trece în subordonarea viitoarelor centrale industriale. De pildă, cele două fabrici de mobilă din Tg. Mureș, ’IPROFIL „23 August", care este o întreprindere republicană, si ILEFOR, din industria locală, lucrează cu materii prime și materiale identice, produsele lor sînt asemănătoare. Deci, ar putea fi conduse de aceeași centrală. Mai propun ca din viitoarea ierarhie a funcțiilor tehnico-economice din întreprinderi și din centralele industriale să fie eliminați „adjuncții", care nu sînt în măsură să contribuie la întărirea răspunderii personale.

de un ar

ION STANATIEV, 
director al uzinelor 
„Industria Sîrmii*  

Cîmpia Turzii:Ar fi necesară limitarea livrărilor in „tranzit**  ale produselor de către marele furnizor la cantitățile vago- nabile, crearea unor unități puternice de aprovizionare și desfacere teritoriale, care să centralizeze, contracteze și să desfacă toate produsele de un anumit specific, atunci cînd pentru un beneficiar nu se formează un vagon complet. Să se reconsidere activitatea organizației de transport auto (DRTA), care să fie obligată să asigure în primul rînd transporturile în cadrul regiunii de care aparține pentru toate unitățile, indiferent de cantitatea vehiculată.

gie. Nu ar fi decît binevenită ca în cadrul acestei centrale să se includă și linele unități de deservire, proiectare și cercetare. Intervine și o altă chestiune. Acum, administrația exploatărilor miniere este a- glomerată de o serie de ședințe, de fel de fel de controale, din partea Inspecției sanitare de stat, Inspectoratului geologic, a altor organe. Propun să se studieze posibilitatea înființării unui organ unic de control minier. Ca urmare, s-ar reduce numărul controalelor, precum și cel al planurilor de măsuri, iar conducerile exploatărilor ar avea mai mult timp să se ocupe de problemele producției, controlul devenind calificat și de real folos pentru Întreprinderi.

tează. apoi_ se expediază la Turnu montajul vagoanelor, acolo se stația Socola-Iași, 
a fi livrate beneficiarului extern. Din aceleași motive, uzina să fie dotată cu un cuptor electric pentru oțel, cu o capacitate de 3 000 kg, care ar înlătura numeroasele deficiențe în- tîrnpinate în prezent

Severin pentruDe întorc iarăși in pentru

Ing. CONSTANTIN 
SPOITU, 

directorul Uzinei 
de aluminiu Slatinai

Dr.
VALEA GABRIAN,

director general
al Combinatului minier 

Baia Mare:Deoarece în industria regiunii Maramureș ponderea cea mai însemnată o are producția de metale neferoase. este rațional ca extragerea minereurilor neferoase și realizarea produselor finite să se facă în- tr-un cadru organizatoric unic. în acest sens, propun înființarea unei centrale industriale miniere-meta- lurgice, ceea ce ar permite asigurarea unui flux tehnologic continuu producției : explorare-exploatare, parare minieră pre- și metalur-

CONSTANTIN BUZAC,
muncitor la Uzina mecanică 

Nicolina:Datorită greutăților !n- tîmpinate în cooperarea cu alte întreprinderi și ținînd seama de posibilitățile existente la Uzina mecanică Nicolina, să se prevadă sporirea volumului prelucrărilor mecanice în secțiile proprii. Pornesc de la necesitatea înlăturării sistemului actual de cooperare, greoi și întortocheat, stabilit de direcțiile generale din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini : pentru boghiu- rile destinate exportului, piesele de oțel se toarnă la uzinele „23 August'*  din București, se prelucrează la 7 întreprinderi din țară, se aduc la Iași și se mon-

Propun distribuirea cercetărilor din cadrul institutului mineralelor neferoass rare din București la unitățile de specialitate din țară, pentru a dezvolta aici nuclee de cercetare. La noi s-ar putea dezvolta, de pildă, o cercetare fundamentală șl aplicativă în domeniul electrolizei aluminiului, magneziului, a- liajelor ușoare și produselor carbonoase. Aceasta deoarece am in vedere că, pe lîngă uzina existentă, se mai construiesc încă două : una de prelucrare a aluminiului și alta de produse carbonoase. Profilul uzinei noastre, cu laboratoarele sale permite, de asemenea, efectuarea de cercetări în domeniul rafinării aluminiului metalic. în același timp, se creează posibilitatea inginerilor din producție care-și pregătesc doctoratul, să fie la curent cu noutățile de cercetare, se ajunge la un mediu mai efervescent confruntare teoria de științifică.
mediu de studiu și de a practicii cu înaltă ținută

Microhidrocentrala Oești de pe Argeș mtratâ de curînd în probe tehnologice Foto : Affcrpres

■ V -

Ing. ALEXANDRU 
ILIESCU, 

secretar al Comitetului 
regional Suceava al P.C.R iIn regulamentul relațiilor contractuale ar trebui să se prevadă răspunderi materiale personale, atunci cînd nu se respectă contractul încheiat. Avînd în vedere dezvoltarea producției industriale, ar fi bine să se revadă actualele acte normative, în sensul ca acestea să conțină în aceeași măsură o răspundere clsă pentru realizarea nulul de transport, întreprinderilor deducție, cît șl celor de transport.

pre- pla- atlt pro-

JUDEȚULunitate administrativ-teritorială operativă și eficientă
Conf. univ. dr. 

Stelian C UREA, 
Facultatea de drept 

Universitatea „A. I. Cuza' 
din lașiOrganizarea administrativ-teritorială a statului nostru socialist constă în împărțirea armonioasă a teritoriului în diferite unități administrative, bine delimitate și organizate, pentru a se putea realiza o cît mai bună conducere și 

administrație a statului. O- biectivele, a căror realizare se urmărește prin această împărțire administrativ-teritorială sînt legate de a- propierea aparatului de stat de producție, de larga participare. în mod organizat. a maselor populare la conducerea și administrația statului, de ridicarea nivelului de trai material și cultural al oamenilor muncii.In istoria administrației noastre de stat, denumirea 

de județ este binecunoscută, județul fiind o importantă unitate administrativă, formată din mai multe comune, care sînt așezări naturale. Din numeroase documente se poate constata că județul are o existentă veche în țara noastră.Documentele menționează existența județelor în Muntenia încă de la finele secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea. Legea administrativă din anul 1864, de sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, 

reglementează o nouă organizare a județelor, cărora li se acordă personalitate juridică, avînd în frunte pe prefect. După Constituția din 1866, această unitate administrativ-teritorială a fost menținută și organizată prin numeroase legi.Măsurile privind îmbunătățirea organizării admi- nistrativ-teritoriale stabilite de conducerea de partid în documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie a.c. urmăresc să stabilească o ordine desă- 

vîrșită în organizarea administrativă a țării, prin înființarea județelor, a municipiilor, desființînd regiunile și raioanele și organl- zînd comunele pe baze mai reale ; acestora li se acordă o largă competență economică șl social-culturală, precum și o mare independență operativă în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. De asemenea, județul va constitui o bază temeinică pentru realizarea unei organizări superioare a activității administrative locale.

Conducerea șl organizarea lui se va deosebi fundamental de aceea a vechilor județe. Din analiza directivelor se poate constata că sa acordă consiliului județean o largă competență, precum și o mare independență o- perativă în rezolvarea sarcinilor.Consider că noua împărțire administrativ-teritorială a țării creează condiții favorabile pentru comune cît șl pentru județe ca, în vederea unor mari realizări de ordin economic sau 

social-cultural, să se poată asocia între ele. Astfel, cu fondurile materiale și bănești adunate, se vor putea construi, de exemplu, hidrocentrale, mari instalații de irigații etc, care să deservească interesele mai multor comune sau județe. De asemenea, noua împărțire administrativ-teritorială creează cele mai bune condiții pentru a asigura o cît mai reală raționalizare, perfecționare și simplificare a aparatului administrativ de stat.

In vederea emiterii noii legi pentru organizarea și funcționarea organelor locale ale puterii și administrației de stat cred, totodată, că este absolut necesar ca organele competente da partid și de stat să analizeze în prealabil cu toată a- tenția structura fiecărui organ administrativ în parte, cît șl structura sistemului organelor administrative în general de pe teritoriul u- nităților administrative respective. Cu ocazia acestor analize, trebuie să se urmă

rească îmbunătățirea metodelor de conducere, de muncă, a formelor de evidență, înlăturarea organelor și serviciilor Inutile, a cheltuielilor neproductive, precum și a manifestărilor de birocratism. De asemenea. apare ca o necesitate o nouă redistribuire a lucrătorilor administrativi în cadrul organelor administrative, ținînd seama de pregătirea lor profesională, o- rientarea lor politică și ideologică, precum și de experiența dobîndită.

Ing. TRAIAN GIRBA, 
președintele Comitetului executiv 

ol Sfatului popular regional Oradea• în elaborarea proiectului de lege privind organizarea și funcționarea organelor locale ale puterii de stat să se prevadă lărgirea competenței consiliilor comunale și să se asigure valori bugetare in concordanță cu cerințele dezvoltării econo- mico-sociale a fiecărei localități in parte.
VASILE MUREȘAN, 

președintele Sfatului popular 
al comunei Jibou-Cluj

CONSTANTIN MIHAILESCU,
director la D.S.A.P.C. — lași• în vederea asigurării unui conținut sigur șl aplicativ muncii de proiectare la elaborarea studiilor de sistematizare a localităților rurale, considerăm să se urgenteze, de către Comisia centrală pentru sistematizare (cu consultarea DSAPC-u- rilor), emiterea criteriilor, a studiilor și cercetărilor, a legislației și a actelor normative în acest sens. Să se păstreze cîteva centre mici ca sate- muzeu, incit tineretul de astăzi, și mai ales cel de n-îine, să vadă și să compare traiul de altădată al țărănimii cu cel prezent și viitor.

CAROL VAGNER,
secretar al comitetului comunal 

de partid Ciacova• Instituțiile și unitățile de pe teritoriul aparținător comunei : cooperația de consum și cea meșteșugărească, unitățile de gospodărie comunală, școlile, unitățile sanitare — umane și veterinare — să fie subordonate in mai mare măsură primăriei, iar bugetul să permită buna întreținere și dezvoltarea lor.

ALEXANDRU MLADI, 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular raional Giîort• Avînd în vedere că în comunele de deal și de munte, unde terenurile sînt proprietate particulară, construcția de locuințe personale va întîmpina u- nele greutăți, propun ca acelor cetățeni care doresc să-și construiască case în vatra satului, dar nu au terenuri, să li se asigure intrarea în posesia acestor terenuri prin schimb sau contra cost. Ia un preț stabilit de lege. Propun, de asemenea, să fie reglementată prin lege și atribuirea loturilor personale, destinate construcției de case, specialiștilor și intelectualilor care lucrează în mediul sătesc, dacă ei doresc să se stabilească in comunele respective.

EUSEBIE LATIȘ,
arhitect D.S.A.P.C. — Suceava• 1. .cu viitor, elaborarea documentațiilor de sistematizare a localităților ar fi bine să se facă la nivelul comunei (ea de altfel, după părerea mea, putîndu-se realiza intr-o primă etapă numai la nivelul județului) ; întocmirea însă a documentațiilor pentru construcții, și în special pentru locuințele ce se realizează la sate, acordarea asistentei tehnice, cît și urmărirea aplicării și a îmbunătățirii continue a schițelor de sistematizare sint sarcini pe care le consider absolut necesar a fi rezolvate în comună, urmînd ca fiecare viitoare comună să aibă un tehnician cu specialitate în construcții si sistematizare. In acest scop, propun să ia fiinfă un număr de școli tehnice cu acest profil. Probleme legate de sporirea numărului de cadre se pun și în vederea organizării teritoriului agricol.

