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„Cuvîntul și faptele
mentele

dicat cu trudă vrem» de milenii. Intr-adevăr, lipsite de destinație precisă, lipsite adică de o motivare socială, multe opere de artă ale acestui secol s-au a- bandonat arbitrariului, făcînd posibilă fărîmi- țarea vieții artistice, negarea disprețuitoare a mijloacelor tradiționale de expresie, inovații efemere, lipsite de perspectivă.

bel si Improvizației zgomotoase care caracterizează un întreg capitol din plastica secolului contemporan. Alături de artiști care continuă să sondeze cu dăruire și perseverență noi posibilități de manifestare a frumosului, propunînd mijloace de limbaj corespunzătoare sensibilității contemporane, sînt unii care își reduc preocupările la

Spre deosebire de tot ceea ce s-a întîm- plat în istoria artelor de pînă acum, secolul XX este caracterizat înainte de toate prin excepționala varietate a curentelor și tendințelor artistice, prin marele număr al manifestelor program, prin vertiginoasa succesiune de inovații la modă. Deprinsă, de-a lungul miilor de ani de evoluție. cu ritmurile unor calme și adîncite meditații — în care zguduirile artiștilor de geniu se înscriau cu firească arta plastică a crescut necontenit pe propril- le-i rădăcini, păstrînd dincolo de transformările de expresie și con-i ținut, reclamate de gustul societăților si e- pocilor. constanta unei temeinicii de meșteșug, stabilitatea relațiilor sale cu viata în mijlocul căreia se desăvîr- șea.Adunate azi în colecții și muzee, multe opere de artă pot să apară, pentru privitorul grăbit, drept rezultatul unei pasiuni gratuite pentru frumos, lipsită de conexiuni o- bligate cu mediul înconjurător. Desprinse din contextul lor inițial lucrările de artă făurite de maeștrii de altă dată păstrează, totuși. nealterată capacitatea de emoționare artistică. chiar dacă o parte din semnificația lor originară rămîne tăinuită. Artele plastice au răspuns. însoțin- du-le. marilor mișcări ale devenirii umane, în care aflăm de fapt principala lor motivare. Nimic întîmplător, nimic arbitrar. Ca exponent! ai epocii lor, părtași activi la colocviul social, artiștii și-au plămădit operele cu rigoarea unui meșteșug temeinic învățat, îndrăznelile lor avînd acoperirea în aur a seriozității știutoare.Insist asupra acestor lucruri, cunoscute altminteri de mult, avînd în fată spectacolul gra-
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Laurențiu VISKI 
corespondentul „Scînteii"

BACĂU (corespondentul „Scînteii"). — Datorită măsurilor întreprinse în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, precum și aplicării unor măsuri pentru rentabilizarea tuturor produselor, intreprinderile industriale și unitățile economice din regiunea Bacău și-an realizat și depășit angajamentele luate in Întrecerea socialistă pe acest an. Indicatorul producției globale a înregistrat o depășire valorică de circa 300 milioane lei. în același timp s-au obținut economii suplimentare la prețul de cost in valoare de peste 241 milioane lei, depășin- du-se angajamentele cu 50 milioane Iei. La beneficii angajamentul anual a fost depășit cu 77,5 milioane lei. \

în opera
creată ?

adoptate de partid
ANCHETĂIn aceste zile, colectivul marelui combinat siderurgic hunedorean se află angajat, cu toate forțele, a- lături de întreaga clasă muncitoare, de întregul nostru popor, într-o activitate însuflețită pentru obținerea unor rezultate economice superioare, cu care să întîmpine apropiata Conferință Națională a partidului, precum și aniversarea Republicii. La furnale și în oțelării, la laminoare și în celelalte secții de bază, munca pulsează la „tensiuni" înalte. După 11 luni de muncă intensă la marile agregate, siderurgiștii raportează: toate secțiile combinatului — fiecare din ele cit o mare uzină — au depășit toți indicatorii de plan. S-au realizat peste prevederi 23 500 tone de o- țel și peste 26 000 tone de laminate. Valoarea beneficiilor suplimentare depășește 80 milioane lei,„Cu aceste realizări — ne-a declarat tov. ION NI- CULESCU, secretarul comitetului de partid al combinatului — se prezintă delegații comuniștilor de aici la Conferința Națională a partidului. Ele constituie o expre'Sivă dovadă a atașamentului profund pe care hunedorenii, împreună cu întregul popor, îl nutresc față de partid, a ho- tărîril lor de a transpune în viață politica partidului. Trăind de mulți ani procesul intens, al industrializării socialiste a țării, fiecare membru al marelui nostru colectiv înțelege pe deplin semnificația majoră a recentelor măsuri preconizare de plenara C.C. al P.C.R. Iată de ce. cu sufletul si cu mintea, cu vorbele și cu faptele, siderurgiștii hunedo- reni, în absolută unanimitate, subscriu la documentele elaborate de partid, îsi consacră cu generozitate e- lanul, priceperea, inițiativa și spiritul lor creator înfăp» tuirii hotărîrilor partidului".Cuvintele secretarului de partid sînt confirmate de realitățile existente la fiecare loc de muncă din ma-
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Cu planul 
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îndeplinit

formele de bruscare optică, singurul lor tel părînd a fl originalitatea epatantă.Observînd cu pertinentă acest fenomen, unul dintre cel mai mari făurari ai epocii noastre. Constantin Brâncuși, remarca faptul că o dată cu apariția „artiștilor" a dispărut arta. înțelegînd prin aceasta că desprinderea negativistă a individualităților creatoare din lumea armonică a creației bazată pe dăruire și respect a amenințat să surpe un edificiu ri-

Nu este vorba aici ■ despre o contestare a experiențelor deosebit de valoroase ale artei moderne și contemporane, ci doar despre sublinierea cîtorva dintre cele mai îngrijorătoare aspecte ale creației artistice actuale. în acest sens expoziția bienală a tineretului, organizată la Paris în cursul lunii octombrie,
Vasile DRĂGUȚ

(Continuare 
in pag. a IV-a)

ÎN ZIARUL DE AZI: DIMENSIUNEA UMANĂ 
Șl ECONOMICĂ A SPAȚIULUI COMERCIAL
• NOTE DE DRUM-PE JOS, PRIN CĂLĂRAȘI
• EDUCAȚIA FIZICĂ ÎN ȘCOALĂ • SPORT

tributiilorPe drept cuvînt, în proiectul de Directive al C.C. al P.C.R. se subliniază că perfecționarea organizării și conducerii planificate a economiei naționale se întemeiază pe aplicarea consecventă a principiului centralismului democratic.întreprinderile sînt verigile de bază ale mecanismului economiei naționale, dar în organizarea și dirijarea activității lor, in realizarea sarcinilor ce le revin din planul general de dezvoltare a societății li se vor acorda atribuții substanțial lărgite.Trăsăturile corelative caracteristice ale activității unităților economice, în condițiile lărgirii atribuțiilor lor, sînt — în spiritul proiectului de Directive — manifestarea puternică a inițiativei colectivului, cointeresarea materială în rezultatele activității desfășurate și răspunderea directă a cadrelor de conducere pentru toate actele care angajează întreprinderile respective. Cadrul de desfășurare al acestui trinom funcțional „inițiativă — cointeresare — răspundere" este asigurat pe calea sporirii mobilității întreprinderilor în realizarea sarcinilor ce le revin din planul de stat, prin creșterea autonomiei în gospodărirea fondurilor avute la dispoziție și dezvoltarea competențelor și a drepturilor acestora, în principal, în domeniul planificării producției, al efectuării investițiilor, finanțării și creditării producției și investițiilor.Pînă acum, în faza de elaborare a proiectului de plan întreprinderile nu aveau
Ion A. TROACA

■director adjunct în Ministerul 
Industriei Ușoare

PLENAREI C.C
AL P. C. R

dezbatere

BRAȘOV (corespondentul „Scînteii"). — După realizarea la 25 noiembrie a planului la producția globală, constructorii de tractoare au raportat ieri îndeplinirea planului anual la producția marfă. Pe 10 luni, sarcina de creștere a productivității muncii a fost depășită cu 5,5 la sută, creșterea înregistrată față de perioada corespunzătoare a anului trecut fiind de 16 la sută. Depășirea planului la producția globală și marfă, creșterea productivității muncii, ca și gospodărirea mai judicioasă a fondurilor materiale și bănești au avut o influență pozitivă asupra realizării indicatorilor financiari. Așa, de pildă, planul la beneficii a fost depășit pe 10 luni cu 56 786 000 Iei. în același interval de timp s-au realizat e- conomii la prețul de cost în valoare de 7 milioane lei, s-au dat în avans față de plan un număr de 247 tractoare, din care 166 la export. Creșterea eficienței economice a activității productive este reflectată și de reducerea cheltuielilor planificate pe 1 000 lei producție marfă cu 24,7 lei.în prezent, tractorul românesc, apreciat în numeroase țări, este solicitat pe noi piețe : in Australia, Uganda, Pakistan, Algeria, Izrael, Ceylon, Singapore.
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își afirmă

personalitatea
Bulevardele orașului Kinshasa — 

„Kin”, cum i se mai spune — etalează 
firme și reclame cu nume străine și ma
gazine cu mărfuri din import. Dar prin
tre ele își fac loc și magazinele con
goleze. Afirmarea interesului national, 
preluarea pîrghiilor economice de că
tre autoritățile statului, este azi un cu

s<;

peisaj craiovean : blocuri pe Calea SeverinuluiIlI-a)(Continuare în pag. a

„GOLGOTierif

vin! la ordinea zilei în 
puiți-vă — îmi spunea 
toate societățile străine 
late de stat.

„De altfel, remarca 
breaslă, din mult prea 
taie „Union Miniăre”, la ale cărei fu
neralii am asistat recent, a mai rămas 
doar fantoma ei. Trăim momente de co
titură”.

Dacă nu de mult Congo era com
parat cu un om bolnav, care are ne
voie de un tratament de mare efect 
— cum spunea președintele Mobutu 
reterindu-se la situația precară a țării, 
pentru a folosi același limbaj plastic 
putem afirma că astăzi Congo seamănă 
cu un om valid pe cale de a-și con
solida forfele.

Autoritățile sînt preocupate în mod 
deosebit de crearea unei industrii de 
bază proprii, concretizată, deocamdată, 
printr-un sector siderurgic, unul energe-

Congo. închi- 
cineva — că 
vor fi confro-

un eoleg de 
celebra socie-

SCRISOARE DIN KINSHASA 
DE LA 

CONSTANTIN BENGA

Mi s-a povestit, recent, 
următoarea „istorioară” :

Un cetățean — se zice 
—- a vrut să ia și el un 
salar de la stat. A um
blat, s-a uitat încoace 
și-ncolo. Voia o slujbă 
unde să nu facă nimic. 
In port erau vapoare mul
te, s-a dus pe un vapor 
să se Intereseze : „Ce 
posturi aveți ? „Marinari, 
mecanici, căpitani"... 
„Bine” — și-a zis cetă
țeanul — eu am să fiu 
în postul de golgotler". 
A făcut o cerere : „Să mq 
numiți pe postul de gol
gotler care post se află 
liber pe vaporul cutare”... 
A dus cererea la direc
tor, directorul a scris „să 
refere cadrele”. Cadrele 
s-au uitat pe lista de func
țiuni : n-au găsit ase
menea post de golgo- 
tîer — în nomenclatorul 
de funcții. Dar — au spus 
serviciul organizarea mun

cii și oficiul forțelor de 
muncă — de vreme ce 
omul solicită postul de 
golgotler iar direcția spu
ne „sâ refere cadrele* (să 
refere desigur asupra per
soanei, a dosarului celui 
care solicită postul 1), asta

arunca pietricele în mare, 
în timp ce toți ceilalți 
munceau. Treceau unul 
și altul pe lîngă el: „ce 
faci aici ?’ „Sînt golgo- 
tier* — răspundea. „Fă-ti 
datoria’ — îl băteau pe 
umăr. A trecut și coman-

opinii
Traian COȘOVEI

înseamnă că „golgotier* 
trebuie să fie o meserie 
de apă care nu se află 
încă trecută în lista de 
funcțiuni — și au scris pe 
cerere : „Fiind liber pos
tul de golgotier, se apro
bă”. Și l-au angajat gol
gotier. Individul s-a pre
zentat, a luat un coș plin 
de pietricele și toată ziua

dantul : „Ce faci a.ci ?” 
„Am fost trimis pe postul 
de golgotier*. „Bun, dă-i 
înainte, fă-ți datoria 1’ — 
și a mers așa, ca în po
veste, că dacă o mai fi 
trăind, și-o fi făcînd și 
acum meseria lui, dato
ria lui de golgotier...