GHEORGEE POP, 
președintele Comitetului executiv 

al Sfatului popular regional Maramureș• In sistematizarea localităților rurale se simte lipsa specialiștilor. De aceea, propun organizarea, pe plan republican, a unei școli cu durata mai scurtă decît Institutele sau facultățile, pentru pregătirea cel puțin de subîngineri, care să contribuie la elaborarea lucrărilor de sistematizare a comunelor și satelor, la întocmirea proiectelor pentru construcțiile socîal-culturale și gospodărești din mediul rural. Ei ar trebui pregătiți și în direcția introducerii în proiecte a specificului local.
VIDA GHEZA,
artist al poporului• Pen ru a împleti strins modernul cu tradiția, propun ca, o dată cu sistematizarea, anumite sate sa fie declarate rezervații etnografice. în fiecare sat s-ar putea amenaja o casă-muzeu, in care să se adune tot ce este mai valoros din punct de vedere istorie, etnografic și artistic.

IAcad. CONSTANTIN DAICOVICIU,
rectorul Universității „Babeș-Bolyai'-Cluj• O dată cu noua împărțire administrativ-teritorială să se treacă și la revizuirea denumirii localităților. Istoricii și lingviștii pot aduce în această acțiune o contribuție valoroasă. Se simte nevoia unei asemenea reconsiderări, fiindcă multe din vechile denumiri au fost înlocuite, fără justificări, 

cu altele, care nu au nimic nici cu istoria, nici ca tradiția și nici cu realitatea prezentului.
DUMITRU BORDEA,

■secretar al Comitetului raional
P.C.R. Ineu• In delimitarea noilor comune, să nu se alipească satele existente la distanțe mari numai pe motiv că trebuie atins un anumit număr de populație. Pe de altă parte, acțiunea de sistematizare a comunelor să nu se mărginească numai la amplasarea construcțiilor, ci și la confort, la mărimea șl armonizarea lor cu fondul construit existent. în consiliile de conducere ale comunelor să fie atrași un mare număr de specialiști — ingineri, medici, profesori, mecanizatori — spre a se asigura, și sub acest aspect, eficiența activității depuse pentru înflorirea localității.

IOSIF MOLNAR, 
profesor de psihologie, 

școala pedagogică Odorhei• Delimitarea mai precisă a competențelor șl atribuțiilor, simplificarea și raționalizarea aparatului de stat, alegerea — in organele de conducere — a unor cadre bine pregătite șl promovarea. In activitatea acestora, a principiului muncii colective, vor asigura dezvoltarea economico-socială, culturală, edilitară și gospodărească a localităților, în orașul Odorhei, de pildă, ar merita studiată problema dezvoltării rețelei balneologice, existînd resurse de apă minerală — Izvoare earbogazoaso, sărate etc.
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Oră de studiu la Institutul de limbi și literaturi străine din București Foto : Gh. Vințilă

18,00 — La ordinea zilei : în 
dezbaterea opiniei publice : Pla
nul de stat, instrument al creș
terii eficienței economice. 18,30 — 
Studioul pionierilor... la Bacău. 
19,00 — Mult e dulce șl frumoa
să... emisiune de limbă română. 
19,30 — Telejurnalul de seară. 19,45 
— Agenda dv. 19,50 — Buletinul 
meteorologic. Publicitate. 20,00 — 
Filmul serial ..Ivanhoe".

întrebări la care s-a răspuns, În
trebări la care nu s-a răspuns 
încă. Emisiune de știință. 21,15 — 
Teleglob — emisiune de călătorii 
geografice : Honduras. 21,35 — Dic
ționar de personaje „Litera T“. 
22,05 — Seară de balet. „Fru
moasa din pădurea adormită" de 
P. I. Cealcovskl. Montaj pentru 
televiziune. 22,35 — De la Giotto 
la Brâncușl, prezintă Ion Frun- 
zettl. 22,55 — Telejurnalul de
noapte.

VALOAREA INTERPRETULUI

DE MUZICA UȘOARA
rostul muzicii ușoare ? frunțile oamenilor, a momente de destin-Care este< descreți 

s acorda ere, de bună dispoziție reconfor- antă, a le oferi prilejul unor mici eflecții, al unor meditații asupra ieții, cotidianului ; a cînta sentimentele cele mai umane de dragoste, rietenie, fericire sau tristețe ; de dmirație față de frumusețile patriei; înmănunchea în versuri și muzică ucuria omului de a trăi, de a des- ășura în voie energia tinereții, a atiriza moravuri învechite și a iro- iza unele „maniere" sau lipsa de îaniere ; a stimula dansul — acest xcelent mijloc de recreere, atunci înd este folosit corect, cu măsură i în limitele bunului simț ; iată umai cîteva din principalele co- rdonate, care determină rolul șl acul muzicii ușoare în contextul ieții actuale.Este deci firesc ca exigența să fia tare, foarte mare în ceea ce priește creația.Dar interpretarea ? Pentru că ln- erpretarea este un factor la fel de mportant, dacă nu esențial, de care lepinde reușita unei creații de muzică ușoară. Nu este oare inter- >retul acela care personalizează o nelodie, care acordă acesteia con- urul spațial în fața publicului. Nu ste oare el obligat să se apropie ■u sinceritate de mintea și sufletul

de Edmond DEDA

La o
aniversare

Aurel BARANGA

fon Finteșteanu Împlinește cincizeci 
de ani. De teatru I Știrea mă emofio- 
iează și mă derutează în același 
imp. Mă emoționează fiindcă în
treaga mea adolescentă e populată 
■ie amintirea personagiilor create de 
»l, și derutează, cum zic, pentru că 
ar am cunoscut un actor de o tine- 
eje mai neistovită, de un entuziasm 
îrtistic mai contagios.

N-am să uit seara cînd l-am 
idmirat do la galeria „Naționalului*,  
icum patruzeci de ani, în Polonius, 
ascinat de credința pe care o punea 
n rol, misterios flux magnetic trans- 
nis unei săli captivate. L-am aștep- 
af, cum era pe vremea aceea obi- 
:eiul, împreună cu alfi cîfiva sfudenfi, 
a ieșirea din teatru, ca să-mi văd 
niracolul de aproape. în locul bătrî- 
rului de sub reflectoare, a trecut pe 
îngă noi un fînăr firav, grăbit și inti
midat.

Nu știam că peste douăzeci de 
ini voi trăi nesperata cinste de a-l 
avea pe Ion Finteșteanu ca interpret 
în „Anii negri”. Am avut atunci, cu 
prilejul repetițiilor, posibilitatea să 
mă apropii de laboratorul secret al 
acestui mare artist, să trăiesc lîngă 
el procesul de creare a unui rol stu
diat cu pasiune de alchimist, cu o 
minufie, precizie și migală de minia- 
urist, să-l observ chinuit de incerti

tudini, devorat de patima perfecțio
nării, speriat do un gest, obsedat 
do o inflexiune a vocii, preocupat 
de cea mai infimă trăsătură a perso
najului interpretat, încleștat înfr-o 
bătălie decisivă și fără iertare cu 
propriul său rol. L-am urmărit, zi 
de zi, în timpul pregătirii „Scrisorii 
pierdute", sub conducerea neîntre
cutului Sică Alexandrescu, și am vă
zut cum s-a născut Farfuridi. Am trăit 
o lecfie po care n-am s-o uit : a 
disciplinei, a muncii, a umilinței, în 
serviciul artei.

Așa cum n-o să mi se șteargă 
niciodată din memorie seara în care 
■n-am înfîlnit cu profesorul, cu meș
terul, cum îi spun, și pe drept cuvînt, 
slevii săi, cu pedagogul Ion Finteș- 
leanu.

Debuta la „Național", în „A treia, 
patetica", într-un rol covîrșitor, un 
ost discipol de-al său. Ca să-l spri- 
ine și să-i dea curaj, maestrul Fin- 
eșteanu a intrat, în același spectacol, 
ntr-un rol de trei cuvinte, aproape 
j fiouratie. La premieră, cînd a sunat 
jongul, t-am surprins la arlechin, în 
rmbră, pîndind clipa în care învăfă- 
elul său punea pentru prima oară 
liciorul pe scenă. Era alb ca varul 
;i tremura.

M-am apropiat și l-am sărutat pe 
imîndoi obrajii, așa cum o fac și 
istăzi cînd aflu, emofionat și derutat, 
ă împlinește cincizeci de ani de 
eatru. La multi ani, meștere, la mulți 
mi I

ascultătorilor șl — în același timp — să colaboreze cu compozitorul șl poetul, să nu se limiteze doar la simplul rol de intermediar între creatori și ascultători, ci — dimpotrivă — să fie el însuși un factor creator T Răspunsul îl găsim pînă și pe copertele unor melodii tipărite, purtînd mențiunea : cîntec creat de Maurice Chevalier, de Edith Plaf sau de Juliette Greco ; compuse de alții, cîn- tecele au căpătat viață datorită in- terpreților.în muzica noastră ușoară nu sînt oare atîtea melodii ale căror imagini sonore să fie — structural — inseparabile de acelea ale interpre- ților lor ? Nu se identifică oare Margareta Pîslaru cu melodia „în apa mării" de G. Grigorlu, Pompilia Stoian cu cîntecul „Prieten drag" al lui Radu Șerban, Dan Spătaru cu melodia „Măicuța mea" de T. Popa, Aurelian Andrees- cu cu „în tot ce e frumos pe de Elly Constantin ghici cu „Luna la Mamaia" de Veselovski Luigi Ionescu celebrele „Lalele" ale lui T. Popa ?Care sînt mijloacele de expresie ale interpretului de muzică ușoară, de altfel impropriu denumit „cîntă- reț de muzică ușoară" 1 Nu se pot indica rețete-tip, nici nu trebuie să existe asemenea „rețete", care ar duce la șablonizare, la uniformități total contraindicate, avînd în vedere compartimentele atît de diferite ale genului muzicii ușoare (liric, comic, satiric, de dans etc.). Dar anumite condiții comune, elementare sînt obligatorii pentru toți 
interpreții de muzică ușoară : să aibă simț muzical, să posede un glas de calitate, care trebuie educat cu grijă numai de specialiști, pentru ca în dezvoltarea sa să nu alunece spre bel-canto, foarte bun pentru operă, dar dăunător adevăratei interpretări a muzicii ușoare ; să cunoască sol- fegiul la perfecție, să-și însușească tehnica interpretării vocale, a interpretării actoricești (dicție, mimică, gestică, mișcare scenică, dans, machiaj, coafură, costumație etc.), tehnica folosirii corecte a microfonului (element auxiliar extrem de important pentru sublinierea intențiilor interpretării) și să le folosească în mod inteligent cu bun gust și nu în mod abuziv sau lipsit de sens. Toate acestea duc firește la formarea unui stil interpretativ original, personal, rezultat dintr-o concepție despre muzica ușoară trecută prin filtrul personalității solistului, evitînd cu de- săvîrșire imitația, copierea docilă a manierelor unor lnterpreți celebri ca și la alcătuirea unui repertoriu, care să cuprindă numai piese potrivite cu temperamentul, concepția interpretativă și stilul solistului. Bineînțeles este necesară o sumară cunoaștere a limbilor străine respective, atunci cînd abordează melodii cu textul lor original, pentru a le acorda nu numai o pronunție corectă, dar și o exprimare interpretativă corespunzătoare ideilor pe care le cuprind ; să-și lărgească orizontul artistic-muzical, prin audiții consacrate tuturor genurilor muzicale și să nu omită necesitatea permanentă a exercițiilor vocale, a menținerii igienei aparatului vocal printr-un regim de viață ferit de abuzuri.6 analiză sumară a situației interpretării muzicii ușoare în țara noastră ne conduce la constatări nu prea îmbucurătoare.Intr-adevăr, degetele mîinilor sînt prea suficiente pentru a-i cuprinde pe interpreții noștri de muzică ușoară vîrstnici și tineri care îndeplinesc