Asemenea golgotierl de 
toate gradele pot fi în-

tîlniți cu zecile „făcîndu-șf 
datoria” prin instituții și 
întreprinderi, iar une
ori servicii întregi și uni- 
tăți-verigă trăiesc și se 
complac în asemenea 
funcții de golgotier, arun- 
cînd cu pietricele în apa, 
împovărînd statul, ca niș
te excrescențe, ca niște 
tumori. Dezvăluind acest 
fenomen, partidul nostru 
indică în documentele a 
flate în dezbatere căile 
principiale și practice 
pentru înlăturarea verigi
lor și activităților inutile, 
a paralelismului și a al
tor cauze generatoare de 
birocratism și ineficientă.

Cînd în medicină ros
tim cuvîntul „excrescen
țe” — ne îngrijorăm și 
medicii pun un semn de 
întrebare chiar dacă este 
vorba de o umflătură ba
nală. Credem că și în do
meniul social trebuie să

fim atenți la așemenea 
fenomene.

Ar fi Interesant de fă
cut investigații și de in
ventariat cîte categorii de 
servicii, posturi, funcții, 
sarcini a generat tendin
ța de aglomerare a unor 
întreprinderi și instituții — 
și mai ales cit au degene
rat spre o activitate pa
razitară — din această 
cauză — o serie de ser
vicii și activități normale 
Funcții fictive, funcții de 
formă, funcții care să poa
tă merge la „farniente", 
să scape controlului, evi
denței. Se consumă din 
partea unor șefi de insti
tuții sau întreprinderi mul
tă fantezie, iscusință, pen
tru a născoci mereu mai 
ingenios asemenea pos
turi, servicii, rubrici, func
ții, specializări, viitoare 
leagăne, culcușuri ale inu
tilului.

(Continuare in pag. a Il-a)

Telegramă

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI

MUNCITORESC SOCIALIST UNGAR,

GUVERNULUI REVOLUȚIONAR 

MUNCITORESC - ȚĂRĂNESC • UNGAR

BUDAPESTA

în legătură cu încetarea din viață a dr. Miinnich Ferenc, militant de 
seamă al mișcării muncitorești și om de stat al Republicii Populare Un
gare, Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste România exprimă profunde condoleanțe 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Guver
nului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar și familiei îndoliate.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL PARTIDULUI COMUNIST AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂN > ROMÂNIA

tic și altul petrolier. Țara a fost împăr
țită în trei zone de dezvoltare econo
mică, avînd drept centre orașele Kins
hasa pentru regiunea de vest, Kisan
gani pentru regiunea de est și Lubum- 
bachi pentru Congoul de sud. Regiu
nea de sud, cu bogata ei Katanga, era 
pentru Congo simbolul industriei, dar și 
al atîtor suferinje. Actualmente regiu
nea, în componența căreia intră și ca
pitala, simbolizează noul, Congo de 
mîine.

La numai cîțiva kilometri de portul 
Banana, în apropiere de Matadi, pă
trundem în cetatea petrolului. Impor
tantele zăcăminte de petrol descope
rite în regiune au determinat construi
rea unei rafinării de prim rang. Lucră
rile de montare se află în curs. Capa
citatea inițială a rafinăriei — ni se 
spune — este de 600 000 de tone 
anual.

„Inga” e numele unei localități care 
capătă rezonanță în zilele noastre. Aici 
marele fluviu formează o uriașă buclă, 
realizînd o cădere de apă de la circa 
100 metri înălțime. Locul a fost ales 
pentru ridicarea unei hidrocentrale — 
prima din cadrul ansamblului de baraje 
și centrale electrice care se vor înșirui 
pe malurile fluviului.

Kimpola, o altă așezare la numai 
cîțiva kilometri de Inga, prefigurează la 
rîndul ei zorile Congoului de mîine. Dis
tingem instalațiile unui imens șantier. 
Se construiește un complex electrosi- 
derurgic — cea dintîi unitate a indus
triei grele, proprietate de stat, care va

(Continuare in pag. a V-a)
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obișnuitele

Pe jos,
prin

Călărași
tradltională

v-a închis 
Aveau tot

(Foto : M. Cloci

• răspunsuri

e contrar Incendiilor.

iau grija, la 31 ianuarie a. c. m-am financiari a raionului Tudor Vladi-
Mihail FATU
Bloc 9, ap. 11, Cavnic, raionul Lăpuș

la 
de-

• sesizări

s-a 
pen
sion

• Ca să-mi dus la secția mirescu st am plătit Impozitul pe motocicletă, pe

• reclamații

Un grup de locuitori din satele Sîrbi 
și Braniștea, comuna Sîrbii-Mâgura, 
raionul Slatina

Șl ECONOMICA

A SPAȚIULUI COMERCIAL
Se vorbește de „umanizarea" spațiului urban și poate că nicăieri a- ceastă nobilă străduință nu-și găsește o exprimare mai fericită decît în locuțiunea : „omul sfințește locul". Vorbind în termeni moderni, putem afirma foarte bine că spațiul imobiliar, de pildă, nu este o realitate amorfă, eterogenă, generică — ci una care are prin excelentă un sens concret, bogat în semnificații, cu caracter de unicat. Factori imponderabili de ordin psihic, obișnuințe, care, cu timpul, devin tradiții. îl dau această patină particulară.Am amintit toate acestea — înainte de a intra în fondul unei chestiuni cu caracter mai special, vind utilizarea inconsecventă a u- nor vaduri comerciale — întrucît ea derivă din considerentele exprimate mai sus. Fiindcă vadul comercial este, la urma urmei, decît tot spațiu numai vantajoase față comunicație, dar și datorită unei _ ceperi profesionale ieșite din comun, a unei străduințe în stare să stabilească un renume, și mai mult decît atît : niște obișnuințe pentru un mare număr de oameni și chiar tradiții. De aceea, una din preocupările capitale ale comerciantilor de totdeauna a fost și este de a-și crea „un vad bun" și de a-1 menține.El rămîne în amintirea oamenilor ani și ani de zile. In acest sens, un exemplu clasic îl constituie fostul magazin universal „Sora". Amintirea lui s-a păstrat pînă astăzi și este greu de înțeles cum de a fost posibil ca acest animat colt al Căii Victoriei să devină peste noapte, pentru foarte multi ani. un spațiu fără mișcare, cu un văl cenușiu tras peste vitrine. O eclipsă, desigur, a spiritului comercial, din păcate prea îndelungată. Se pare că, în prezent există șansa unei turnuri mai favorabile. Spațiul, cum ni s-a dat a înțelege, va fi redat în fine circuitului comercial, fiind afectat unui magazin „prototip" de valorificare a fructelor. Va reuși acesta să-și creeze. față de cel precedent, un vad mai adecvat ?Sîntem convinși de necesitatea u- nui astfel de „supermagazin1 dern specializat, mulăm asemenea trucît „crearea" schimbarea altuia niște realități grave, ce trebuie temeinic și circumspect cîntărlte. Or, printre anomaliile privind chiverni- sirea judicioasă a spatiilor Comerciale se vădește un anume fel de superficialitate. de arbitrar, care derutează pe consumatori. Vadul, așa cum am căutat să demonstrăm, este un unicat, alcătuind un tot organic cu locul, cu destinația sa. De aceea, vadurile nu pot fi schimbate între ele, ca niște piese sau niște cărămizi. Nimeni n-a înțeles de ce localul „Delta Dunării" (din Calea Victoriei), cunoscut și căutat de consumatori, avînd deci un vad bun. a fost transformat într-un... magazin de produse lactate. în virtutea cărei justificări economice șl comerciale In cadrul magazinului „Polar" a fost închis nu de mult raionul de gustări calde, tocmai acela care a- vea vad mai bun și constituia un mijloc de atragere a clientelei ? A- cum clțiva ani în urmă, perație s-a produs și la alăturat. în consecință 7 magazine, gîndite initial fiecare un profil aparte ment", .. ‘ “rezultat trei unități tate, care vînd cam se. Iată consecința mod nejudicios a cial : atrofierea personalității magazinului. scăderea afluxului de clientelă, pierderea renumelui cîștigat.Un alt aspect este degradarea unor spatii prin folosirea lor improprie, ceea ce duce, implicit, la reducerea randamentului lor social și economic. Fiindcă a imobiliza un spațiu destinat prin construcție șl prin poziție geografică a fi utilizat în vederea deservirii populației, pentru activități intermitente, fără aflux de soll- citanți, este un nonsens. Totuși, asemenea inconsecvente se produc. A- vem în fată o întreagă listă întocmită pe baza unor sugestii din cîteva orașe ale țării. Reproducerea ei ar necesita prea mult spațiu.Valorificarea spațiului, cum am șl spus, este o problemă complexă, în cadrul căreia trebuie analizați mulți șl diverși parametri. Totuși, criteriile utilizării raționale, în care factorii sociali și e- conomici au un rol preponderent, sînt limpezi. Si în acest sens, desigur, se poate spune că e preferabil și mai judicios ca, în situația actuală cînd există o supra-sollcitare a suprafețelor existente datorită unui mare aflux al clientelei, cît mai multe imobile cu destinație comercială să intre în circuitul lor firesc.Merită, credem, să fie analizată cu mai mult discernămînt, înfăptuirea unor planuri mai ambițioase, vizînd

„personalizat", datorită unei de creat poziții arterele

pri-
nu un nu a- de pri-

mo- for- în- nou,și totuși întrebare, unui vad vechi afectează

aceeași o- magazinul Din trei de a avea . ____ _______ („Comali-,.Polar". „Delta Dunării") au fără personali- aceleași produ- considerării în vadului comer-
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CASNIC

specialitate 
cristal, pa

La intrare în oraș mi
roase a pește prăjit. A 
saramură : Eu, bucureștean, 
înghit în sec. In fața mea 
un cetățean duce de zgardă 
un cățeluș care merge în 
trei picioare. întreb : Ce-a 
pățit, de ce merge în trei 
picioare ? îmi răspunde : Pe al patrulea și-l păstrează. 
11 salut cu respect pentru 
umorul lui sec și pornesc 
mai departe.

Continuă să miroase a 
saramură. Sînt oprit de 
un cetățean. Fără cățel. 
Mă acostează : Sînteți dră
guț ? Ii răspund că da. Vă 
rog urmați-mă. II urmez. 
Mă poartă vreo douăspre
zece minute prin niște la
birinturi. Intrăm intr-o lo
cuință. Sînt somat: Descăl- 
țați-vă... Sînt „Romarta" ?

fost fostul Sanepid pe la 
dumneavoastră ? De vreo 
trei săptămîni. Și cînd a 
fost ce-a constatat ? Ce-ați 
constatat și dumneavoas
tră. Și nu 
bucătăria ?
dreptul. Ce v-au spus t Să 
luăm măsuri. Și am luat. 
Nu văd. îmi arată măsura 
care'a luat-o. Pe ușa bucă
tăriei au bătut un aviz : 
„intrarea persoanelor stră
ine de acest restaurant e 
strict oprită". 11 salut și pe 
dumnealui pentru umorul 
pe care-l posedă și merg 
mai departe.

Străbat mirosul de pește 
prăjit și-mi lasă gura apă. 
Fără să-mi dau seama, 
ajung pe strada Griviței, 
unde mirosul de saramură 
este și mai dens. Constat

o perspectivă mai largă. In acest sens, ne referim, cu titlu de exemplificare, la 'proiectul privitor la o mai bună utilizare a pasajului „Victoria". Gîțiva specialiști din domeniul alimentației ne-au sugerat, pe baza unui studiu deja întocmit, ca aici să ia ființă un complex de localuri a căror distribuție și personalizare pitorească ar fi avantajată de posibilitățile pe care le oferă configurația arhitectonică a pasajului. Mai trebuie avut în vedere și un alt lucru : locul se află într-un vad excelent, întrucît de jur împrejur își au sediul cîteva mari instituții, iar ziua întreagă e o mare forfotă de oameni. In cadrul acestei variante, ar exista posibilitatea de a se pune în funcție un mare restaurant cu autoservire, urmînd ca autoservirea din Calea Victoriei să fie redată destinației ei inițiale, revenind la denumirea „Cafe de la Paix“.în general, ar fl cazul să se utilizeze cu mai multă fantezie și randament spațiile pitorești ale e fost fipasajelor (cum lui Bijuteria, a altora). Ar cazul pasaju- Villagros, și de asemenea

Jucării

pentru

c e i
mici

Oricînd o jucărie, un dar îm
bogățește lumea de basm a co
pilăriei. Magazinele oferă în 
„Luna cadourilor" posibilitatea 
alegerii unor daruri diverse, po
trivit cu virsta, preferințele și 
necesitățile celor mici. Pentru a 
ușura alegerea celui mai nimerit 
cadou, menționăm cîteva din
tre articolele ce se găsesc în 
unitățile comerciale. Începem cu 
cele pentru nou-născuți. „Zestrea" 
lor poate fi completată cu garni
turi din 8 și 12 piese, garnituri 
pentru pat și landou, port-bibi 
din relon matlasat, jachete cu bo
nete, costumate.

Fetițele vor fi bucuroase să 
se joace cu o păpușă nouă, mai 
ales dacă are ochi și articulații 
mobile, așa cum au păpușile 
Corina, Cristina, Nicoleta și A- 
driana. Utile și instructive pen
tru fetițele mai mari sînt și 
diversele garnituri pentru lucru 
de mină și mașina de cusut 
„Oana", acționată de un micro
motor electric. De asemenea, vor 
fi îneîntate să primească în dar 
un paltonaș drăguț, din stofă de 
lină sau din imitație de blană, 
o canadiană îmblănită, o rochiță 
și pantofiori din colecțiile maga
zinelor „Romarta copiilor".

Din punctul de vedere al bă
ieților, sînt preferate jucăriile 
mecanizate ca limuzina ce func
ționează prin telecomandă, a- 
vionul supersonic cu lansare, fur- 
goneta cu șoferul la volan, auto
buzul mecanizat „De la munte 
la mare", scrînciobul cu ursu
leți, precum și trusele „Micul 
dulgher", cu nivelă de apă, 
daltă, șurubelniță, ciocănel, fie
răstrău, burghiu etc., ambalate 
în cutie din lemn cu capac, cu 
miner și cîrlig din metal, ni
chelate, „Micul chimist" cu un 
mic instrumentar de laborator și 
altele.

Din domeniul tricotajelor pen
tru copii amintim cîteva noutăți 
la „Romarta" : jachetele din fire 
p.n.a., destinate școlarilor, gar
niturile sport compuse din pulo
vere și căciulițe, jachete, cosțu- 
mașe, ciorapi și șosete model 
„Jaquard".

și timpul de a se examina mai judicios amenajarea rețelei de deservire din zona centrală a Bucureștiului. Orașul a crescut, populația lui s-a înmulțit, după cum a crescut și afluxul de călători și turiști care îl vizitează zilnic. Or, rețeaua de deservire, din pricina nejudicioasei distribuiri a spațiului, prezintă anomalii. Iar cea mai absurdă, dintre ele stă în faptul că în timp ce unele unități comerciale sînt supra-aglomera- te, fac fată cu greu afluxului de public. există spații generos distribuita sau de-a dreptul irosite prin utilizarea lor sporadică.Și acest fenomen, după cum am văzut, nu ține numai de realitățile bu- cureștene. Mai în toate orașele din țară, există „rezerve interne" privind valorificarea mai judicioasă a spațiului, în folosul bunei deserviri a populației. Ele trebuie depistate, supuse unui studiu atent de către cei competenți, pentru ca prin eliminarea unor inconsecvențe și anomalii, spațiul public să fie redat utilizării celei mai adecvate.
Vasile NICOROVICI

Majoritatea gospodinelor Sînt bucuroase să 
primească în dar articole utile de menaj și 
consideră o surpriză plăcută cînd soții le oferă 
cîte un obiect menit să Ie ușureze 
lor activități casnice.

în aceste zile, în magazinele de 
au intrat o serie de articole noi din
hare, vaze de flori, ,1a care se adaugă articolele 
din sticlă, ca serviciile de vin, țuică, paharele 
pentru bere.

t)in seria obiectelor de uz casnic menționăm 
mașinile de spălat „Alba Lux“ (modele 2, 3. 4 
și 5) și aspiratorul de praf „Record". De aseme
nea, peria de lustruit parchetul „Luci" și spă
lătorul mozaic ușurează mult munca gospodinei. 
Masa pliantă pentru călcat este practică, se poate 
regla la diferite înălțimi în funcție de statura 
persoanei care o folosește. Placa superioară, îm
brăcată în material textil, asigură o călcare în 
bune condiții.

Din „dotarea" unei gospodine e bine să nu 
lipsească căruciorul cu sacoșă pentru piață, cu 
care poate transporta fără efort mărfurile cum
părate. Se găsesc de vînzare în magazinele spe
cializate și vase.din oțel inoxidabil pentru bu
cătărie. Oalele, cratițele, tigăile și tăvile de copt 
din acest material sînt rezistente, igienice și se 
curăță ușor. note de drum

de Nicufă TÂNASE

Nu. >,Guban". Descălța- 
ți-vă. Mă descalț. Ii dau 
pantofii „Cuban" și-mi dă în schimb niște pantofi tot 
noi, același număr, dar 
altă marcă. De-o calita
te inferioară. In schim
bul costumului meu, făcut 
din stofă fină, • îmi dă alt 
costum din stofă infe
rioară. II întreb : Acum 
pot pleca 1 Nu. Trebuie să 
vă plătesc diferența. A luat 
un creion și a făcut soco
teala. Am ieșit din casă 
cu bani frumoși. ' 
curiozitate l-am întrebat : 
De ce ai făcut chestia 
asta ? De ce nu-ți cum
peri de la magazin ? Nu, nu 
se poate. Noi călărășenii 
n-avem dreptul la pantofi 
„Guban", la stofe fine, Cei 
care se ocupă cu comerțul 
la București nu trimit la 
Călărași așa ceva. Cică 
nu-i de noi si facem lux. 
Bonjur.

Urc la directorul care 
se ocupă cu aproviziona
rea orașului, li povestesc 
întîmplarea. Din actele 
care-mi sînt puse la dis
poziție, constat că așa e. 
Călărășțmilor nu li se tri
mit pantofi „Guban", 
„Romarta", stofe și multe 
alte lucruri mai acătării.

Cu toate astea, miroase 
în continuare a saramură. 
Intru în restaurantul „La 
doi plămîni". înainte de a 
comanda saramura, dau o 
raită prin bucătărie. Cil- 
cînd pe o blană de fost 
iepure, și rezemat de un 
frigider a cărui ușă se în
chide cu ajutorul unui 
șpraiț, îl întreb pe respon
sabil : De cînd n-d

Din

că acest îmbietor miros 
vine de pe acoperișul imo
bilului cu numărul 126. 
Bat la poartă. Iese cineva. 
Ați făcut saramură ? Da, 
poftiți. Sînt invitat în 
una din camerele cu_ pla
fon descoperit. 
Sînt servit sub o 
Mănînc saramură 
cu mămăligă și 
sez cu gazda. De ce ați dat 
acoperișul jos tocmai acum 
în pragul iernii ? Nu l-am 
dat noi. Proprietarul. A 
făcut o glumă proprieta
rul. Ce glumă ? Noi sîn- 
tem chiriași și ca să ne 
scoată de aici a găsit de 
cuviință să dărîme un zid și să ia acoperișul. Și or
ganele locale ? Nu iau nici o măsură împotriva lui, că 
strică fondul de locuințe ? 
Il lasă să-și facă de cap ? 
După cum vedeți, îl lasă.

Pornesc mai departe. Pe 
centru rămîn foarte uimit 
de respectul cu care este 
salutat un cetățean mult 
mai tînăr decît mine. Il în
treb dacă este președintele 
sfatului. Nu e. Nu e 
învățător. Nici notar, 
mamoș și nici măcar 
ponsabil de magazin, 
ești domnule ? Casier 
cinematograf.

Am înțeles. Călărașul și 
înainte cu douăzeci de 
ani cînd era eminamente 
agricol, tot două cinema
tografe avea, și astăzi cînd 
aproape s-a dublat popu
lația, tot două. Vreți bilete 
pentru diseară, mă întreabă 
casierul. Dacă vreți, du- 
ceți-vă, cumpărați-vă o 
pălărie, traversați strada 
și salutați-mă cu respect.

Plouă. 
umbrelă, 
de crap conver-

nici 
Nici 
res-

Ce 
la

îi povestesc că nu port 
pălărie. Și de ce nu port. 
(Pentru că au și ei un port, la Borcea).

Sala tribunalului. Citesc un dosar. Vasile Cîrnu, 
din strada București nr. 35, 
cheamă în judecată pe co
locatarul său Nicolae Cîrnu pentru că ultimul 
are iepuri de casă și porumbei si-l deranjează pe 
primul. II întreb pe jude
cătorul de serviciu : Acest 
Vasile Cîrnu, reclaman
tul, este ceva rudă cu in
culpatul Nicolae Cîrnu, ori 
e o simplă potrivire de 
nume ? Sînt frați. Și de ce nu-i împăcați ? Dacă-i 
împăcăm în legătură cu 
porumbeii și iepurii, vin 
din nou cu altceva. Cu 
ce ? De exemplu la prima 
zăpadă, s-ar putea ca in dreptul lui Nicolae să nin
gă cu fulgi mai mari, iar în dreptul lui Vasile cu 
fulgi mai mici. Ar fi un 
motiv. Dar dacă s-ar putea 
lua măsuri să ningă egal 
la ambii ? S-ar găsi alt 
motiv. Dacă Vasile ar face 
focul în sobă cu lemne de 
salcîm și celălalt cu lemne 
de stejar, și s-ar amesteca 
fumul pe un teren neutru... Ei, ce ziceți I Găsesc ei 
motive.

Cît umor au acești doi 
călărășeni. Dar numai ei I 
Poanta cea mai grozavă 
am găsit-o la Agrosem- 
Călărași. Grupul 4 șantiere 
a început de acum aproape 
doi ani o linie de garare 
care trebuia să transporte 
vagoane de porumb din 
gară la stația de uscat și 
calibrat. Linia de garare 
e gata, dar nu poate fl 
recepționată pentru că a- 
ceastă linie este traversată 
de niște fire electrice ae

riene și proiectantul n-a 
prevăzut mutarea a 4 stîlpi 
care ar reglementa situația. Și ce-o să se întîmple cu 
noua linie de garare ? O 
să stea în continuare ga
rată ? l-am întrebat eu pe 
directorul Băncii de In
vestiții care mi-a răspuns : 
Se vorbește de construirea unui viaduct. Mutarea 
stîlpilor ar costa prea pu
țin șt n-ar avea haz.