lume" Roman, Dră-V. sau cu
puncte

Ghiiia a publicat recent „îngeri biciuiți", mal înainte a apărut „Vestibul" de Al. Ivasiuc. Presa și revistele literare publică fragmente de roman ale unor prozatori ca St. Bănulescu, N. Breban, Pop Simion etc. .Dar și pe propriul teren al genului scurt se constată o deplasare a accentului către forme epice mai ample, cultivîndu-se un tip de nuvelă care practic reprezintă mici romane. Acesta e cazul nuvelelor lui Ion Lăncrănjan sau Constantin Țoiu (pe cale de a apare și acestea în volum). N. Velea a publicat (și el) în „Gazeta literară" fragmente dintr-o amplă povestire care-și propun*  urmărirea monografică a destinului unei femei.Sînt toate acestea caracteristici efemere, întîmplă- toare, sau simptome ale u- nor mutații care se produc tn straturile interioare ale prozei și care ar putea fi caracterizate ca o revenire la ambiția creării de panorame mai complexe ale realității, la o investigare mai tranșantă a interacțiunii social-individual ?Răspunsul la această problemă nu este ușor de dat, între altele, dată fiind dezvoltarea plină de imprevizibil a creației. Personal înclin însă să fac o legătură între resuscitarea interesului pentru roman și investigațiile de o mai mare anvergură ale problematicii umane. Nu-1 însă vorba, cum lesne se înțelege, de o întoarcere la un singur tip de proză (la nu știu care eră a monocordului, a „stilurilor unice"), diversificarea artistică survenită în creație exprimînd un proces Ireversibil șl care marchează una din cele mai importante cuceriri ale literaturii contemporane. Toată chestiunea e ca diversificarea să aibă loc pe căi cît mai profunde și să îmbrățișeze inevitabilă) o diversă.Ca să reiau _ mai înainte, am sentimentul că după ce a explorat cu aviditate (și succes) „grădinile suspendate" ale fantasticului și ale poeziei Ireale — puncte de atracție perpetue — proza noastră pare a încerca mai acut tentația realului, a contactului antele cu pămîntul (cu socialul, cu istoricul)...în anii revoluției s-au a- cumulat (nu spun nici o noutate) Importante și revelatorii documente umane, o originală experiență sufletească care astăzi, mai mult decît orlcînd, așteaptă să fie mărturisite, cu mijloacele artei. Confruntarea cu dihamica is-

inoperantă. Secolul nostru stă sub semnul sintezelor celor mai neașteptate, al unor paradoxale aliajuri în care se integrează și armonizează uneori elemente dintre cele mai alogene: lirismul șl reflexivitatea, panoramicul șocant modern șl miturile străvechi, observația socială și notația psihologică, proza exactă a cotidianului șl transparența aeriană a simbolurilor etc.Intorcîndu-ne, după a- cest ocol, la problema e- nunțată mai sus, ne întrebăm: poate oare proza noastră să se dispenseze în vreun fel de surprinderea a ceea ce constituie „secretul" unei existențe? Să recunoaștem deschis: dacă proza nu dispune întotdeauna de un acces direct la conștiința cititorilor, e și pentru că se pronunță încă cu destulă timiditate în anumite probleme cu caracter existențial care definesc prin excelență condiția insului modern. O seamă de obsesii și angoase — exprimînd un eu ascuns — chiar dacă în viziunea noastră n-au un caracter antologic, ci unul istoric, fiind degajate de raporturi umane concrete și nu de o condiție fatal universală, nu sînt prin a- ceasta mai puțin neliniștitoare și grave.Un adevărat prozator nu trebuie să-și refuze cunoașterea a nimic din ceea ce îi poate înlesni o înțelegere atotcuprinzătoare a omului. M-a surprins, de aceea, maniera în care un prozator, într-un articol (altminteri interesant) din „Gazeta literară", tine să ne atragă atenția, în condițiile cînd există o întreagă tradiție de sondare a zonelor abisale sufletești, a- tît în literatura română, cît și universală (și în termeni pe care-i credeam uitați), asupra „cazanului cu smoală al subconștientului, atît de scump mistificatorilor și prestidigitatorilor de cuvinte"^!). Aria de investigație a unui prozator — mai e nevoie să repetăm? — nu cunoaște practic granițe.Efortul care se așteaptă 
e ca orice material recoltat din studiul inepuizabil al existenței să fie orientat spre albia principală, com- promltîndu-se experiențele contrafăcute, de tip livresc, stabilindu-se un contact direct și adine cu fluxul vital al realității.Nu trebuie să uităm că oricît de vast ar fi registrul stilurilor într-o cultură, acestea se subsumează unul timbru specific, conferit de situarea sub arcul de boltă al spiritualității u- nei njatiunl și al. comanda» raentelor unei epoci. Ar trebui, cred, ca în critică, teze ca autenticitatea, adevărul în viață și în artă — curățate de toate interpretările simpliste, într-o accepție cît mai completă — să acționeze cu drepturi ferme (ele constituind de totdeauna titlul de noblețe și mîndrie al literaturii). Căci există o anume gravitate implicită, reflex al unei responsabilități morale care însoțește efortul scriitorului de a disocia ceea ce e autentic de ceea ce e neautentic, ceea ce constituie simplă și amăgitoare aparentă, de adevărul profund.în 1933, Liviu Rebreanu se confesa cuiva: „în orice caz, fată de mulți dintre colegii mei, scriu greu și-ți mărturisesc că greutatea provine și dintr-o încăpătî- nare; țin să nu ocolesc a- devărul, expresia sau tuația, țin neapărat descriu ce gîndesc. mă face să am dificultăți..."Dincolo de aspectele specifice, cu referiri stricte la propriul laborator de creație, sînt definite dificultățile pe care le trăiesc cu sinceritate toți marii prozatori, în încăpățînarea lor de a nu ocoli adevărul șl de a găsi expresia șl situația exactă care să-l comunice.

toriei și a relațiilor sociale îi poate dezvălui prozatorului impresionante panorame ale vieții, impunînd — dincolo de aparențe și fetișisme — adevărul unor ființe și al unor existente. (Caractere care nu rezistă unor supralicitări sufletești, fiind alcătuite din- tr-un material sfărîmicios. Altele — de rezistenta și acuitatea unei săbii de Toledo — ies călite dintr-un șir de aspre încercări. U- nii „eroi de-o clipă", simple prezente meteorice. Lupta pentru aplicarea principiilor comuniste în deplinul lor adevăr și în inalterabila lor puritate a declanșat, firește, și profunde dezbateri interioare, febrile și uneori dureroase căutări ale adevărului, ca și lucida și intensa bucurie pe care ți-o oferă în- frîngerea unor greutăți, depășirea unor situații dificile...). Oare se poate îndoi cineva de forța radioactivă — sub raportul semnificațiilor umane — pe care o conțin aceste incandescente traiectorii ale istoriei noastre ? Am sentimentul că de aceste teme prozatorii se vor apropia cu din ce în ce mai mare interes, într-un continuu a- flux de „foraje" menite să elibereze energiile tăinuite în adîncuri...Făcînd aceste afirmații (poate la un mod prea patetic) precizez din capul locului că nu înțeleg înfățișarea individului doar în anumite relații cu universul. Intrucît, ori de cîte ori, cînd se abordează un asemenea subiect, în subconștientul clanșează rea unor altădată, precizez, clar, punctul de vedere.Este bine cunoscută dilema pe care-o pun în circulație romanele lui Mal- raux. Vincent Berger din „Noyer de l’Altenburg", angajat într-o vie dispută cu unchiul său, replică ferm în fața pretenției că omul s-ar defini exclusiv prin „secretele" sale : „Omul nu este ceea ce ascunde; el este ceea ce face". Firește, această opțiune severă suferă de exclusivism. în adnotările făcute pe marginea studiului ce i-1 dedică Gaătan Picon, Malraux însuși, în dreptul acestei fraze (amintite de critic), se explică : „El declară fără drept de apel, dar ar fi multe care 1 s-ar putea răspunde... căci dacă omul nu este ceea ce ascunde el nu este numai ceea ce face".Este drept că privire asupra servăm cum, în a acționat mai tendința de a ceea ce e vag, filtrat, decît ceea ce e nemijlocit și a- deseori decisiv... Dar nu e nevoie ca unei unilateralități să 1 se opună alta. Ambiția de totdeauna a marilor scriitori s-a îndreptat către totalitate, către o comuniune inextricabilă cu multiplul și complexul. Este ceea ce dovedește orice studiu care urmărește direcțiile de dezvoltare a literaturii române. Să ne a- mintim faptul că a existat o perioadă între cele două războaie mondiale cînd exclusivismului profesat de sămănătoriști (literatura a- devărată nu poate izvorî decît din tratarea vieții rurale) i s-a opus un alt exclusivism: literatura modernă nu se poate alimenta decît cu subiecte oferite de mediul urban (care se sincronizează spiritului veacului). Mișcarea creației a trecut însă peste asemenea limitări și obstrucții asociind generos „Răscoala" lui Re- breanu de „Patul Iui Pro- cust", romanele lui Mihail Sadoveanu de cele ale Hortensiei Papadat-Bengescu.în condițiile actuale orice încercare de absolutizare a unor anumite formule de creație este pur și simplu

nească prea puțin intere» sau nu sînt încurajate în măsura cuvenită. Citez cîteva exemple — așa cum îmi vin ele în minte — fără nici o intenție de selecție ori ierarhizare. Astfel, parcurgînd un număr de cronici la ultimul volum de nuvele al lui Fănuș Nea- gu, „Vară buimacă", am fost uimit de efortul depus în vederea eludării tocmai a problematicii investigate în povestirea : „Acasă" — prin care autorul manifestă voința expresă de a „depăși" cadrul (nici vorbă picant) al unor neoromantice și savuroase întîmplări, ca să pătrundă cît mai precis, direct, în zonele pline de gravitate din istoria satului contemporan. (Atunci cînd »-a impus atenției cronicarilor, povestirea respectivă a fost judecată exclusiv sub raportul particularităților stilistice).Ar mai putea fi evocat și cazul unor romane publicate în noi și amplu revizuite ediții — autorii în- cercînd să țină seama de evoluția țării, pentru a studia mai în adîncime procesele umane care au caracterizat anii precedent! șl care fie că s-au bucurat de un slab ecou, fie că nici n-au fost măcar recenzate. Nici vorbă, simpla afișare a unor asemenea subiecte nu constituie, în o de desine, un merit (și nici scuză pentru lacunele ordin artistic). Astfel preocupări ne interesează doar în măsura în care ele deschid perspective originale asupra destinelor u- mane, numai în măsura în care ele ne ajută să înaintăm în cunoașterea vieții psihice a omului contemporan.Am însă cestea sînt ceptate de deci că, în orice caz, aici stă cheia problemei, ci în anumite cqnfuzii care continuă să persiste — referitoare mai ales la abordarea frontală a contradicțiilor realității în proză (șl care n-ar trebui să întîrzie a fi pe deplin elucidate).Aș face observația (hazardată ?) că în ultima vreme asistăm la un reviriment al dezvoltării romanului (după cîțiva ani de relativă eclipsare a faimei sale, în favoarea speciilor scurte : schiță șl povestire). Să se retină : se află în librării „Moromeții" volumul II. Sînt gata să iasă de sub tipar: noul roman al lui Zaharia Stancu, ca șl „Șoseaua Nordului" volumul II de Eugen Barbu. Al. Ivan

aptitudini deosebite pentru muzica ușoară, urmînd a fi repartizați — consecvent examinărilor — la anul I (pregătire), anul II (dezvoltare) sau chiar direct în anul III (perfecționare).Propun, totodată, constituirea unul consiliu artistic-pedagogic, compus din reprezentanți ai Consiliului muzicii din C.S.C.A., delegați ai Biroului muzical O.N.T. și O.S.T.A. (instituții direct interesate), membri ai Biroului secției de muzică ușoară a Uniunii compozitorilor, regizori de estradă, regizori de televiziune, maeștri coregrafi, care — periodic — să analizeze procesul de învățămînt și să aducă o prețioasă contribuție, prin diverse sugestii și propuneri, la îmbunătățirea programei analitice și a metodei de predare. Certificatele de absolventă ar urma să acorde elevilor atestarea dreptului de practică profesională și încadrarea la o categorie corespunzătoare de salarizare.Așa cum institutele superioare de învățămînt artistic pregătesc temeinic, în mulți ani de studiu, pe slujitorii scenelor de operă, operetă, filarmonică, tot astfel numeroșii iubitori ai muzicii ușoare au dreptul să pretindă — și noi avem obligația Imperioasă de a le acorda — o interpretare de bună calitate, pe care această școală de specializare în muzica ușoară ar putea s-o asigure.