Piața călărășenilor. Trag 
cu urechea (știu că nu-i 
frumos, dar ce să fac, e înainte de masă). O femeie 
se laudă alteia cu sacoșa 
pe jumătate încărcată cu 
cumpărături, că bărbatul 
ei a adus ceapă tocmai de 
la Iași. De la ceapa de 
Iași trec la o nuntă. Cică 
nu știu care nuntă n-o să 
mai aibă loc pentru că res
ponsabilul cu sportul pe 
orașul Călărași nu vrea să 
le mai dea sala de box si 
facă nuntă în ea...

Intru, fără să bat la uși, 
la administrația pieței. Ad
ministratorul și încă vreo 
doi tovarăși, ciocnesc cîte 
un păhărel de tulburel. Le , zic : Cetățenii se duc după 
ceapă tocmai pe la Iași 
dumneavoastră beți 
timpul producției. Și 
dacă se duc după ceapă 

după 
la

Iași ? Noi n-am fost 
tulburelul ăsta pină 
Ostrov ?

Hoinăresc aiurea oraș. Privesc îndelung vi
trinele încărcate (dar nu 
cu lucruri de lux). Au sosit și pomi artificiali de iarnă. 
Și jucării. Un om se vaită 
că nu găsește in magazine 
o sobă de teracotă. Altul 
se vaită că așteaptă prea 
mult la coadă la geamuri...La sfat zi de audiențe. 
Cu președintele. Mă înscriu și eu pe listă. Îmi formu
lez în gind doleanțele in 
legătură cu prezentele 
note de drum și aștept...

Aștept !

prin

• Nu-1 mult de cind a fost electrificată șl comuna noastră. Dar bucuria de a avea lumină in sat ne-a fost de scnrtă durată. I.R.E.-Argeș a racordat comuna la rețeaua de inaltă tensiune. După Întinderea firUlui s-a constatat insă că acesta trecea, pe o porțiune, deasupra unei Imense șiri de pale proprietatea C.A.P., ceea ce tuturor normelor de pază contra C.A.P. nu vrea să mute șira de paie ; in aceste condiții, I.R.E. nu vrea (și nici nu e recomandabil) să dea drumul la curent pentru a alimenta și satele noastre — Sirbi și Braniștea. In timp ee aceste două unităfi se ceartă, noi, cetățenii, stăm, de peste două luni, fără lumină electrică. E drept ? Păcat că in nici unul din cele două sate lăsate in Întuneric nu locuiește nimeni din conducerea C.A.P.
• Mai mulți muncitori de la uzina „Progresul"- Brăila ne-au relatat, intr-o scrisoare, greutățile pe oare le intimpină din pricina lipsei unui chioșc alimentar in incinta întreprinderii (dimineața, la centrul de pline și la unitățile alimentare din jurul uzinei e foarte mare aglomerație, multi salariat! fiind nevoitl, din această cauză, să renunțe la gustarea de dimineață). Sesizarea a fost trimisă comitetului sindical al uzinei, care ne-a răspuns zilele trecute că, prin grija conducerii întreprinderii, a O.C.L. Alimentara și a T.A.P.L.-Brăila, s-au luat măsuri pentru deschiderea, in incinta Întreprinderii a două chioșcuri alimentare.• .TMinorul Nicola Dănuț, elev in clasa a Ii-a la Școala generală de 8 ani din satul Moceriș, comuna Lăpușnicu Mare, raionul Bozovici, a fost părăsit mai de mult de mama sa naturală. Copilul, orfan de tată, e crescut acum de o rudă. Mama, Ana Nicola, primește pensie de pe urma soțului decedat, dar nu contribuie cu nimic ia întreținerea copilului". Această sesizare primită Ia redacție a fost trimisă, pentru cercetări, Sfatului popular al raionului Bozovici, care ne răspunde că faptele sînt

„GOLGOTIERII"
(Urmare din pag. I)

Și totul curge măsurat 
prin cifre pe statele de 
salarii, prin buletine de 
analiză, prin procese ver
bale „de constatare' — 
întocmai ca și acele pie
tricele aruncate în mare 
de inventivul golgotler...

Să luăm, de pildă, a- 
cest soi de locuri liniș
tite, ferite în care nu 
ajunge nici o adiere din 
marea furtună a muncii. 
Să vedem ce este și ce 
se Intîmplă cu asemenea 
locuri ferite — un fel de

mici sere în care sînt 
așezate spre desfătare și 
înflorire ici-colo unele 
suflete, uneori bătrîioare, 
dar, de obicei, suflete 
tinere bine tapate, bine 
îmbrăcate. Locuri liniști
te, servicii aproape ca o 
taină, ca un mister, pla
sate ici-colo, prin institu
ții și întreprinderi, sau 
răspîndite ca mici insule, 
oaze binecuvîntate. Puși 
și Luiza, au un aseme
nea serviciu într-un oraș 
mare din țară : mica lor 
„reprezentanță” (a unei 
instituții de artă) nu ține

de orașul în care și-au 
instalat un birou elegant, 
pentru că ține mai mult 
de Capitală. „Țin direct 
de București ; nimeni nu 
are treabă cu mine. Nici 
n-am visat să am așa 
serviciu' — mărturisesc 
singure ciudatele funcțio
nare. Din cînd în cînd 
vine o hîrtie de cîteva 
rînduri ; vorbesc la tele
fon — la telefon vorbesc 
mult 
cînd 
cînd
gure o delegație și merg 
— cînd una, cînd alta —

Si peste tot; din 
In cînd, chemate sau 
cred ele își iac sin-

la București sau la Iași 
sau la Cluj. Dacă lc-a 
venit o hîrtie, o pun în
tr-un dosar și dosarul în 
dulap. In restul timpului, 
funcționarele se plicti
sesc, croșetează, conver
sează la telefon, fac lec
tură, studiază jurnale de 
modă, primesc vizite, as
cultă muzică. Cam atît 
înseamnă 1 500 și respea- 
tiv 1 900 de lei, pe lună. 
Săptămîni, luni întregi 
aproape uită că fac ser
viciu — sînt ca și acasă, 
re ș oul, 
laptele,

cafeaua, ceaiul, 
gustarea... Strîn-

reale. In consecință, S-a hotărit ea minorul •< fie internat la o casă de copii școlari sau dat In plasament familial de stat persoanei care-1 creste. Foarte bine. Statul se Îngrijește de copii. Dar poate că tribunalul va hotărî ca Ana Nicola să nu mai aibă calitatea de mamă dacă n-e merită.• In blocul nostru, mai tot timpul, apa nu curge. (Și cînd curge, e foarte tulbure). O cărăm cu gălețile pe scări, vă Închipuiți cum. Noi, locatarii, l-am rugat de multe ori pe șeful serviciului administrativ al exploatării miniere Cavnic, unde lucrăm, să facă ceva oa să avem apă în bloc. Dar noi am zis. noi am auzit. Ce sfat ne puteți da în această privință, tovarăși de la serviciul administrativ al exploatării 7

două trimestre ale anului (chitanța nr. 0986715). îmi place să fiu corect și punctual. Am stat după aceea liniștit pină la 26 aprilie, cind m-am trezit cu o poprire pe salariu la Instituție. Cum nu mă știam dator pe nicăieri, am rămas uimit. Ce se întimplase ? Secția financiară, considerindu-mă — pe ce bază, nu știu — rău platnic, trimisese adresă la instituția unde lucrez să mi se retină din salariu impozitul pe motocicletă pentru cele două trimestre ! M-am invoit de la servlci și am alergat la secție să descurc lucrurile. Am considerat că e vorba de o greșeală intimplătoare și, după ce am lămurit lucrurile, mi-am văzut de treabă. Și, bineînțeles, ml-am achitat la timp impozitul. Cu toate acestea, la 20 noiembrie, aceeași secție financiară mă califică iar rău platnic și-mi trimite Ia instituție o nouă adresă de poprire, de data aceasta pentru neplata impozitului pe ultimul trimestru al anului. (Pe care îl achitasem la 24 octombrie, cu chitanța nr. 057862). Să judece oricine. Ce învățăminte au tras salariatii secției financiare din prima greșeală, socotită de mine pe nedrept intimplătoare ? Socotesc că cine a încurcat lucrurile, acela să le descurce și să suporte penalizările pe care am fost obligat să le plătesc eu.
Mihail DESPIhlA
Str Complexului nr. 5, bloc 60, Sc. 1, ap. 30, 
raionul Tudor Vladimirescu
Loco• Pe distanta Piatra Olt—Rimnlcu Vilcea circulă zilnic mii de muncitori navetiști, salariat! ai șantierelor din Rm. Vilcea și Govora. Vagoanele, foarte puține ia număr ; fiind Încărcate pină la refuz, se călătorește și pe scări, pe tampoane, pe vagoane sau chiar pe locomotivă. De multe ori, din cauza pericolului de accidente, mecanicul de locomotivă refuză să plece cu trenul ciucure. Pe bună dreptate. Cine răspunde de viata acestor oameni ? Evident că numai tovarășii de la Direcția regională C.F.R.-Craiova.

Emil S. TRANCA
comuna Mareea, raionul Drăgășani

■

sft de pe o lună întreaga 
muncușoara lor ar putea 
fi fâcutâ de o funcționară 
obișnuita Intr-o singură 
zi. De etnd fac dumnea
lor munca In acest loc li
niștit, fericit ? Cine ar mai 
putea ști.

Totuși, să le vedem pe 
aceste funcționare (bine
înțeles și funcționari) — 
șefi de birou! — cum re
acționează ele atunci cînd 
— cum am spus — la trei 
luni odată le vine o hîrtie, 
pe care ele trebuie să o 
apuce una de un capăt și 
alta de alt capăt și să o 
așeze In registrul lor. Au 
un registru frumos, mare, 
in care de vreo doi ani 
sînt 
Abia 
misă 
oraș

scrise cinci pagini, 
le-a ajuns hîrtia Hi
de o instituție din 

și Puși sau Lulsa

pun mina pe telefon și 
cheamă instituția respec
tivă, strigă, tună : „Pentru 
ce nu mi-ațl trecut artico
lul la care trebuie să tre
cem achiziția asta 1 De 
unde vrei să știu eu arti
colul I Ce-mi pretinzi mie 
să caut în toată arhiva 1? 
Sînt obligată să știu arti
colul unde să trec cumpă
rarea tablourilor 1? Trimi
teți articolul 1 Nu ne obli
gați pe noi să căutăm în 
țoală arhiva 11* Arhiva 
lor — am spus, este un 
dosărel cu cîteva hîrtii. Și 
să nu știe ld ce articol să 
treacă acea „achiziție* — 
este ca și cum, de zece 
ani cu televizorul în casă, 
nu ar ști de Ia ce buton 
să deschidă televizorul. 
Dar răsfățatele funcțio
nare continuă să strige la

telefon, să ceară socotea
lă, să pună lumea 
punct. Nu vor să fie 
ranjate de nimeni.

Mica lor instituție 
dezvoltat in sine și 
tru sine ; trăiește în
și pentru sine, ruptă de 
colectivitate dar din vlaga 
societății — întocmai ca 
o celulă canceroasă. Pe 
locul lui, funcționarul fic
tiv, fără sarcină de muncă, 
parazitar devine în timp 
rapid un element străin, 
asocial. Singura asanare 
este desființarea unor 
asemenea locuri liniștite, 
ferite, oblăduite și în care 
nu se întimplă altceva 
decît o pierdere de fon
duri, blocarea unor ener
gii omenești utile în altă

parte, o gravă inechitate, 
un abuz pe seama colecti
vității și o monstruoasă 
umflare, o hipertrofie a 
individului, ruperea lui de 
societate. In preocupările 
întregii noastre societăți, 
ale partidului nostru — 
care conduce destinele ță
rii — intră astăzi cu preg
nanță grija pentru utiliza
rea cu maximum de efici
ență a avuției materiale 
a poporului, pentru orga
nizarea științifică și e- 
ficace a producției șl a 
muncii, pentru sporirea, 
raționalizarea și simplifi
carea muncii administra
tive. In cadrul acestor 
eforturi depistarea „gol- 
gotierilor' se impune, 
după părerea mea, ca un 
lucru absolut necesar.