majoritatea acestor condiții elementare. în schimb ar fi necesară, poate, o mașină de calcul pentru a asigura numărarea diletantilor care dau asalt profesionismului, folosind undele radioului, canalele televiziunii, diferitele concerte, spectacole, ca șl numeroase alte prilejuri.Printre aceștia — și în afara lor — sînt destule elemente talentate, care s-ar putea dezvolta pînă la nivelul oricăror exigențe, dacă ar exista o 
formă organizată de perfecționare 
pentru interpreți vocali profesio
niști, capabilă a le asigura pregătirea și dezvoltarea. E un deziderat mai vechi care a apărut deseori în coloanele ziarelor noastre, dar a rămas pînă azi nerezolvat.Este drept că există în momentul de fată o preocupare pentru muzica ușoară la Școala populară de artă prin catedrele de canto, saxofon, trompetă, trombon, baterie. Dar Școala populară de artă are ca scop exclu

siv pregătirea elementelor talentate pentru 
artistici de ama
tori, idr diplomele școlii țin să sublinieze acest lucru. Nu e mai puțin adevărat că din rîndul amatorilor — elevi ai acestei școli — s-au ridicat, datorită aptitudinilor deosebite și studiului, o serie de tineri soliști care — angajați de diverse instituții de specialitate, au luat drumul profesionismului (Aura Ur- ziceanu, Doina Hoadrea). Acest fapt însă nu modifică scopul în sine al programului de muzică ușoară din cadrul Școlii populare de artă.Venind în întîmpinarea soluționării acestei probleme. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a realizat un prim pas, organizînd prin Consiliul muzicii un curs experimental de perfecționare a tinerilor soliști de muzică ușoară. Acesta s-a desfășurat la Centrul de perfecționare a cadrelor din C.S.C.A., în două etape : prima de 5 săptămîni la sfîrșitul anului 1968, iar a doua — 8 săptămîni — în primăvara anului 1967. Dar ele au fost impropriu denumite „de perfecționare", fiind de fapt în majoritatea cazurilor de inițiere muzicală ; lipsa de continuitate a etapelor cursului — de altfel mult prea scurte — a îngreunat desfășurarea evolutivă a procesului de învățămînt ; lipsa unui examen de admitere a permis pătrunderea la cursuri și a unor elemente total necorespunzătoare.Există oare alte soluții ?Crearea unei Secții de muzică ușoară în cadrul conservatorului „C. Porumbescu", a unei facultăți de 3 ani pe lîngă Institutul pedagogic, sau a unui învățămînt profesional pe lîngă teatrele de estradă ridică deopotrivă dificultăți, îndepărtează realizarea imediată a dezideratului amintit. De aceea, în momentul de față nu aș vedea — pe lîngă eventuala derogare cordată secției de ră a școlii populare de artă — decît o singură soluție aplicabilă imediat, pentru că nu necesită suplimentări de scheme, fond de salarii, personal administrativ, și anume : crearea unui curs de trei ani pentru specializarea soliștilor de muzică ușoară, care să se desfășoare în incinta Centrului de perfecționare a cadrelor de pe lîngă C.S.C.A„ avînd ca bază experiența pozitivă dobîndită cu ocazia cursurilor precedente. La această școală de specializare în muzica ușoară ar putea participa — în baza unui examen de admitere — tineri între 18 și 22 de ani. absolvenți de liceu, dotat! cu
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PE ECRANE 19,30.

Cerul începe

la etajul III

• Teatrul de stat de operetă : 
Secretul Iul Marco Polo

• Opera română : Romeo și 
Julieta — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Privește Înapoi 
cu mtnle — 20, (sala din str. Al. 
Sahla nr. 78 A) : Kean — 20.

L. Ca- 
Oamenl 

Studio) :

a-muzică ușoa-

• Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.

• Teatrul Național „I. 
raglale* (sala Comedia) : 
șl șoareci — 19,30, (sala 
Seringa — 19,30.

SAPTAMÎNA VIITOARE

; 20.

(completare Pilule II)

• Circul de stat : Atracțiile ma
nejului — 19,30.

devreme : UNION (completare Retro- 
— 15,30 ; 20,30, BUZEȘTI (completare

• Teatrul „Ion Creangă* : Toate 
pinzele sus — 10.

• Teatrul „Țăndărică* : Vrăjito
rul din Oz — 17, (la Palatul Pio
nierilor) : Gullver tn țara păpu
șilor — 17.

• Teatrul „Barbu Delavrancea* i 
Morlțca —19,30.

• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. TM- 
nase* (sala Savoy) : Scandal Ia 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Colibri Music-Hall — 19,30.

• Teatrul I. Nottara
Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala 
Studio) : Ctnd luna * albastră 
— 17 ; 20.

unora se de- reflex și aminti- schematisme de voi căuta să-mi cit se poate de

aruncînd o, ■ proșei, ob—• i ultimii ani, cu seamă se înfățișa

si- să Asta

a Reîntoarcerea lui Surcouf : PATRIA — 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;
18.45 : 21.
• Un taxi pentru Tobruk : SALA PALATULUI (seria de 
bilete 2170 — orele 19,30), CAPITOL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 
16,15 ; 18,30 ; 20.45.
• Loana : REPUBLICA (completare Micii înotători) —_ -- ..— ..... ... .... ............ (completar*

21.15.

9,45 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, MODERN 
Tovarășa) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Contele Bobi, spaima vestului sălbatic : BUCUREȘTI
— 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 : 19 ; 21.
a Cine va deschide ușa 7 : LUCEAFĂRUL
Orașul) — 9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
a O fată fericită : VICTORIA (completare Băiatul șl căr
bunele) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA
— 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.
o Zece negri mititel : ARTA (completare Sub semnul trai
nicei prietenii româno-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.
a Opera de trei parale : CENTRAL — 9 ; 11,30 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30.
a Comoara : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14.
a Ecou pe coastă : LUMINA (completar*  Orașul fără 
străzi) — 9—16,30 în continuare ; 18,30 ; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
a Slndbad marinarul : DOINA (completare Micii Înotători)
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, VITAN (completare Ziua 
recoltei 1967) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.

(completare

O nouă producție a studioului cinematografic „București" va fi prezentată săptămîna viitoare pe ecrane. Este ecranizarea nuvelei „Cerul începe la etajul III" de Francisc Mun- teanu. Scenariul și regia aparțin scriitorului. Protagoniștii filmului sînt Silviu Stănculescu (căpitanul de marină Mihai Dan) și Irina Găr- descu (Ana, o tînără sculptoriță). La realizarea filmului au mai contribuit actorii Ștefan Ciobotărașu (cîrciumarul), Gh. Ionescu Gion (doctorul), Matei Alexandru (Cazacu), Emil Hossu (Tony).Imaginea: Nicolae Girardi. Muzica: Te- mistocle Popa. Decoruri : Aureliu Ionescu.
i

• Vulturii zboară 
spectlvă jubiliară) 
Mlaștina tăcută) — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Desene animate i UNION — 18.
• Mondo cane — Viața plină de 
— 9—20 în continuare.
• Un idiot la Paris i CIULEȘTI 
15 ; 17 : 19 ; 21.
• Profesorul distrat I FEROVIAR 
18 ; 20,15, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ;

surprize I TIMPURI NOI

(completare Armonie) —

cinema
ambele completare*  Efemere), AURORA (completare 
fabulă modernă) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; "
FLAMURA (completare Legenda) — 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Salvele Aurorei : DACIA (completare Sttrcul, pasăre 
reptilă) — 8,30—20,45 tn continuare.
a Fantomas contra Scotland Yard : FLACARA (completare 
Aventurile Iul Bobo-Clty) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow : BUCEGI — 9—13,30 în continuare 
16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 9,30 J 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.

O
20,30, 

13,30 ;

• Canaliile 1 UNIREA
20,30.
• Ocolul : TOMIS (completare Efemere) — 9 ; 11,19 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Povestea țarului Saltan : POPULAR (completare Labora
torul vieții) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pe cer trece carul mare : MUNCA 18; 18,15 ; 20,38.
• Cum să furi un milion : MOȘILOR (completare Orașul) 
— 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Pasărea Phiinlx t VIITORUL — 15,15 i 18 ; 20,48.
• French-cancan s COLENTINA (completar*  Vecinii) — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Subteranul : VOLGA — 10 ; 12 ; 18 ; 18 ; 18,18 ; 10,30. 
a Răzbunătorii : RAHOVA (completare Despre fumat. 
Aprindeți o țigară) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Testamentul Incașului : PROGRESUL (completar*  Ori
zont științific nr. 9/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Sfidare : LIRA (completare Jety) — 16 ; 18 ; 20.
• Prostănacul : DRUMUL SĂRII (completare Scuzați, a- 
tracțli) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Spartacus — ambele serii : PACEA — 18 ; 19,30.

«Comisarul X : COTROCENI (completare Aventurile Iul 
obo-City) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• Amprente : FERENTARI (completare Armonie) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Castelanii : CRINGAȘI (completare O nuntă la Olteni) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.

a Cine călărește un tigru : COSMOS (completar*  Băiatul 
cărbunele) — 15,30 ; 18 ; 20,30, La librâria centrala din laji
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RECEPȚIE CU PRILEJUL ANIVERSĂRII Cu prilejul sărbătorii naționale

ELIBERĂRII ALBANIEI a R. S. F. Iugoslavia
viața internațională

Delegația guvernamentală economică română, condusă de Gheor- ghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care a purtat tratative la Havana privind dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice dintre România și Cuba, s-a întors miercuri la a- miază în Capitală.La sosire, pe aeroportul Bănea- »a, erau prezenți Petre Blajovici, vicepreședinte al Consiliului de

alMiniștri, Petre Burlacu, adjunct ministrului afacerilor externe, Ni- colae Anghel, adjunct al ministrului comerțului exterior, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale economice, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.A fost de față Omar Morales, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Cubei Ia București. (Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 23-a aniversări a eliberării Albaniei, ambasadorul acestei țări la București, Iosif Pogace, a oferit miercuri seara o recepție.Au participat tovarășii Emil Bod- naraș, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, Adrian Dimitriu, ministrul justiției, Aurel Moga, ministrul sănătății și prevederilor sociale, Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., George

Macovescu, prim-adjunct al 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.

Cuvîntarea ambasadorului 
iugoslav la posturile de 
radio si televiziune

O cuvintare a luiWaldeck Rochet
(Agerpres)

vremea
Cronica zilei

între 20-29 noiembrie ne-a vizitat țara o delegație a Comitetului central al Sindicatului lucrătorilor din instituțiile sanitare din U.R.S.S., condusă de Tatiana Iumașeva, secretar al comitetului central al sindicatului. In timpul șederii în țara noastră membrii delegației au vizitat unități sanitare din diferite localități și s-au întreținut cu cadre medico-sanitare și activiști sindicali, interesîndu-se de preocupările și sarcinile sindicatelor din țara noastră în domeniul ocrotirii sănătății și al asigurării deservirii medico-sanitare a populației. Delegația a fost primită de Larisa Mun- teanu, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. Miercuri, oaspeții sovietici au părăsit Capitala îndreptîndu-se spre patrie.
★Miercuri la amiază a sosit în Capitală o delegație din Cehoslovacia, care va duce tratative la Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene în vederea încheierii unui acord privind transporturile rutiere de călători : mărfuri între cele două țări.
★L« Palatul culturii din tești a avut loc miercuri nisajul expoziției de fotografii „Anotimpurile în Belgia", organizată de Institutul român pentru relații culturale cu străinătatea, în cadrul schimburilor culturale prevăzute între cele două țări pe anul

în curs. în peste 100 de imagini sînt redate aspecte din viața și preocupările locuitorilor acestei țări.Cu prilejul deschiderii expoziției au rostit scurte cuvîntări Nicolae Mateescu, secretar al comitetului regional pentru cultură și artă, și Robert Van Overberghe, prim-se- cretar al Ambasadei Belgiei la București. (Agerpres)

LA SATE

Ieri In (ară : Vremea » fost umedă, cu cerul mai mult acoperit. Au căzut ploi temporare în Transilvania, Banat și Olte- în Muntenia și Vîntul a suflat slab Temperaturania, și locale Moldova, pînă la potrivit, aerului la ora 14 era cuprinsă între 1 grad la Miercurea Ciuc și 13 grade la Constanța. După- amiază, local, în Transilvania, Oltenia și Muntenia, ceața a persistat. în București : Vremea a fost umedă, cu cerul acope-

rit. Vîntul a suflat slab. A burnițat. Temperatura maximă a atins 5 grade.Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 și 3 decembrie. In (ară : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor cădea precipitații locale, mai frecvente în nordul și estul țării. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară în a doua parte a intervalului, începînd din nord- vestul țării. Minimele vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, iar maximele între 2 și 12 grade. La începutul intervalului ceață. în București : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar poros. Vor cădea precipitații slabe. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară, la sfîrșitul intervalului.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, ambasadorul acestei țări la București, Iakșa Petrici, a vorbit miercuri seara la posturile noastre de radio și televiziune.(Agerpres)
T elegramă

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Comeliu 
Mănescu, a trimis domnului Nur 
Ahmad Etemadi, cu ocazia numirii 
sale în funcțiile de prim ministru și 
ministru al afacerilor externe a Afga
nistanului, o telegramă de felicitare, 
urîndu-i succes în Îndeplinirea înalte
lor misiuni încredințate.
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Populația de la sate, ca și cea de la orașe, găsește în economisirea banilor la C.E.C. un mijloc avantajos care îi înlesnește procurarea unor obiecte de valoare mare și de folosință îndelungată sau satisfacerea altor cerințe personale.în prezent, numărul libretelor de economii care aparțin locuitorilor de la sate este de peste 2 ori mai mare decît în anul 1960, iar soldul depunerilor pe aceste librete a crescut de peste 10 ori.Peste 100 de mii de săteni din regiunea Brașov își păstrează banii pe librete de economii. în afara acestora, numeroși alții economisesc pe obligațiuni C.E.C. Aproape 90 la sută din membrii cooperativelor agricole de producție din comunele Ghimbav, Hărman, Prejmer, Cernatu de Jos și Săliște economisesc la C.E.C.O dezvoltate largă cunoaște acțiunea de economisire și în satele din regiunea Suceava, în cadrul cooperativelor agricole de producție din Ibănești și Cristinești numărul depunătorilor a crescut în luna octombrie a.c. cu 15 la sută față de aceeași lună a anului trecut, iar volumul sumelor depuse a crescut de 5 ori, comparativ cu luna octombrie 1966.La 31 octombrie a.c. numărul depunătorilor din satele regiunii Banat a fost cu 11,6 la sută mai mare față de 31.XII.1966, iar soldul general al depunerilor cu peste 16 la sută mai mare. în comunele Biled, Variaș, Lenauheim, Lo- vrin, Comlosul Mare, Vinga, Curticl, Ciacova, Peciu Nou, Belint, Zabrani și multe altele, peste 60 la sută din numărul total al țăranilor cooperatori sînt depunători la C.E.C.în regiunea Dobrogea, acțiunea de economisire la C.E.C. cunoaște, de asemenea, o tot mai largă dezvoltare. în raionul Hîrșova, de exemplu, soldul depunerilor populației de la sate a fost la 31 octombrie a.c. cu 32 la sută mai mare față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Buni gospodari, locuitorii satelor dobrogene se conving de avantajele păstrării surplusului bănesc la Casa de Economii. O dovadă concludentă în această privință este faptul că în comunele Saraiu, Crucea și Cnsimcea, fiecare al doilea locuitor este posesorul unui libret de economii. Desigur, scopurile în care se strrng economiile la C.E.C. sînt multiple : construirea de case trainice și frumoase. cumpărarea de obiecte de folosință îndelungată ca mobilă, televizoare, frigidere, mașini de cusut, mașini de spălat rufe etc.

SPORT
După 0-1 la Torino SURPRIZĂ LA BUCUREȘTI:

Rapidiștii au prima șansă
pentru calificare”

este de părere Vittorio Pozzojucătorii români urmă-evident căresc un rezultat de egalitate, spre a putea apoi învinge în partida de la București. După ce au primit a- cel gol, destul de norocos pentru Magnusson, ei mi-au arătat și foarte frumoase și subtile lucruri în atac. Cu mai multă vigoare și viteză, ar fi putut probabil să și egaleze. In mod special mi-au plăcut Ionescu, Motroc, Năsturescu. Aștept

TORINO (prin telefon, de la Efti- mie Ionescu). — în condițiile în care radioul și televiziunea au informat operativ, chiar în timpul meciului, cum s-a desfășurat jocul dintre Juventus și Rapid — meci contînd, după cum se știe, pentru optimile de finală ale „Cupei campionilor europeni” — nu rămîne decît să mă rezum la un comentariu general asupra jocului și a jucătorilor. Ieri Juventus și Rapid au adoptat tacjj5a cea med cpnvțBPt- revederea cu prietenii mei români, w bcu spontanul public bucuieștean și bineînțeles, cu cele două echipe pe care le-am văzut astăzi; la 13 decembrie voi fi deci bucuros să mă număr printre spectatorii de pe marele stadion al României.
— Rapid sau Juventus se va ca

lifica în sferturile de finală ?— Evident, după această minimă înfrîngere, rapidiștii au, cum se spune la noi, zarurile în mînă. Trebuie să știe însă să joace cu toată vigoarea și în același timp cu subtilitate în ofensivă rolul din meciul retur. Părerea mea este că Rapidul are prima șansă 1
*Arbitrul maghiar Emsberger a condus următoarele formații : Ju

ventus Torino : Anzolin, Salvadore, Leoncinl, Bercellino, Castano, Sacco, Magnusson, Del Sol, Zigoni, Cinesinho, Menichelli.Rapid București: Răducanu, Lu- pescu, Motroc, Dan, Greavu, Dinu, Jamaischi, Năsturescu, Dumitriu II, I. Ionescu, Codreanu.

bilă pentru fiecare : gazdele au insistat continuu în atac, iar oaspeții, fără a neglija ofensiva, și-au concentrat atenția în apărare. Ar fi fost posibil ca intențiile tilor de a obfine un meci se realizeze. Calmul părare, jocul sigur al șilor Dinu-Jamaischi și chiar panica ce a presupus-o prezența lui Ion Ionescu în atac (cui înfipt în mijlocul careului torinez) constituiau suficiente posibilități de reușită în aplicarea ideii lor de joc. De altfel, totul a decurs normal pînă, dar șl după minutul 60. Numai atunci, o ezitare în grup a apărării noastre și, aș zice, o „zvîcnire” de ambiție a suedezului Magnusson (trecut nu de circumstanță, de pe extrema dreaptă pe cea stîngă) — și Răducanu a fost nevoit să scoată mingea din plasă.Cînd scriu rîndurile de mai sus, la tribuna presei unul din cei mai reputați tehnicieni și conducători ai fotbalului italian, actualmente competent comentator de fotbal — e vorba de Vittorio Pozzo — își împărtășește impresiile cîtorva ziariști italieni. Profit de ocazie pentru a-i solicita un scurt interviu.
— Cum considerați rezultatul 

meciului 7— După opinia mea, rezultatul este just. Torinezii au demonstrat și astăzi că' nu dispun de o linie de atac eficace. Deși au avut o bună perioadă de timp superioritatea, atacanții lui Juventus s-au văzut în cele mai multe situații blo- cați de prompta apărare română.
— Ce impresie v-a tăcut echipa 

Rapid ?— Inteligentă, iată caliiicativul pe care îl dau echipei din București. Ea m-a impresionat prin felul cum a știut să judece și să joace acest meci. In prima repriză

rapidis- nul să din a- mijloca-

U" Cluj —Dinamo 4-2wComparînd formațiile prezentate ieri la meciul restanță Dinamo București — Universitatea Cluj, desfășurat pe stadionul Republicii din Capitală, cunoscătorii în ale fotbalului — exceptîndu-i, poate, pe cîțiva dintre cei mai înfocați susținători ai clujenilor — pronosticau o victorie netă a dinamoviștilor. Intr-adevăr, oricine ar fi făcut la fel, avînd în vedere că formația gazdelor, alcătuită numai din nume consacrate, avea în față o echipă cu numeroși jucători puțin sau deloc cunoscuți. Și, totuși, anticipațiile majorității au fost „topite" aidoma unui om de zăpadă voinic, dar neputincios în fața soarelui, destul de palid și el, al primelor zile de primăvară. Trebuie spus, însă, că în ciuda scorului categoric cu care au condus -la un moment dat, clujenii nu au strălucit, succesul lor datorîndu-se aproape în egală măsură propriilor merite, dar și evoluției șterse, fără consistență și orizont a învinșilor.Mai mult ca sigur, dinamoviștii și-au subapreciat ieri „necunoscu- ții“ adversari, căci cine și cit a mai auzit pînă acum de mijlocașul Florian, de extremele Coman și Lică sau de portarul Moldovan ? Atunci cînd li s-a acordat, totuși, atenția cuvenită a fost prea tirziu. După prima repriză, cînd au fost conduși cu 2—0, bucureștenii au arătat că sînt puși pe fapte mari. Dar în numai zece minute... oaspeții și-au mărit avantajul la 3—0, în urma unui fault comis în careu de către portarul Niculescu. A urmat o suită de ofensive aproape intr-un singur sens, spre careul clujenilor, și jdiferența s-a redus la 3—2. Mai rămăsese de jucat un sfert de oră. Se părea că un rezultat final de egalitate este iminent, dar ia unul din rarele lor contraatacuri oaspeții au ridicat din nou diferența, la 4—2, scor cu care s-a încheiat partida. Golurile au fost înscrise de Adam (min. 17 — din 11 m ; 42 ; 55 — din 11 m și 77)

respectiv Dumitrache (min. 66 — din U m) și Dinu (min. 72).Cu toate că partida a avut un nivel tehnic mediu, desfășurarea ei a plăcut mai ales prin numărul de goluri — 6 — destul de rar în- tîlnit, dintre care jumătate înscrise din lovituri de la 11 m în urma unor infracțiuni evidente. Au impresionat însă neplăcut unele atitudini lipsite de elementară sportivitate (mai precis bunăcuviință); de pildă, la acordarea penaltiului din min. apostrofat bitrul I. comportă, goare.
55, dinamoviștii l-au și l-au îmbrîncit pe ar- Ritter într-un mod ce desigur, măsuri de ri-

C. A.

ASTASEARA RADIODIFU
ZIUNEA TRANSMITE ME
CIUL VALENCIA-STEAUA

Pentru azi, • rîndul unei alte for- 
mafii românești de fotbal să sus
țină o confruntare internațională 
peste hotare. Echipa Steaua, sosită 
mărfi seara la Valencia, joacă în ca
drul „Cupei Cupelor” cu formajia 
F. C. Valencia, deținătoarea „Cupei 
Spaniei”.