Azi începe „Luna cadourilor*. 
Pe toată durata ei, Ministerul Co
merțului Interior a lărgit nomen
clatorul mărfurilor care se des

fac și cu plata în rate
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COMUNA si
COOPERATIVA

Experiența cooperativei 
noastre agricole, ca și cea 
a întregii activități din 
comuna Hălchiu, regiunea 
Brașov, arată că îmbu
nătățirea organizării ad- 
ministrativ-teritoriale a 
României, așa cum este 
preconizată în proiectul 
adoptat de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 5—6 octom
brie a. c. — este o cerin
ță actuală a dezvoltării e- 
conomice și social-cultu- 
rale a țării noastre. în 
fața consiliului de condu
cere al cooperativei agri
cole și a comitetului exe
cutiv al sfatului popular 
comunal se ridică proble
me tot mai complexe, a 
căror rezolvare necesită 
inițiativă și competență 
sporită dar și sprijinul o- 
perativ al organelor ad- 
ministrativ-teritoriale su
perioare. Or, actuala or
ganizare administrativă, 
prin care între comună și 

a conducerea centrală se 
interpun două verigi in
termediare — raionul și 
regiunea — a dus la apa
riția unor paralelisme și 
suprapuneri care îngreu
nează și tărăgănează re
zolvarea problemelor. 
Este elocvent în această 
privință faptul că în cele 
mai diferite probleme 
privind cooperativa agri
colă sau treburile comu
nei, deși ne adresam 
raionului ca for imediat 
superior, pentru a fi si
guri că vom obține rezol
varea mai operativă a 
problemei respective, cău
tăm să luăm legătura di
rectă cu regiunea. Nu mai 
vorbesc despre faptul că, 
pentru multe chestiuni 
mărunte, în actuala orga
nizare sfatul comunal tre
buie să ceară aprobarea 
raionului, deși normal ar 
fi să le rezolve singur, 
respectând prevederile le
gii. Uneori indicațiile da
te de organe centrale, tre- 
cînd prin două verigi ad
ministrative intermediare 
— regiunea și raionul — 
ajung în comună cu în
târziere sau modificate.

în documentul plenarei 
se subliniază factorii de 
care se ține seama în ac
țiunea de îmbunătățite a 
organizării administrativ- 
teritoriale a țării, atît în 
ce privește județele, cît și 
orașele și comunele : a- 
propierea conducerii cen
trale de unitățile admi- 
nistrativ-teritoriale de 
bază, condițiile economi
ce, social-politice, geo
grafice și demografice, căi 
de comunicație, legături 
economice și organizatori
ce formate de-a lungul 
timpului etc.

Aș vrea să mă refer 
însă mai pe larg la unul 
dintre factorii importanți 
la care se referă docu
mentul plenarei, și anume 
cel gravitațional. Oricine 
știe că în fiecare zonă 
geografică întreaga activi
tate din localitățile rura
le gravitează în jurul ți
nui oraș, cu care în mod 
tradițional au avut o 
■strînșă legătură și sub

noastră agricolă 
se vor întări
si mai mult

1
jnfluența căruia s-au a- 
flat și se află și în pre
zent, chiar dacă actuala 
organizare administrativ- 
teritorială le-a creat o le
gătură artificială cu un 
alt oraș. Este cazul comu
nelor Ilălchiu, Feldioara, 
Bod, Harman, Prejmer și

altele, situate în cîmpia 
Bîrsei, care s-au aflat de 
secole sub influența ora
șului Brașov. Dezvoltarea 
lor, însăși principalele o- 
cupații ale locuitorilor, de 
pildă, creșterea vitelor, au 
fost puternic influențate 
de acest centru urban. Fi-

ind centru administrativ 
unde locuitorii își rezol
vau problemele care de
pășeau competența comu
nei, precum și centru in
dustrial, comercial și cul
tural, Brașovul a exerci
tat și exercită o puterni
că atracție asupra, locali-

PROPUNERI
® Illg. BUJOR OLfEANU, director general al Rafinăriei Brazi : „în cadrul centralelor de rafinării să se organizeze întreprinderi specializate de reparații, dotate judicios, care să poată acoperi necesarul de muncă specializată pentru lucrările de revizie și reparații, scurtîndu-se timpul afectat acestor operații, concomitent cu îmbunătățirea calității lor. Avînd in vedere profilul rafinăriei moderne, cu procese avansate de prelucrare, legăturile ce condiționează procesele de fabricație — de la țiței la produse petroliere și produse petrochimice — este necesar ca centrala industrială din ramura de prelucrare să cuprindă și partea de petrochimie".
® CONSTANTIN ȘUȚU, secretarul Comitetului de partid de la uzina de autocamioane-Brașov : — „Intrucit de prospectarea pieței externe și încheierea contractelor comerciale nu se ocupă, în multe cazuri, oamenii cei mai competenți, propun ca salariaților care lucrează în domeniul exportului să li se acorde o indemnizație direct proporțională cu volumul produselor contractate, iar nerealizările să afecteze salariul".
® NICOLAE GARTNER, maistru la întreprinderea „Dermatina“-Ti- mișoara : — „La elaborarea noilor regulamente de organizare și funcționare a întreprinderilor și centralelor industriale care vor lua ființă să se scoată din atribuțiile tehnicienilor, maiștrilor și inginerilor sarcinile cu caracter administrativ, dindu-le astfel posibilitatea acestora să se ocupe permanent și nemijlocit de bunul mers al producției".
® Itig« GHEORGHE COCOȘ, directorul șantierului Hidrocentralei Lotru : — „Pe șantier s-a simțit mult nevoia unei întreprinderi de execuție a lucrărilor de organizare. Socotesc, deci, că Înființarea ei nu ar mai trebui neglijată. Avantajele : se scurtează durata lucrărilor, se realizează o calitate superioară, se reduce prețul de cost. Totodată, propun crearea la nivel de întreprindere, sau grupuri de șantiere, a unor loturi pentru experimentarea tehnologiilor noi, a mecanismelor, a utilajelor moderne. Astfel, se vor putea fructifica cu succes o serie de noutăți tehnie’e, fără a se perturba procesul de producție".
• Ing. TUDOR ION, secretar al Comitetului regional Dobrogea al P.C.R. : — „Să se creeze o centrală industrială, care ar avea în subordine toate întreprinderile piscicole și de industrializare a peștelui, secții de reparații ale navelor pescărești, institutul de cercetări piscicole, precum și activitatea de recoltare a stufului din Delta Dunării. Cit privește portul Constanța — poarta maritimă a țării — bine ar fi să se înființeze aici o centrală, în cuprinsul căreia să intre unitățile care se ocupă cu transportul, exploatarea, depozitarea și expedierea mărfurilor".

l

tăților rurale amintite 
mai sus. La constituirea 
raioanelor și regiunilor, 
neținîndu-se seama de 
factorul gravitațional, a- 
ceste comune au fost în
corporate' raionului Sfîntu 
Gheorghe. Este adevărat 
că legătura cetățenilor cu 
Brașovul, influența lui 
n-au încetat nici un mo
ment.

Unităților economice a- 
lipirea arbitrară a acestor 
comune la raionul Sf. 
Gheorghe le-a pricinuit și 
mai multe greutăți, 
relațiile economice 
mai strînse le au în 
tinuare cu Brașovul,
tele trebuie întocmite toc
mai la Sf. Gheorghe.

Atît eu, cît și toți coo
peratorii, avem convinge
rea că îmbunătățirea or
ganizării administrativ-te- 
ritoriale și sistematizarea 
localităților rurale vor 
contribui la dezvoltarea 
economică și social-cultu- 
rală a cooperativei și co
munei noastre, ca și a tu
turor localităților țării 
noastre.

Deși 
cele 
con- 

ac-

Ghunther BORGER
președintele C.A.P. 
Hâlchiu,
regiunea Brașov

ÎNTREPRINDERILE
(Urmare din pag. I)o participare suficient de activă, trebuind numai să se încadreze „în cifrele de control" date de ministerul de resort. în viitor, pe baza sarcinilor orientative primite de la centrala industrială, potrivit obiectivelor principale ce urmează să fie înfăptuite ■ în întreaga perioadă de cinci ani șipe fiecare an în parte, întreprinderile vor întocmi propuneri de plan _ — anuale și de perspectivă ; acestepropuneri trebuie să fie fundamentate pe calcule detaliate privind cea mai bună utilizare a capacităților de producție și a posibilităților dezvoltării de perspectivă a unităților economice, bazate pe valorificarea cit R| mai deplină a resurselor materiale și de muncă existente, în scopul creșterii continue a eficienței econo- Bmice.Există în prezent situații cînd conducerile unor întreprinderi evi- ■ tă să-și asume sarcini mobilizatoare de plan, tăinuind însemnate rezerve interne. în condițiile crește- rii rolului și atribuțiilor întreprinderilor în elaborarea și fundamentarea propunerilor de plan, angajarea fiecărei unități în circuitul economic acu toate resursele și rezervele ei interne — de utilizare a capacităților de producție și forței de muncă, de 

B reducere a cheltuielilor materiale, desporire a acumulărilor — va fi pu-

ternlc stimulată prin mecanismul pîrghiilor economice, Intre care un ro! important îi va reveni beneficiului.După aprobarea planului de stat *1 stabilirea de către centrala industrială a sarcinilor obligatorii pe unitățile economice în subordine, comitetul de direcție din fiecare întreprindere va trebui să acționeze operativ și eficient pentru îndeplinirea sarcinilor planificate. în acest scop, sarcinile respective vor fi repartizate în timp și pe secții, sectoare și locuri de muncă, în concordantă cu realitățile și condițiile specifice, stabilin- du-se totodată măsurile ce trebuie aplicate pentru realizarea ritmică și integrală a prevederilor planului, pentru utilizarea completă a capacităților de producție, optimizarea fluxurilor de fabricație și perfecționarea proceselor tehnologice, pentru gospodărirea cît mai judicioasă a mijloacelor materiale și bănești încredințate de stat.Atribuții sporite sînt acordate întreprinderilor și în domeniul investițiilor. în viitor lucrările capitale de modernizări, amenajări, reutilări, dezvoltările de proporții mai reduse, prevăzute în plan, vor fi realizate prin credite acordate de bancă. Obligativitatea restituirii creditelor la termenul planificat de dare în funcțiune și, respectiv, de realizare a parametrilor — a căror nerespectare va duce la plata de dobînzi penall-