Meciul va fi transmis în între
gime de posturile noastre de ra
dio, pe programul I, începînd din 
jurul orei 21,30.
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Portarul Moldovan stopează un atac al dinamoviștilorFoto : M. Cioc

IN CÎTEVA RÎNDURI

a pe de va albă"

• ECHIPA DE FOTBAL DINAMO KIEV’, care eliminase pe Celtic Glasgow din „Cupa campionilor europeni" a fost la rîndul său scoasă din cursă. După cum se știe, Gornik Zabrze a cîștigat surprinzător cu 2—1 primul meci disputat la Kiev, iar aseară, în meci retur, la Chorzow, a obținut un rezultat de egalitate 1—1 (1—1).Răspunzînd unei invitații forului canadian de hochei gheată, lotul reprezentativ hochei al României — care participa la „Olimpiadade Ia Grenoble — a plecat ieri în Canada pentru a susține un lung turneu. Primul meci, din cele 11 programate, va avea loc mîine în orașul Saint John’s din insula Terra Nova (teritoriu canadian). Ultimele, dar și cele mai dificile partide, se vor disputa în compania selecționatelor Canada de vest și Canada de est (la 18 și, respectiv, 20 decembrie).Din lotul hocheiștilor noștri, condus de antrenorii M. Fla- maropol și I. Tiron, fac parte, printre alții : Dumitraș, Varga, Ionescu, Pop, Czaka, Pană, frații Szabo, Boldescu, Florescu, Gheorghiu.

• VOLEI. In cadrul Dinamoviadei de volei, care are loc la Ulan Bator, echipa feminină Dinamo Moscova a învins cu 3—1 pe Dinamo București. Dynamo Berlin a întrecut cu 3—0 pe Dozsa Budapesta, iar echipa R.P.D. Coreene a dispus cu 3—0 de echipa R. P. Mongole. La masculin. Ruda Hvezda Praga a pierdut cu 3—1 în fata echipei R.P.D. Coreene.• HOCHEI PE GHEAȚA. La Liberec. în prezenta a 5 000 de spectatori, s-a disputat o nouă întîlnire între reprezentativele de hochei pe gheață ale Cehoslovaciei șl Suediei. Nici de data aceasta, cehoslovacii nu au reușit să întreacă pe suedezi. întîl- nirea s-a încheiat cu un rezultat de egalitate * 2—2 (1—0 1—0 î 0—2).

• BOX. Campionul mondial de box profesionist la categoria „cocoș", japonezul Harada, l-a întîlnit la Tokio, într-un meci amical, pe Kwon Soo Bok (Coreea de sud). Japonezul a repurtat victoria prin ko în repriza a 8-a. Harada își va pune titlul în joc în cursul lunii ianuarie în fața mexicanului Jesus Pimental.• CARLOS ORTIZ, campionul mondial la categoria ușoară, a fost desemnat cel mai bun boxer al anului 1967, în urma tradiționalului plebiscit al ziariștilor de specialitate. în vîrstă de 31 ani, portoricanul Carlos Ortiz și-a apărat cu succes, în decurs de 2 ani, de 5 ori titlul de campion al lumii.• CONSILIUL MUNICIPAL AL ORAȘULUI GRENOBLE, gazda viitoarei „Olimpiade Albe", a hotă- rît să inițieze o campanie de pace pentru ca „armistițiul olimpic" să fie respectat de toate țările in perioada Jocurilor Olimpice. Primarul orașului Grenoble a adresat colegului său din Ciudad de Mexico o telegramă prin care-i cere să-și unească eforturile în scopul realizării nobilei misiuni.

PARIS 29. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : La o adunare a activiștilor partid de la uzinele Renault Billancourt, Waldeck Rochet, cretarul general al Partidului munist Francez, a vorbit despre întărirea activității organizațiilor P.C.F., problema unității stîngii șl despre situația internațională.După ce a subliniat importanța activității comuniștilor în lărgirea campaniei de solidaritate și sprijinire a luptei poporului vietnamez, Waldeck Rochet a expus pozițiile partidului asupra principalelor probleme internaționale: pactul Atlantic, organizarea Europei și Orientul Mijlociu. El a arătat pericolul pe care îl prezintă pentru Franța integrarea într-un bloc militar, care ar putea antrena Franța într-un rese care nu Francez, a spus vorbitorul, se pronunță împotriva reînnoirii pactului Atlantic, la scadența sa din 1969, pentru înlocuirea pactului nord-at- lantic și a tratatului de la Varșovia printr-un tratat de securitate colectivă și asistență mutuală între toate popoarele Europei, fără discriminare. în ceea ce privește organizarea Europei, P.C.F. nu este partizanul unei „Europe mici" a „celor șase", cu un guvern supranational, ci pentru constituirea unei Europe puternice, bazată pe o cooperare economică și politică din ce în ce mai puternică între toate țările continentului, respectînd independența lor națională.Waldeck Rochet a spus că P. C. Francez a adresat o scrisoare președintelui Federației stîngii, Franțois Mitterand, prin care propune o nouă întîlnire între

de din se- Co-

război pentru inte- sînt ale sale. P.C.

delegațiile celor două partide.
închiderea

Congresului Partidului

SANTIAGO DE CHILE 29 (A- gerpres). — In capitala chlliană au luat sfîrșit lucrările celui de-al XXII-lea Congres al Partidului Socialist din Chile. Congresul a ascultat raportul secretarului general al C.C. al partidului, Aniceto Rodriguez, și a aprobat linia politică a . partid ului, stabilind sarcinile de viitor. In cursul dezbaterilor s-a subliniat că unitatea socialiștilor și comuniștilor are o mare însemnătate pentru procesul social din Chile. A mitet Central cretar general a fost realesLa lucrărileCongres al Partidului Socialist din Chile a participat și o delegație a Partidului Comunist Român formată din Mihail Florescu, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., și Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

fost ales noul Coal partidului. Ca seal C.C. al partidului Aniceto Rodriguez. celui de-al XXII-lea

IMAGINI DIN R. P. D. COREEANA

Un nou
In aerul liniștit al dimine

ții, a răsunat semnalul pre
lung al sirenelor. In clipa 
următoare, corpul de oțel al 
navei a alunecat ușor pe 
sănii și a aruncat ancora in 
apele mării. De pe mal au 
izbucnit aplauze : erau acolo 
sute de oameni — muncitori, 
ingineri, constructori de la 
șantierele navale din Cion
djin, care veniseră să sărbă
torească evenimentul. O 
nouă navă construită de ei 
primea botezul apei.

Pe puntea de comandă, 
Hon Son Djun, directorul 
șantierelor navale, aștepta 
cu emoție să vadă cum își 
va trece primul examen co
losul de oțel. Pe vremea 
cînd a venit aici să lucreze, 
el era un simplu dulgher, iar 
șantierul naval producea 
doar ambarcațiuni ușoare de 
lemn. Astăzi, calele de con
strucție din acest oraș al 
R.P.D. Coreene lansează 
anual zed de nave de oțel
— cele mai multe ambarca
țiuni de pescuit — utilate cu 
aparate de bord dintre cele 
mai modeme.

tn acea zi, noul trauler 
de pescuit și-a făcut cursa 
de probă.

„Vn banc de scrumbii I"
— se auzi deodată vocea 
radiotelegrafistului Kim loan 
Nam, care urmărea aparatele 
electronice de depistare a 
bancurilor de pește. Semna
lizatoarele dădeau de veste 
că la 20 m adlncime se afla 
o mare cantitate de peșt.. 
Peste scurt timp plasele de 
pescuit au fost scoase la su
prafață. Conțineau cel puțin 
20 tone de scrumbii. Cursa 
de probă s-a încheiat cu 
succes.

Pescuitul reprezintă astăzi 
o ramură importantă a eco
nomiei R.P.D. Coreene. Apa 
mărilor ce scaldă țărmurile ei

trauler
este bogată in sturioni, ham
eii, scrumbii, calcani și mul
te alte specii de pește. După 
eliberarea țării, Partidul 
Muncii din Coreea a acordat 
o mare atenție dezvoltării 
acestei ramuri a economiei 
și în primul rind înzestrării 
sale cu echipament modern 
și nave de pescuit. In locul 
ambarcațiunilor ușoare de 
lemn, care nu se puteau a- 
ventura în largul mării, au 
început să se construiască 
traulere, nave universale, 
driftere și în special nave- 
fahrici ce prelucrează peș
tele in larg, scutind astfel 
celelalte ambarcațiuni de 
transporturi suplimentare la 
țărm.

Vechile șantiere navale — 
tn cea mai mare parte distru
se in timpul războiului — au 
fost refăcute și modernizate, 
altele noi au fost create. In 
acest sens, dezvoltarea șan
tierelor navale din Ciondjin 
este caracteristică. Ridicate 
din ruine, îndată după 
război, ele au fost înzestrate 
cu utilaje noi, pe măsura 
amploarei pe care a căpă
tat-o industria constructoare 
de mașini în R.P.D. Coreea
nă. In 1960 s-au produs aici 
primele nave de mare tonaj. 
La început, cum era și fi
resc, constructorii lor 
avut de înfruntat 
meroase dificultăți, 
treptat ei au reușit să le în
vingi. A fost o perioadă cînd 
șantierul simțea lipsa oxige
nului — atit de necesar la 
lucrările de sudură. Con
structorii de nave au hotărît 
să ridice cu forțe proprii 
o secție de oxigen. Inginerul 
proiectant Dfo Ciun Ob, îm
preună cu mecanicul șef Kim 
Goon Hvan au întocmit pro
iectele necesare și in mai pu
țin de un an secția a fost 
eonstruită. In același fel ou

a

„pentru a aprecia împreună propunerile făcute de grupul de lucru și a le aproba, sub rezerva anumitor retușări".După conferința de presă a președintelui de Gaulle, referindu-se la unele pasaje din expunerea a- cestma, Waldeck Rochet a declarat că anumite cuvinte ale șefului statului sînt „cu totul de netolerat". „El a căutat să acopere cu autoritatea sa elucubrațiile anticomuniste, mergînd el însuși pînă la a prezenta pe comuniști ca pe niște conjurați. Dar, a întrebat secretarul general al P.C. Francez, cum poți invoca unitatea națională — așa cum obișnuiește președintele — cînd arunci anatema asupra a mai mult de 5 milioane de francezi

SUBSTRATUL
„AFACERII
BENGAL4
(Urmare din pag. I)persoane din guvern legate de monopoluri și de moșierimea locală, au instigat la excluderea comuniștilor din cabinet. Tentativa a eșuat. Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Adversarii guvernului s-au folosit a- poi de unul din liderii partidului Bangla Congress (participant la coaliție) pentru a produce o spărtură în guvernul de coaliție. Este vorba de ministrul agriculturii și alimentației, care, la jumătatea acestei luni și-a prezentat demisia din guvern. După el, 16 membri ai Adunării legislative (parlamentul local), cea mai mare parte dintre ei din partidul Bangla Congress, și-au retras sprijinul față de guvern pre- judiciind, astfel, majoritatea Frontului în parlament.Ceea ce pare însă a fi destul de edificator asupra substratului „a- facerii Bengal" este desemnarea ex- ministrului agriculturii cu formarea unui nou cabinet, știindu-se că a- cesta apără interesele marii moșie- rimi locale.Rezultă cît se poate de clar câ ceea ce a nemulțumit cercurile reacționare din Bengalul de vest și a stirnit furia lor a fost faptul că alegerile parlamentare din februarie au adus la conducerea statului un guvern de stînga Tot așa cum este fără putință de tăgadă că manevrele lor vizînd înlăturarea acestui guvern, nu ar fi reușit fără a- probarea și sprijinul autorităților centrale.Pus în fața unui fapt împlinit, parlamentul local a fost convocat ieri în sesiune extraordinară, ur- mînd să ia în discuție situația creată în urma demiterii guvernului legal al Bengalului de vest

în larg
realizat muncitorii și specia
liștii de pe șantierul naval 
și podurile rulante și maca
ralele portale sau macara
le turn, care ridică greu
tăți pînă la 15 tone. Atelie
rele au fost înzestrate cu 
strunguri automate, raboteze, 
mașini de tăiat, mașini auto
mate de încovoiat și multe 
altele. Ca urmare a progresu
lui tehnic, șantierele navale 
din Ciondjin produc anual 
zeci de vase de pescuit cu 
un tonaj tot mai mare și 
utilate modern.