CUVINTUL Șl FAPTELE NOASTRE
(Urmare din pag. I)rele combinat. La sectorul de furnale, de exemplu, comuniștii au făcut din dezbaterea proiectului de directive cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale un prilej de mobilizare largă la lupta pentru înlăturarea hotărîtă a unor anomalii țehnQ^04așft..ă,i. conomice, de eviaehtîer punere în valoare a unor noi rezerve de creștere a producției de fontă.„Acest lucru — ne-a relatat furnalistul GHEOR- G1IE CISMAȘ — ne-a a- dus noi si importante succese. Secția noastră a a- juns să producă în luna noiembrie, în plus. mai bine de 2 300 tone de fontă. Dacă ar fi să răspund care este mobilul acestui succes apreciabil, as afirma cu certitudine că el se datorează în principal însușirii spiritului creator pe care l-am desprins din documentele elaborate de partid și pe care le-am dezbătut în profunz.lme. Aceste documente au avut un puternic ecou în rîndul fur- naliștilor. Ne-am dat seama că măsui menirea di mai intensiv avantajele și superioritatea noastre socialiste, tiva și capacitatea toare a oamenilor Urmînd indicațiile dului, noi' am trecut la a- bordarea realistă, la examinarea exigentă și, totodată, științifică a problemelor producției de metal. Am scos astfel la iveală noi rezerve și posibilități pentru folosirea mai judicioasă a capacităților de producție".Dar, nu numai la furnale ritmul de muncă s-a intensificat. Oțelarii — fruntașii combinatului — au luat-o și de data aceasta cu mult înaintea celorlalte colective. La uriașa oțelă- rie Martin nr. 2, luna noiembrie a marcat cifre de plan, similare cu vîrfurile de producție prevăzute pentru anul viitor : toti in-

dicatorii de plan au fost depășiți. Prim-topitorul CONSTANTIN ENACHE, ne-a dezvăluit, semnificația acestui succes : „De cînd ne știm, noi, oțelarii, am urmat cu credință partidul, am cinstit cu metalul nostru fierbinte fie-

ION ILCA $eful centrului de cercetări științificeirile stabilite au le* a valorificaeconomiei iniția- crea- muncii. parti-

Furnalistul GHEORGHE CISMAȘ

de apropiata Conferință Națională, răspund pe deplin noilor cerințe. Dacă pînă acum cercetarea științifică, perfecționarea proceselor economice se desfășurau cu oarecare încetineală, datorită îndepărtării lor de producție — prin a- plicarea măsurilor preconizate de partid avem certitudinea că îmbunătățirea treaptă, să ne Inălțăiti mal organizării și conducerii e- ■ sus realizările pe graficul zwx**?producției. Iată de ce ne-am hotărît și am reușit să turnăm la temelia e- conomică a țării, într-o singură zi din luna noiembrie, nu mai puțin de peste 7 000 tone de otel de calitate".L-am revăzut și pe cunoscutul maistru oțelar, ȘTEFAN TRIPȘA, erou al muncii socialiste. Comuniștii l-au ales delegat la Conferința Națională.„Ca delegat al siderur- giștilor, simt Cu tot sufletul — și caut să exprim — adeziunea totală a clasei noastre muncitoare la măsurile preconizate de partid. Stnt profund încredințat că hotărîrile Conferinței Naționale vor duce la propășirea economică a tării, la creșterea bunăstării fiecăruia dintre noi. De aceea, voi duce la Conferință hotărîrea noastră, a siderurgistilor de la Hunedoara, de a viață, în mod toate sarcinile partid, dorința nostru de a ridica producția de metal la un înalt grad de eficientă".Pentru combinatul hune- dorean, cel mai mare producător de oțel al țării, se pun în perspectivă probleme tehnice și economice deosebit de complexe. Cantitatea, dar mai ales calitatea metalului produs la Hunedoara vor trebui să se ridice, în cel mai scurf timp, la nivelul marilor cerințe ale economiei. „Tocmai pentru aceasta — ne spune dr. ing. ION ILCA, șeful centrului de cercetări științifice, documentele supuse spre dezbatere publică și care vor fi aprobate

care eveniment din viața partidului și a patriei socialiste. Iar dacă hotărîrile de mare însemnătate ce vor fi adoptate de Conferința Națională a partidului înseamnă deschiderea de drumuri noi pentru progresul și mai rapid al României, nu ne putem mulțumi nici noi eu puțin. Trebuia să urcăm încă o

traduce în exemplar, stabilite de colectivului

cbnomlei ' va înlătura toate anomaliile de pînă acum". „După părerea conduce^ rli combinatului nostru — a continuat ing. ION DO- BRIN, director comercial — măsurile ce vor fi adoptate la Conferința Națională vin în momentul potrivit ; ele răspund cerințelor concrete și tendințelor obiective de dezvoltare a economiei noastre. Prevederile documentelor cuprind soluții practice, pornite din analiza științifică a tuturor realităților și fenomenelor existente în economia țării. Pentru combinatul nostru, perfecționarea actualului sistem de conducere a economiei, înființarea centralelor industriale, lărgirea atribuțiilor întreprinderilor — deschid noi căi în vederea ridicării eficienței producției la nivelul marilor uzine siderurgice din lume. în spiritul soluțiilor indicate în documente, noi am trecut la rezolvarea unor probleme stringente pentru dezvoltarea pe o treaptă superioară a producției reușind să obținem în aceste zile progrese evidente în ceea ce privește programarea producției, îndeplinirea planului anual pentru export și livrarea promptă a metalului spre beneficiarii din tară.
★Siderurglștii de la Hunedoara s-au aflat întotdeauna în rîndul detașamentelor de frunte ale clasei noastre muncitoare. Con- firmînd tradiția, ei 9e află și în aceste zile în primele rînduri ale celor ce înfăptuiesc, prin munca și priceperea lor, planurile construcției noastre socialiste.

zatoar», c« vor greva asupra prețului de cost al producției marfă, dimi- nuînd beneficiile înalt spirit gospodăresc creditelor, accentuează comitetelor de direcție nalitatea, oportunitatea și operați tatea efectuării acestor investiții.Elemente esențial noi intervin șl In domeniul finanțării producției, în- lăturîndu-se tutela măruntă în ceea ce privește calculul șl utilizarea mijloacelor circulante. Mobilitatea întreprinderilor, stimulată prin finanțarea per total (și nu pe fiecare element în parte) a mijloacelor circulante normate, va fi asigurată prin măsurile importante preconizate pentru îmbunătățirea in continuare a sistemului de creditare. înlesnirile ce vor fi create întreprinderilor în acordarea creditelor pentru creșterea activității productive obligă conducerile acestora să acționeze cu perseverență pentru îndeplinirea indicatorilor financiari și îmbunătățirea continuă a situației financiare în scopul rambursării scadență.Faptul că unitățile avea dreptul să aplice rențiate — care se vor negativ asupra prețului de cost al producției — face necesar ca achitarea obligațiilor față de bancă, de buget și celelalte unități cu care sint în relații economice, să ocupe un loo important în preocupările comitetelor de direcție ale întreprinderilor, care vor trebui să analizeze cu atenție măsurile necesare pentru rapida valorificare, în circuitul economic, a tuturor materiilor prime și materialelor disponibile șl fără mișcare, urmărind sistematic aducerea lor la îndeplinire.Autonomia întreprinderilor in gospodărirea fondurilor de care dispun le va stimula să adopte cele mal adecvate măsuri pentru menținerea lor Ia nivelul strict necesar îndeplinirii sarcinilor trasate prin planul de stat. în acest sens, un rol important va avea indicatorul privind volumul acumulărilor ce urmează a fi obținute față de fondurile fixe șl mijloacele circulante avute la dispoziție. Introducerea acestui indicator obligatoriu va determina colectivele de conducere din întreprinderi să acționeze în permanentă pentru folosirea cu înalt randament $1 activizarea tuturor mijloacelor șl Instalațiilor existente, precum și pentru accelerarea vitezei de rotație a mijloacelor circulante, pentru înlăturarea imobilizărilor de valori materiale în diferite faze ale procesului de producție. în același timp, urmărirea dinamicii acestui indicator va constitui un mijloc principal de comensu- rare în timp a sporirii eficienței activității economice a fiecărei întreprinderi în parte.Deși, In viitor, principalele sarcini In domeniul aprovizionării tehnice- • materiale a întreprinderilor și al comercializării produselor acestora vor fi îndeplinite de către centralele industriale, întreprinderea nu iese din procesul complex de relații al aprovizionării și desfacerii. în sfera aprovizionării, întreprinderea va preciza în mod amănunțit necesarul de materiale în strînsă corelație cu planul de producție și investiții. Ea va stabili contacte nemijlocite cu furnizorii, Iuînd măsuri pentru urmărirea sistematică și permanentă a respec- ’ tării obligațiilor asumate de către aceștia prin contractele încheiate — la nivelul centralelor industriale — sub toate aspectele disciplinei contractuale. în limitele competentelor fixate da centrală. întreprinderea se va putea aproviziona cu unele materiale direct de ia furnizori. In desfacerea produselor, mă refer la sectorul industriei ușoare, atenția întreprinderilor va trebui să se concentreze asupra sortimentelor, modelelor, desenelor și contexturilor oferite organelor comerțului, care să satisfacă exigențele consumatorilor, dovedind o mal mare suplețe și operativitate în adaptarea producției la schimbările ce «urvin în cererea populației.Am ferma convingere că lărgirea atribuțiilor și competențelor întreprinderilor In organizarea și dirijarea activității lor va crea un cadru mai propice pentru dezvoltarea puternică și valorificarea deplină a inițiativei celor ce muncesc, pentru întărirea răspunderii cadrelor de conducere față de îndeplinirea sarcinilor planului de stat în condițiile unei eficient» economice tot mai ridicate.

presupune un în angajarea răspunderea pentru rațio- il operativi-

creditelor labancare vor dobînzi dife- repercuta

STOP CHELTUIELILOR NEECONOMICOASE/Fie că • vorba de folosirea efectivă a gestiunii economice proprii în toate întreprinderile, sau de aplicarea consecventă a principiului conducerii și muncii colective, în proiectul de Directive apare și corelația Indisolubilă intre nivelul cointeresării materiale și gradul de responsabilitate personală pentru activitatea desfășurată. Eu la acest ultim aspect, al răspunderii materiale personale, aș vrea să mă refer, iu cazul producerii cheltuielilor neeconomice.Fenomen parazitar, deosebit de dăunător, generarea acestor cheltuieli neeconomicoase e aruncată, ca intr-un sac fără fund, asupra prețului de cost. Uneori, acest „balast" provoacă depășirea costurilor planificate. Alteori, ele sînt mascate... Și într-un caz și în altul, însă, paguba e suportată de întreprindere, adică de către bugetul statului, iar cei care Ie tolerează încasează senin salariul integral, poate cu sentimentul datoriei împlinite.Nu aduc în discuție decît două-trei cazuri La uzina „1 Mai" — Ploiești, d» pildă, numai în trimestrul al trei

lea s-au produs rebuturi în valoare de aproape 1 375 000 lei. Printre cauze, se disting cele subiective : asamblarea și turnarea în forme fără semne de nivel sau deteriorate, ceea ce a declanșat pierderea a 11 000 kg oțel. Sau. proiectele și tehnologiile necorespunzătoare elaborate în cadrul uzinei și care au dus la producerea unui rebut, sub forma a 328 pistoane model 8188 „bune de topit", din 490. cîte s-au executat. Și cu toate acestea, nimeni nu a avut de plată un singur leu 1 Prețul de cost s-a arătat și de această dată mărinimos. El a suportat pierderile.Evident. aplicîndu-se prevederile Hotârîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie a. c.. cu privire la îmbunătățirea sistemului de salarizare și majorarea salariilor, practica includerii în prețul de cost a pierderilor cauzate de cheltuielile neeconomicoase va fi curmată, ăalariatii vor purta răspunderea materială pentru pagubele produse din vina lor întreprinderii în care lucrează. în ce mă privește, eu salut în mod deosebit prevederea ca imputările să se facă în mod dife

rențiat, in raport cu mărimea pagubei și funcția deținută de cel vinovat. Merg însă mai departe, oprindU-mă la rebuturi. Chiar din exemplele prezentate se vede că rebuturile se dato- resc unor proiecte și tehnologii necorespunzătoare sau altor asemenea cauze Deci propun caimputarea lor în aceste cazuri să se facă pe întregul lanț productiv. începînd cv cei care au elaborat asemenea proiecte și procedee tehnologice, continuind cu cei care le-au adoptat pe „ti. v.“ și terminînd cu cei care le-au aplicat.Nu este just ca autorii „morali" ai rebutului să nu simtă în propriul buzunar consecințele superficialității în întocmirea proiectelor și tehnologiilor.Intervine însă și o altă ipostază. Rebuturile se produc în diverse, faze de fabricație. în cele primare. la prelucrare. Ia finisaj, sau chiar Ia montaj Una este valoarea piesei sau a produsului respectiv în fazele primare si alta in Cele finale la mbntaj de pildă, cînd s-a acumulat valoarea.

s-a investit munca. S-au cheltuit bani grei cu manopera. Așa stând lucrurile, propuno diferențiere : imputarea rebutului să se facă în funcție de cantitatea de muncă vie cheltuită, de uzura utilajelor prin care a trecut produsul rebutat, de cantitatea de material pierdut în timpul procesului tehnologic.Este inadmisibilă practica actuală de a se imputa numai manopera fazei în care s-a produs rebutul (zeci și rare ori sute de lei), cînd produsul costă mii și zeci de mii Iei.Cheltuieli neeconomicoase se nasc și din caișza aprovizionărilor neratio- nale, negîndite și abuzive. La întreprinderea „1 Mai" BuCov. aceste cauze subiective au dus la apariția stocurilor supranormative. iar acestea la împrumuturi restanțe purtătoare de dobînzi penalizatoare, în valoare de 21 000 lei. Nedescărcarea vagoanelor Ia timp și nerespectarea termenelor contractuale aii grevat prețul de cost cu locații și penalizări de aproape 150 000 lei. Nici în această uhitate nimănui nu i s-a făcut vreo imputare. Alte între

prinderi angajează, fără un studiu aprofundat, credite bănești pentru lucrări de mică mecanizare. Se întâmplă. însă, ca superficialitatea și lipsa spiritului gospodăresc să-și spună cuvîntul și lucrarea prost concepută, greșit construită sau necores- punzătoi exploatată, nu atinge eficienta economică scontată. Creditele, la început curente apoi restante se rambursează cu regularitate. Cine le plătește ? Tot întreprinderea.Firește, prin îmbunătățirea sistemului aprovizionării tehnice materiale se vor putea evita in bună parte astfel de anomalii. La aceasta va contribui însă în ultimă instanță modul în care se vot aplica concret prevederile, se va definitiva planul de aprovizionare de către centrala industrială, în strînsă concordantă cu necesitățile întreprinderilor. Dar hotărîtor va fi și modul în care se va îndeplini planul de aprovizionare șl se vor respecta contractele de către furnizori. Problemele fiind complexe cred căeste strict necesară adincirea șl delimitarea prevederilor referitoare la responsabilitatea mate

rială In domeniul aprovizionării, potrivit ;— obligativității întreprinderilor de a aprecia cît mai realist cantitățile, calitățile, sortimentele și termenele de livrare a comenzilor.— îndatoririi centralelor industriale de a controla și definitiva necesitățile și a asigura îndeplinirea contractelor în condiții Ireproșabile.— sarcinii furnizorilor de a nu admite nici un fel de improvizații în realizarea obligațiilor contractuale.Cum trebuie procedat în cazul a- pariției cheltuielilor neeconomicoase ? După părerea mea, nu este de ales : cel ce se face vinovattrebuie să plătească pînă la ultimul leu. Sînt necesare însă instrumente perfecționate de aplicare a răspunderii materiale, care să stea Ia îndemîna organelor de control, deci și la dispoziția organelor bancare.Ridic această problemă, deoarece, •cum, cînd reușim să depistăm unele grave abateri, cum ar fi premierea pentru realizarea de indicatori falsificați, metodologia impune... sesizarea ministerelor tutelare ale între

prinderii „inculpate" șl așteptarea hotărîrii acestor foruri.Noile prevederi subliniază puternic rolul crescînd ce trebuie să revină organelor bancare în folosirea de către întreprinderi a fondurilor materiale și bănești de care dispun. Perttru atingerea acestui scop, socotesc căar fi necesar ca la elaborarea noilor Instrucțiuni de funcționare ale băncilor să se prevadă posibilitatea recuperării operative a pagubelor determinate de cheltuielile neeconomicoase,născute din situații subiective șl care se puteau preveni. Aceasta, ar întări, pe de o parte, rolul și prestigiul băncii în bunul mets al întreprinderilor, iar, pe de altă parte, ar contribui la creșterea răspunderii materiale proprii a organelor bancare și conducerilor d» unități industriale în stoparea cheltuielilor neeconomicoase.
Constantin PITICI)
direc'orul Direcției orâșenejtl 
Ploiești a Băncii Naționale



vineri 1 decembrie 1967PAGINA 4 SClNTEIA

Cu cinci luni în urmă, ziarul nostru a publicat o anchetă cu privire la educația fizică in școală. Cu acel prilej, cadre didactice și specialiști semnalau deficiențe serioase ale acestei laturi importante a activității școlare, făceau propuneri pentru perfecționarea pregătirii fizice a tineretului școlar. Intre timp a venit și a trecut vacanta de vară, s-au inițiat o serie de manifestări interesante sportive, în aer liber, cue- levii, s-au preconizat unele măsuri pentru îmbunătățirea predării educației fizice în școli și pentru îmbogățirea activității sportive a elevilor în noul an de învățămînt. Ce efecte au avut toate aceste acțiuni, în ce măsură școala își îndeplinește în prezent înalta sa îndatorire de a asigura concomitent cu pregătirea intelectuală a tineretului și dezvoltarea sa fizică robustă, armonioasă ?Interlocutorii noștri — profesori, medici, specialiști în domeniul sportului— semnalează justețea și eficacitatea unor măsuri a- doptate de Ministerul In- vățămîntului, de C.C. al U.T.C. și de alte foruri de resort pentru perfecționarea pregătirii fizice a elevilor.După cum se știe, în programa de învățămînt, la toate clasele scolii de cultură generală sînt incluse cîte 2 ore săptămînal de educație fizică, iar la licee, în plus și cîte o oră săptămînal de activități în colective sportive. „Consider deosebit de bună măsura de a se încredința organizației U.T.C. responsabilitatea pentru întreaga activitate sportivă în afara orelor de clasă a tineretului— ne-a spus prof. Virgil Ionescu, secretarul organizațieiU.T.C. de la liceul „Nicolae Bălcescu" din București. In școala noastră se simte acum o adevărată înviorare a activității de educație fizică și sportive. «Calendarul sportiv», alcătuit de comun acord cu conducerea școlii, asigură participarea la diferite competiții a u- nui număr mult mai mare de elevi, din toate clasele, organizarea săptămînal a unor activități în aer liber— întreceri sportive, excursii etc.“. „In sfîrșit, ne scrie prof. Constantin Movilă, de la Liceul nr. 5 din Iași, ne-am pus la punct și baza sportivă. Avem a- cum teren de baschet, volei și handbal, pistă de a- lergări șl groapă de sărituri etc. Am improvizat și o sală de gimnastică. Rezultatele n-au întîrziat să se arate. Echipa de gimnastică a băieților noștri a cîștigat titlul de campioană regională, iar 24 de elevi și eleve au devenit campioni la diferitele probe ale întrecerilor regionale de atletism. La campionatele școlare din această toamnă am reușit să antrenăm un număr mai mare de elevi decit în anii anteriori".Firesc, am putea cita numeroase exemple similare, care atestă progresele ce se realizează, treptat, și pe acest tărîm al activității in- structiv-educative. Dar, o a- naliză a stărilor de fapt relevă că numeroase probleme și dificultăți ale a- cestei activități nu și-au găsit încă o rezolvare fericită, că n-a fost înlăturată cu totul optica îngustă cu care este privită educația fizică în școală de către u- nele cadre didactice, foruri de învățămînt, organizații obștești și de specialitate. După părerea prof. Constantin Bordeianu, responsabilul cercului pedagogic de educație fizică din orașul Iași, și a prof. Aurica Anghelescu, de la Liceul nr. 4 din aceeași localitate, ar fi necesar ca și în programul școlilor generale să se prevadă o oră sau chiar două săptămînal pentru activități de colective sportive. Altfel, timpul este insuficient pentru realizarea unei pregătiri fizice eficiente — consideră ei.Pe alocuri, timpul afectat educației fizice este mult „îngustat" printr-un program de lucru sărac, prin lecții plictisitoare, lipsite de eficacitate. „Atît la noi cît și în alte părți — este de părere prof. GKeorghe Pan- tea, directorul Liceului din Salonta, persistă încă concepția învechită asupra valorii educației fizice și a activității sportive. Fiind socotită ca o disciplină „secundară", atunci cînd este vorba de a se lua o oră pentru alte activități ale e- levllor, prima și poate singura «victimă» este educația fizică. Nu-i mai puțin adevărat că atunci cînd este în joc «onoarea» școlii sau a orașului, în vreo competiție sportivă, sînt scoși de la ore, și sînt intens antrenați în activitatea sportivă elevi ale căror rezultate la învățătură sînt foarte slabe. Sînt practici extremiste și foarte dăunătoare în activitatea școlară de îmbinare a pregătirii intelectuale și fizice a elevilor". Este, evident, de datoria forurilor de învățămînt să pună cu hotărîre capăt unor asemenea practici, să determine o respectare riguroasă a programului școlar.Referitor la conținutul activității școlare de educație fizică ne-au, fost semnalate șl alte aspecte. Mai mulți interlocutori, printre care dr. Titus Crișan, directorul dispensarului regional Cluj pentru sportivi, dr. Vasile Frânculcscn, din Suceava, prof. Gheor- ghe Pantea, consideră că numărul elevilor care sînt „scutiți" de lecțiile de e- ducație fizică este prea mare în unele unități școlare. Aceasta, se datorează, în primul rînd, gradului de

în
dificultate pe care-l zintă baremul la unele be de control, dar și tului că Ministerul lnvăță- mîntului n-a precizat cu suficientă claritate problemă. Ca să ricliteze" media prin obținerea mici la educație elevi buni la învățătură — stimulați cîte o dată și de părinți — se eschivează de la această activitate. A- cest fenomen trebuie combătut cu hotărîre — consideră interlocutorii noștri — atît pe calea u- nei mai intense propagande în favoarea educației fizice, cît și printr-o mai chibzuită dozare a temelor și programului de lucru cu elevii, în funcție de posibilitățile fizice ale acestora, de vîrstă, de preferințe chiar. „Mi se pare că există încă prea puțină preocupare pentru modernizarea lecției de educație fizică — ne spunea prof. Virgil Ionescu. In școala generală se trece unele exerciții (de matie.

pre- pro- fap-această nu-șl ,.pe- generală unei note fizică, unii

tora (bunăoară, exercițiile de gimnastică artistică la fete). Tot astfel, regulamentul unic pentru concursurile școlare — care în prezent impune unele probe ce de vă că de
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• Opera română : Travlata 
19,30,
Î Teatrul de stat de operetă : 

înge vienez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Castlliana 
— 19,30, (sala Studio) : Regina
de Navara — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Un Ham
let de provincie — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza 
lar.dra" (sala din Bd. Schitu 
gureanu nr. 1) : Un tramvai 
mit dorință — 20, (sala din 
Al. Sahiă nr. 76 A) : Sflntul 
tică Blajinu — 20.
• Teatrul Nottara"