La sporirea flotei de pes
cuit a R.P.D. Coreene con-

tribute tn mare măsură și 
constructorii de pe șantierele 
navale din Vonsan — port 
străvechi la Marea de Est — 
cu bogate tradiții în dome
niul navigației și pescuitului 
maritim. Anual se lansează 
aici zeci de cargouri, traulere 
și alte ambarcațiuni.

Șantierele navale din 
R.P.D. Coreeană produc azi 
de două ori mai multe nave 
decît in 1960. Talentul și 
hărnicia muncitorilor și spe
cialiștilor care lucrează în 
această ramură a economiei 
își spun cuvîntul.

Z. MARIN

Harponierii la lucru în largul Mării de Est



viața internațională
Sesiunea O JJJJ.

• Necesitatea definirii agresiunii în dezba
terea Adunării Generale

® 0 rezoluție adoptată de Comitetul Politic 
salută încheierea Tratatului de denuciea- 
rizare a Americii Latine

NEW YORK. 29 — Trimisul special Agerpres, tt. L'aplescu, 
transmite: Adunarea Generală a început marți după-amiază in 
ședință plenară examinarea punctului intitulat „Necesitatea de 
a accelera întocmirea unui proiect cu privire la definirea agre
siunii în lumina actualei situații internaționale", inclus pe ordinea 
de zi la cererea Uniunii Sovietice.Luînd cuvîntul, șeful delegației sovietice, V. Kuznețov, prim-loc- țiitor al ministrului afacerilor externe, a declarat că marea majoritate a statelor membre ale Națiunilor Unite sprijină eforturile acestei organizații de promovare a păcii. Unele țări însă, a spus el, in- cluzînd pe cele care dispun de un însemnat potențial militar, își bazează relațiile cu alte state pe principiul folosirii forței. Referindu-se la politica agresivă a statelor imperialiste, care prin recurgerea la forță încearcă să înăbușe aspirațiile de libertate și independență ale popoarelor, el a enumerat, printre altele, războiul dus de S.U.A. împotriva poporului vietnamez, acțiunile subversive împotriva Cubei, operațiunile desfășurate de mercenarii străini pentru răsturnarea regimurilor din țările africane care și-au dobîndit recent independența.Este de datoria tuturor statelor membre, a arătat reprezentantul sovietic, să se desolidarizeze de asemenea acțiuni și să-și respecte obligațiile asumate în baza Cartei. Trebuie afirmat rolul dreptului internațional în asigurarea securității popoarelor. Un pas substanțial în această direcție ar fi adoptarea unei definiții clare a agresiunii, măsură care ar contribui la promovarea păcii în lume. V. Kuznețov a prezentat un proiect de rezoluție care subliniază necesitatea definirii urgente a noțiunii de agresiune și prevede crearea unui comitet special care să întocmească un proiect în acest sens, ce va urma să fie supus viitoarei sesiuni a Adunării Generale.în cursul aceleiași ședințe a mai vorbit reprezentantul S.U.A., A. Goldberg, care a luat apărarea politicii americane față de Vietnam și s-a pronunțat pentru discutareaUn deziderat al opiniei publice

SOLUȚIONAREA PAȘNICĂ
A PROBLEMEI CIPRIOTE

în ultima vreme, atenția opiniei publice este îndreptată, cu firească îngrijorare, asupra evenimentelor din Cipru.După cum se știe, „criza cipriotă" a reizbucnit cu tărie în zilele de 15 și 16 noiembrie, cînd între unități ale Gărzii naționale, alcătuite din ciprioți greci și ciprioții turci din localitățile Ayios Theodores și Kophinou s-au produs noi incidente, soldate cu numeroase victime din rîndul populației turce din Cipru. Aceste incidente au generat o stare de tensiune a- oută pe insulă, ducînd totodată la o nouă încordare în relațiile dintre Grecia și Turcia. După cum au relatat agențiile de presă, atît la A- tena cît și la Ankara au fost a- nunțate măsuri militare urgente — concentrări de trupe, mobilizări în armată, mișcări de nave și avioane militare. într-o cuvîntare radiodifuzată, pronunțată zilele trecute la Nicosia, președintele Makarios a declarat că Ciprul „trece prin momente cu adevărat critice", deoarece „norii războiului se răspîndesc tot mai mult deasupra țării".în același timp, în capitalele Turciei și Greciei s-a semnalat o intensă activitate diplomatică. După cum a anunțat agenția „Reuter", la 17 noiembrie guvernul turc a trimis guvernului grec o notă în care se preconizau, ca măsuri menite să asigure securitatea minorității turcești din Cipru, înlăturarea din funcția de comandant al forțelor armate grecești din insulă a generalului Grivas — care a condus personal acțiunea unităților grecești în ziua de 15 noiembrie — e- vacuarea soldaților greci din Cipru, despăgubirea familiilor ciprio- ților turci uciși. Ulterior, un comunicat dat publicității la Ankara a arătat că „guvernul turc nu consideră satisfăcător răspunsul primit din partea Greciei". în urma unor discuții purtate de premierul Turciei, Suleiman Demirel, cu liderii principalelor partide politice, Ismet Inonu, președintele Partidului republican al poporului, a declarat că „guvernul turc depune 

proiectului de rezoluție sovietic în Comitetul pentru problemele juridice. Comitetul Politic al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat marți după-amiază cu o majoritate substanțială, 79 de voturi pentru, zero contra și 21 de abțineri, un proiect de rezoluție prin care salută cu satisfacție încheierea Tratatului pentru interzicerea armelor atomice în America Latină și invită puterile nucleare să respecte această zonă denuclearizată. Proiectul urmează să fie supus Adunării Generale spre aprobare. Consecventă poziției ei binecunoscute in favoarea stabilirii de zone denuclearizate, atît in regiunea Balcanilor, cit și in alte părți ale lumii, precum și a oricăror măsuri menite să limiteze pericolul nuclear și să contribuie la înfăptuirea dezarmării nucleare, Republica Socialistă România, a votat pentru adoptarea proiectului de rezoluție.
Președintele Adunării Generale 

a O.N.U., Corneliu Mănescu, a pri
mit marți în cabinetul său de la 
sediul Națiunilor Unite pe prințul 
Sadruddin Aga Khan, înalt comi
sar al O.N.U. pentru problemele 
refugiaților, care i-a făcut o vizită 
protocolară. In aceeași zi, el a pri
mit, de asemenea, pe V. Kuznețov, 
prim-locțiitor al ministrului aface
rilor externe, șeful delegației so
vietice la actuala sesiune a Adu
nării Generale. Au fost abordate 
unele probleme aflate în discuția 
Adunării.

Cu prilejul unuia din obișnuitele 
dejunuri de lucru cu participarea 
corespondenților de presă acredi
tați la Națiunile Unite, Corneliu 
Mănescu a răspuns la o serie de 
întrebări puse de aceștia în legă
tură cu desfășurarea lucrărilor ac
tualei sesiuni, cu perspectivele 
care există pentru încheierea lor 
in timpul fixat și cu rezultatele 
obținute pînă în prezent.

toate eforturile pentru a se ajunge la o soluționare pașnică a crizei cipriote".între timp, reprezentantul personal al secretarului general al O.N.U., diplomatul guatemalez Jose Rolz Bennett, sosit în această zonă zilele trecute, desfășoară neîntrerupte convorbiri la Ankara, Atena și Nicosia, în vederea aplanării conflictului. Totuși, după cum relevă observatorii politici; starea de încordare provocată de ultimele evenimente din Cipru este încă departe de a fi eliminată.Este evident pentru oricine că actuala recrudescență a crizei cipriote, plină de pericole pentru cauza păcii, afectează în mod deosebit atmosfera politică în această parte a lumii. Popoarele din Balcani sînt profund interesate în menținerea și întărirea păcii în zona lor geografică, în dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate și colaborare dintre ele, în îmbunătățirea continuă a climatului politic din Balcani și din întreaga lume. După cum se știe, aceste țeluri constituie una din preocupările constante ale politicii externe a României.Profund îngrijorat de evoluția situației care amenință pacea în această regiune, încă din primele zile ale încordării actuale, guvernul Republicii Socialiste România a adresat guvernelor Ciprului, Turciei și Greciei mesaje în care își exprimă convingerea că pentru menținerea păcii în Balcani este imperios necesar ca guvernele statelor implicate în actuala criză să manifeste calm și înțelepciune, că- utînd soluții pașnice pentru rezolvarea problemelor. Și în această problemă, ca și în celelalte probleme ale vieții internaționale, România pornește de la considerentul că problemele litigioase, oricît de complexe ar fi, nu trebuie rezolvate prin recurgerea la forță, ci numai pe calea înțelegerii, a rațiunii, prin tratative pașnice, în interesul tuturor popoarelor din această regiune.Reafirmîndu-și poziția în sprijinul dreptului tuturor popoarelor de

Președintele->

Republicii Sudan 
a primit pe 

ambasadorul românKHARTUM 29 (Agerpres). — Președintele Consiliului Suprem de Stat al Republicii Sudan, Ismail al-Azhari, a primit la 28 noiembrie a.c. pe Mircea Nicolaescu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Khartum, în legătură cu plecarea definitivă din Sudan. în cursul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, președintele Consiliului Suprem de Stat al Sudanului a făcut aprecieri elogioase cu privire la politica externă a României, menționînd, totodată, bunele relații existente între cele două țări.

Republica Populară

a Yemenului de sud

ADEN 29 (Agerpres). — Ul
timul soldat britanic staționat in 
Aden a părăsit miercuri terito
riul acestui protectorat, punîn- 
du-se astfel capăt dominației și 
prezenței militare engleze în 
Peninsula Arabă, care a durat 
128 de ani.

Locuitorii acestor teritorii se 
pregătesc pentru a sărbători pri
ma zi a independenței, care a 
început la ora 24,00 la hotarul 
dintre 29 și 30 noiembrie. Pe 
harta lumii a apărut un nou stat 
independent — Republica Popu
lară a Yemenului de sud. Fes
tivitățile consacrate proclamării 
independenței Republicii Popu
lare a Yemenului de sud se desfă
șoară începînd de joi dimineața 
pe întreg teritoriul Adenului și 
fostei Federații a Arabiei de sud.

a hotărî singure asupra viitorului lor, în mesajul adresat guvernului cipriot, guvernul român se pronunță pentru respectarea angajamentelor internaționale în problema Ciprului, exprimîndu-și speranța că poporului cipriot i se vor asigura condiții pentru a-și rezolva problemele interne potrivit propriei sale voințe.După cum se arată în mesajul a- dresat guvernului grec, guvernul român nu poate împărtăși părerea potrivit căreia soluțiile pentru rezolvarea problemei în cauză pot fi găsite prin forță, pe calea realizării faptului împlinit; acei factori care vor să creeze un nou focar de încordare în această parte a lumii se încarcă de o grea răspundere.Guvernul român — așa cum se arată în mesajul adresat guvernului turc — apreciază poziția calmă și eforturile de a găsi soluții pașnice, atitudini manifestate de către guvernul Turciei în decursul evoluției de pînă acum a problemei cipriote. Exprimînd totodată îngrijorare față de consecințele evenimentelor din Cipru și de măsurile la care a- ceste evenimente au dat naștere în Turcia, guvernul român și-a exprimat speranța că guvernul turc va privi cu înțelegere necesitatea menținerii păcii și va căuta să îndepărteze prin mijloace pașnice cauzele care au dat naștere recentelor incidente.O etapă hotărîtoare pe calea restabilirii păcii pe insulă ar fi retragerea tuturor forțelor armate necipriote, care se găsesc într-o stare de permanentă confruntare ostilă, constituind o sursă de încordare, de instabilitate. Demilitarizarea Ciprului ar răspunde intereselor fundamentale ale poporului cipriot, intereselor păcii în această regiune.Interesele majore ale păcii și înțelegerii internaționale reclamă cu pregnanță eliminarea cît mai grabnică a tensiunii create de evenimentele din Cipru. Iar pentru realizarea acestui obiectiv există calea sigură, constructivă, a soluțiilor pașnice.
Barbu STOIAN

Ședința Comitetului 
celor 18 state

Intervențiile reprezentanților Nigeriei și IndieiGENEVA 29. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : Luînd cuvîntul în ședința de marți a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, delegatul Nigeriei, Alhaji Sule Kolo, a răspuns observațiilor critice făcute de delegatul canadian într-o ședință anterioară cu privire la a- mendamentele nigeriene și ale altor state la proiectul de tratat privind neproliferarea armelor nucleare aflat în discuție. Vorbitorul a remarcat că delegatul canadian nu a prezentat argumentele care s-ar afla la temelia afirmațiilor sale. „Consideră el oare — a întrebat 'delegatul nigerian — că alte articole importante care au fost propuse de alte state, dar asupra cărora realizarea unui acord ar fi dificilă, trebuie. să fie respinse sau reglementate în afara cadrului tratatului de neproliferare ? Delegația nigeriana — a spus Kolo în continuare •— nu crede că aceasta ar fi abordarea cea mai bună a sarcinii Comitetului celor 18 state pentru dezarmare. Sîntem convinși că dacă comitetul ar adopta metoda canadiană, am sacrifica conținutul procedurii și îndrăznesc să spun că rezultatele de pe urma unei asemenea metode ar putea fi cu greu sănătoase. Este aproape sigur că rezultatul ar fi un eșec, deoarece i-ar lipsi sîngele indispensabil vieții, adică universalitatea". Referindu-se la obiecția delegației canadiene în sensul că amendamentele ar avea drept urmare prelungirea și complicarea tratativelor, vorbitorul a spus că o asemenea e- ventualitate ar trebui să îndemne pe membrii comitetului să-și sporească eforturile pentru ca „din negocieri complicate și îndelungi să rezulte soluții echitabile și trainice".Kolo a subliniat importanța garanțiilor ce ar urma să fie date țărilor nenucleare de către puterile nucleare, declarînd că nu se poate vorbi de un tratat acceptabil dacă o asemenea problemă este dată de o parte, „înțelegem că articolul în această privință ar putea fi de prisos pentru anumiți viitori semnatari, dar pentru alții el ar putea să fie folositor sau chiar indispensabil", a spus el.Vorbind despre propunerile privitoare la asigurarea colaborării dintre oamenii de știință în domeniul cercetării nucleare în scopuri pașnice, delegatul nigerian a declarat : „Trebuie să facem tot posibilul pentru a căpăta siguranța că tratatul de neproliferare va fi nu un obstacol masiv în calea progresului științific, ci un cadru în care vom continua cu toții eforturile noastre de reducere a pericolului războiului nuclear, pe de o parte, și de promovare a dezvoltării integrale a omului, pe de altă parte".După ce a vorbit despre unele însărcinări ce ar urma să revină Agenției internaționale pentru energia a-
NIGERIA

Bilanțul dezastruos 
al războiuluiLAGOS 29 (Agerpres). — Războiul care se desfășoară de a- proape șase luni în Nigeria între trupele federale și cele biafreze s-a soldat cu peste 100 000 de morți sau grav răniți, apreciază observatorii din Lagos. Economia Nigeriei a fost puternic încercată mai ales datorită achizițiilor de armament care ar fi atins suma de 60 milioane lire sterline pentru Lagos și 20 milioane lire sterline pentru sece- sioniști. Pierderile și daunele provocate de război sînt evaluate la peste 100 milioane lire sterline.
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tomică, delegatul nigerian a spus că nu împărtășește părerea delegației canadiene că menținerea în tratat a mai multor motive în baza cărora statele semnatare îl vor putea denunța ar duce la micșorarea importanței documentului.în continuarea ședinței a luat cuvîntul delegatul Indiei, Trivedi, care a atras atenția comitetului asupra importanței memorandumului guvernului Elveției, care a fost distribuit delegațiilor ca document oficial la 24 noiembrie. El a subliniat îndeosebi acele pasaje ale memorandumului în care se menționează faptul că proiectul de tratat, așa cum se prezintă în prezent, „ar stabili o discriminare juridică de durată între statele care posedă arme nucleare și cele care nu le posedă". Delegatul indian a citat, de asemenea, ample pasaje din documentul elvețian în care se relevă necesitatea unor angajamente ferme din partea puterilor nucleare de a proceda la măsuri de dezarmare și de a nu folosi sau amenința cu folosirea armelor nucleare împotriva statelor nenucleare semnatare ale tratatului. „Acesta este un document foarte actual și care invită la meditație", a spus delegatul indian. „El a fost cu foarte multă grijă elaborat și sînt sigur că sîntem cu toții fericiți că guvernul Elveției, care în decursul îndelungatei sale istorii a luat inițiative de pace și dezarmare, și-a manifestat din nou inițiativa, pre- zentînd observațiile sale constructive asupra proiectului de tratat privind neproliferarea".
H. WILSON: ANGLIA i VA RENUNȚA
LA CANBIDATURA SA LA C. E. E.

LONDRA 29 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în fața membrilor 
Asociației presei parlamentare, premierul britanic Wilson a decla
rat miercuri că Marea Britanie nu va renunța la candidatura sa 
la C.E.E.El a respins orice idee de asociere la Piața comună, amin

tind. că Anglia inten
ționează să devină 
membră cu puteri de
pline a comunității. „Marea Britanie, a spus el, nu poate să 
accepte obligații care 
se vor repercuta asupra tuturor aspectelor 
economiei și vieții 
sale sociale, precum și asupra relațiilor sale

internaționale, fără să 
i se permită să-și spu
nă cuvîntul la formu
larea regulilor viitoa
re și schimbărilor în 
aceste reguli". Privi
tor la obiecția pre
ședintelui de Gaulle că 
Anglia nu poate intra în Piața comună pînă 
ce nu-și va redresa 
balanța de plăți, pre
mierul Wilson a ar
gumentat că și Franța 
a avut în primii doi

Lucrătorii din învățămînt din orașul Uruguayan Pândo au întreprins recent un marș de protest spre Monte
video împotriva politicii economice a guvernului, cerînd satisfacerea revendicărilor lor

Un protocol de colabo
rare ’ntre Camera de Comerț a Republicii Socialiste România și Centrul olandez pentru promovarea comerțului exterior a fost semnat la 27 noiembrie 1967 la Haga. Protocolul a fost semnat de președintele Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România, Victor Ionescu, și președintele Centrului o- landez pentru promovarea comerțului exterior, Sidney van Den Bergh. Continuîndu-și vizita în Olanda, Victor Ionescu a fost primit la 28 noiembrie a.c. de Leo de Block, ministrul afacerilor economice.

Sesiunea Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria.La Sofia s-au deschis miercuri lucrările sesiunii a cincea a celei de-a V-a legislaturi a Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria.

Adunarea 
festivă 
de la TiranaTIRANA 29 (Agerpres). — La Tirana a avut loc o adunare solemnă cu prilejul zilei de 28 noiembrie, a 55-a aniversare a independenței Albaniei, și al zilei de 29 noiembrie — a 23-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist. La adunare au luat parte muncitori, funcționari, veterani de război, activiști ai organizațiilor de masă, militari, studenți. în prezidiu au luat loc Enver Hodja, prim-secretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania, și alți conducători de partid și de stat. Abdyl Kellezi, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Albania, a rostit o cuvîntare. După adunare a avut loc un concert festiv.

Interviul președintelui
R.S. F. Iugoslavia

BELGRAD 29 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului „Politika", președintele Iosip Broz Tito a declarat că reforma economică a fost necesară și a dat rezultate bune. El a adăugat că reforma a avut drept scop crearea de posibilități pentru întreprinderile capabile să se dezvolte, cele incapabile urmînd să fie închise.

ani după semnarea 
Tratatului de la Roma 
o balanță de plăți de
ficitară. Wilson a afir
mat că țara sa s-a 
pronunțat în favoarea 
creării unei industrii 
vest-europene vigu
roase și independente, 
care să nu mai depin
dă de tehnica ameri
cană în anumite dome
nii, ca de pildă cel al 
energiei atomice.

0 delegație guvernamen
tală siriană condusă de pri
mul ministru Youssef Zeay- 
yen a sosit miercuri la Mos
cova, în.tr-o vizită oficială la invitația guvernului sovietic. Pe aeroport oaspeții au fost întîmpinați de Alexei Kosîghin și de alte persoane oficiale.

Noul președinte al Repu
blicii Gabon. DuPa moartea lui Leon Mba, în funcția de președinte al Republicii Gabon a fost proclamat Albert Bongo.

Primul satelit artificial 
australian, „Wresat 1", a 
fost lansat miercuri cu 
SUCCeS. Satelitul, în greutate de 45 
kilograme, este destinat studierii radia

Recepția 
de la 
Belgrad

BELGRAD 29 (Agerpres). — Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a oferit la 28 noiembrie o recepție în cinstea Zilei Republicii. La recepție au luat parte conducători de partid și membri ai guvernului, membri ai C.C. al U.C.I. și C.C. al U.C. din Serbia, ai Consiliului Federației, ai conducerii Skupștinei Federale, ai Conferinței Federale a U.S.P.M.I., precum și reprezentanți ai celorlalte organizații politice, generali și ofițeri superiori ai Armatei populare iugoslave și alte persoane oficiale. Au fost de față membrii corpului diplomatic acreditați în Iugoslavia.

Arătînd că prin modernizarea întreprinderilor reforma eliberează un număr de muncitori, președintele Tito a cerut să se caute soluții concrete pentru problema șomajului.în continuare, Tito a declarat că vor fi luate măsuri pentru o mai mare dezvoltare a comerțului cu diferite zone economice. Iugoslavia — a spus el — se află într-o situație dificilă în ceea ce privește comerțul cu C.E.E. și A.E.L.S„ grupări economice mai mult sau mai puțin închîse. Țările C.E.E. au împiedicat, prin diferite măsuri, comerțul Iugoslaviei. De aceea, desfacerea mărfurilor iugoslave pe aceste piețe a avut de multe ori de suferit, a afirmat el. Iugoslavia a permis importul liber al diferitelor produse din aceste țări. Trebuie să ne îndreptăm privirile către țările care dau dovadă , de o mare dorință de a cumpăra mărfuri iugoslave. El a criticat întreprinderile care au neglijat piața britanică și le-a cerut să lupte pentru piețe permanente.Pe de altă parte, a spus el, unele întreprinderi au exportat numai către țările occidentale, neglijînd posibilitățile vaste ale schimbului cu țările socialiste. El a cerut să se importe mărfuri mai variate din țările socialiste. De asemenea, a criticat întreprinderile care nu au dus o politică corespunzătoare față de țările slab dezvoltate.

țiilor solare și absorbției acestora de 
către atmosfera terestră la răsăritul și 
apusul Soarelui.

Convorbiri de partid bul- 
garo-daneze. La copenhaga a sosit o delegație de partid bulgară, condusă de Stanko Todorov, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P. C. Bulgar. La C.C. al P.C. din Danemarca au început convorbirile dintre delegațiile celor două partide.

La 29 noiembrie a încetat 
din viață în vîrstă de 81 ani 
dr. Ferenc Miinnich, membru al C.C. al P.M.S.U. și al Parlamentului R. P. Ungare, fost președinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc și apoi ministru de stat.

Ultimul eșalon al trupelor 
egiptene dislocate în Republica Arabă Yemen a părăsit miercuri portul Hoveida, situat la Marea Roșie, îndreptîndu-se spre R.A.U., a- nunță postul de radio Sanaa, recepționat la Aden.
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