în mijlocul elevilor cu prL lejul acțiunilor lor în aer liber va da un plus de autoritate și de seriozitate educației fizice, va crea cadrul favorabil unei mai intense influențe educative a cadrelor didactice. Preocupate de îmbogățirea programului sportiv al elevilor, unele școli din București și Sinaia au inițiat interesante ieșiri în colectiv în aer liber, lai sfîrșit de săptămînă, folosind în a- cest scop baza | existentă în taberele de vacanță din apropierea orașelor respective. Este o acțiune interesantă, care merită a fi extinsă — aproape în fiecare regiune există asemenea tabere de vacanță, cu toate amenajările necesare, care ar putea foarte bine fi folosite și în timpul anului școlar, înlesnind elevilor și profesorilor lor excursii recreative, un contact mai frecvent cu natura, competiții sportive în aer liber.Buna organizare a lecțiilor, perfectionarea metodelor de predare, îmbogățirea activităților de colectiv sportiv nu sînt și nu trebuie să fie preocupări întîmplă- toare, de „campanie", legate doar de unele scadențe ale calendarului unor competiții sportive. In consecință se impune, în primul rînd, înlăturarea operativă a dificultăților semnalate existente în calea acestei importante activități școlare, controlul permanent și eficient pentru aplicarea cu rigurozitate a programului de lucru și îndatoririlor ce incumbă profesorilor de specialitate, organizațiilor U.T.C., asociațiilor și cadrelor din domeniul sportului. Pe de altă parte, măsurile adoptate pînă acum se cer completate și îmbogățite pe linia perfecționării conținutului fizice în școli, a sporirii contribuției sale la formarea și educarea multilaterală a tineretului școlar.

teatreprof. Virgil Ionescu, n-a fost rezolvată forma financiară de utilizare a fondurilor materiale puse la dispoziția organizațiilor U.T.C. din licee, așa că banii stau nefolositi în timp ce colectivele de elevi au nevoie de diferite materiale sportive". De la Iași, prof. Constantin Cojocaru, ne scrie: „Chiar directorul școlii noastre, tov. Ion Galeru, ne împiedică în desfășurarea activității sportive. Din comoditate, a dispus să se depoziteze combustibilul necesar școlii pe timpul iernii pe terenul nostru de handbal, a- menajat cu posibilități locale, deși există o magazie pentru combustibil. Am așteptat cîteva săptămîni pînă ce terenul a fost degajat. Acum, a adus pe teren pietriș și nisip și a tocmit cîțiva lucrători ca să facă un trotuar asfaltat prin mijlocul bazei sportive pentru a lega între ele două clădiri ale școlii. I-am propus să asfalteze întreaga bază sportivă sau să facă trotuar pe margine, dar n-am fost luați în seamă. «Argumentul» său este că din moment ce ani de zile s-a făcut educație fizică fără teren de sport de ce nu s-ar face și acum". In asemenea condiții se poate cu greu vorbi de ridicarea calitativă a activității de educație fizică a școlii, de îmbogățirea și lărgirea a- riei de cuprindere a competițiilor sportive școlare.Fie că este vorba de lecțiile din program, fie de activitatea de colectiv sportiv, educația fizică a elevilor se cuvine să beneficieze din plin de toată competența și experiența profesorilor de specialitate, a di- rigintilor și conducătorilor de școli. Prezenta acestora
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I
I
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Magheru) : Luna dezmoșteniților 
— 19,30, (sala Studio) : Jaguarul 
roșu — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Vlnovațf fără vină — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 9,30 ; 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Vrăjito
rul din Oz — 17 (la Palatul Pio
nierilor) : Guliver In țara păpu
șilor — 17.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Colibri Music-Hall — 19,30.
• Circul de stat : Atracțiile ma
nejului — 19,30.

pot fi realizate numai școli cu o bază sporti- complexă — să porneas- de la posibilitățile reale lucru ale majorității școlilor, avînd unele normative mai elastice care să fie precizate, în ultimă instanță, de forurile de învăță- mînt locale.Sportul de masă face parte integrantă din procesul de educație a tinerei generații. El este menit să ocupe un loc important în munca organizațiilor U.T.C. care — după cum se știe — răspund nemijlocit de organizarea activității sportive de masă în școli. Bineînțeles, că în această direcție ele trebuie să fie ajutate substanțial de profesori și conducerile școlilor, de specialiști pentru a realiza un program bogat și atractiv, în care să fie antrenați cît mai mulți elevi. Numai că pe alocuri acest sprijin este cu totul insuficient. „în u- nele școli din București, ne-a relatat prof. Florin Matei, vicepreședinte al Consiliului orășenesc al organizației pionierilor, activitatea sportivă se limitează doar la pregătirea și participarea elevilor la etapele concursurilor școlare. La rîndul lor, consiliile raionale de cultură fizică nu ajută desfășurarea sportului în școli, prin asigurarea unor specialiști, a unor arbitri, care să determine o calitate corespunzătoare și obiectivitatea necesară competițiilor școlare, prin punerea la dispoziția tineretului. școlar a bazelor sportive disponibile etc. „Nici pînă acum, ne semnalează

(Urmare din pag. I)

educației
a spi- cum din mu-

Anchetă realizată de 
Florica DINULESCU, 
Manole CORCACI, 
Alexandru MUREȘAN, 
Ion PITICU

favorizată de sociale, de ne- legilor creației, rînd vorba des-

f

• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• Vulturii zboară devreme : UNION (completare Re
trospectivă jubiliară) — 15,30 ; 18 ; 20,30, BUZEȘTI
(completare Mlaștina tăcută) — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Mondo Cane — Viața plină de surprize : TIMPURI 
NOI — 9-20 in continuare.
• Un idiot Ia Paris : GIULEȘTI (completare Armonie) 
— 15 ; 17 ; 19 ; 21.

Unul din pavilioanele construite recent pentru Facultatea de medicină vete
rinară din Cluj Foto : A. Cartojan

ÎN OPERA CREATĂ Sorin Titel
prea ușor pestefor- de ordine, dedisciplină), care reprezintă a.b.c.-ul educației fizice, latura educativă lecțiilor care dezvoltă ritul de colectiv. După dacă numai 3—4 teme program s-ar face pe zică (orice școală are un picap, un patefon sau magnetofon), am reuși o de- șablonizare a lor". în a- ceeași ordine de idei se sugerează Ministerului învă- tămîntului preconizarea u- nei mai mari varietăți în activitatea de educație fizică din școală. De exemplu, se propune o mai mare diferențiere a programei de liceu destinate elevilor și e- levelor, marcîndu-se pregnant elemente specifice mai adecvate unora sau al-

Ord de gimnastica la Liceul nr. 24 din Capitala

• Reîntoarcerea Iul Surcouf : PALATULUI
(seria de bilete 2171 — orele 17,30 și seria 2175 — 
orele 20,30), PATRIA — 10 ; 12,15 ; 14.30 ; 16,45 ; 19 ; 
21,15, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• Loana : REPUBLICA (completare Micii înotători) 
— 9,45 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, MODERN (com
pletare Tovarășa) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
SClne va deschide ușa 7 : LUCEAFĂRUL (completare 

rașul) — 9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Un taxi pentru Tobruk : CAPITOL — 9,15 ; 11,30 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Contele Boby, spaima vestului sălbatic : BUCU
REȘTI — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ; 21.
• O fată fericită : VICTORIA (completare Băiatul șl 
cărbunele) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 4 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 (com
pletare Mlaștina tăcută) — 9 ; 11,15 ; 13,45; 16,15 ; 
18,45 ; 21.
• Zece negri mititel : ARTA (completare Sub semnul 
trainice! prietenii româno-bulgare) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 19,15 ; 20,30, FLOREASCA (completare Laboratorul 
vieții) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Opera de tîei parale : CENTRAL
14 in • 17 in • 9n in
• ’comoara : CINEMATECA — 10 ; 12.; 149
• Ecou pe coastă : LUMINA (completare Orașul fără 
străzi) — 9—16,30 în continuare ; 18,30 ; 20,30.
• Slndbad marinarul : DOINA (completare Micii Îno
tători) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, VITAN (com
pletare Ziua recoltei 1967) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.

cinema

9 ; 11,30

• Profesorul distrat : FEROVIAR — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,15, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 19 ; 21,15 (la ambele completarea Efemere), 
AURORA (completare O fabulă modernă) — 8.30 ; 
10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FLAMURA (completare 
Legenda) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Salvele Aurorei : DACIA (completare Stîrcut, pasăre 
reptilă) — 8,30—20,45 în continuare.
0 Fantomas contra Scotland Yard : FLACĂRA (com
pletare Aventurile lui Bobo-Clty) — 14,30 ; 16,30 :
18.30 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow i BUCEGI 9—13.30 tn

Costin

DESCOPERIM ARTA ?
este edificatoare. Numeroase exponate contraziceau nu numai rădăcinile tradiționale ale artei, dar deopotrivă se contraziceau reciproc ca într-un uriaș bazar zgomotos în care fiecare vrea să se facă auzit. Șobolani formolizati întinși pe sfori, lăzi de ambalaj suprapuse. cutii de tablă pline cu apă, tuburi de vidanjă răsucite, mașini infernale producătoare de zgomote ciudate etc., etc. — această manifestare a oglindit. între altele, aspectul unui capitol în criză al artei contemporane, criză linsa funcționalității garea ostentativă aCă este în primul pre o criză provocată de lipsa de destinație, de lipsa unei logici funcționale, dovada ne-a fost oferită de salonul de arte decorative, găzduit în „Le grand palais". în care puteau fi admirate nenumărate exponate ingenios concepute si desăvîr- șit finisate, lucrări menite să sporească în mod substantial frumosul și confortul cotidian. Piese de mobilier izolate sau în ansambluri organice. apartamente proiectate și dotațe țpnform celor mai exigente necesități moderne, piese decorative de sine stătătoare, unele realizate de artiști cu renume mondial — ca tapiseriile lui Zadkine sau da Silva — întregul salon de artă decorativă făcea posibilă delimitarea parametrilor specifici gustului artistic contemporan. întărind convingerea în perspectivele de dezvoltare ale artei integrate organismului social.Fără să aibă un caracter limitativ, actualitatea artistică din tara noastră este, dimpotrivă, generos receptivă prezentelor îndrăznețe șl originale. experiențelor constructive, stilurilor și tendințelor stilistice celor mai variate. Expozițiile din ultimul timp au prilejuit întîlnirea cu lucrări de o neașteptată diversitate, cîteodată motivate prin scrupuloase

continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 9,30 ; 12 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Canaliile : UNIREA (completare Pilule II) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Ocolul : TOMIS (completare Efemere) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Povestea țarului Saltan : POPULAR (completare 
Laboratorul vieții) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pe cer trece carul mare : MUNCA — 16 ; 18,15 ; 30,30.
8 Cum să furi un milion : MOȘILOR (completare 

rașul) — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Pasărea Phonix : VIITORUL — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• French-cancan : COLENTINA (completare Vecinii) 
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Subteranul : VOLGA - 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Răzbunătorii : RAHOVA (completare Despre nimat. 
Aprindeți o țigară) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
«Testamentul incașului : PROGRESUL (completare 

rizont științific nr. 9/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Sfidare : LIRA (completare Jety) — 16 ; 18 ; 20.
• Prostănacul : DRUMUL SĂRII (completare Scuzați, 
atracții) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Spartacus — ambele serii : PACEA — 16 ; 19,30.
• Comisarul X t COTROCENI (completare Aventurile 
lui Bobo-City) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Amprenta : FERENTARI (completare Armonie) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
8 Castelanii : CRÎNGAȘI (completare O nuntă la 

ltenl) — 15,30 ; 18 : 20,3Q.
«Cine călărește un tigru î COSMOS (completare 

ălatul și cărbunele) — 15,30 ; 18 : 20,30.

CRONICA FILMULUI „OCOLUL"
Cu toate că cinematograful 

e în primul rînd acțiune — 
după unii chiar exclusiv ac
țiune, succesiune de fapte și 
situafii — satisfacția estetică 
produsă de un film e de
parte de a se 'mărgini doar 
la cea generată de un su
biect captivant, de istoria 
abil relatată a unor întîm- 
plări. Aflat, prin natura sa, 
la antipodul simplei nara
țiuni, cinematograful poetic 
s-a impus conștiinței publice 
prin forfa sa emoțională și a 
cîșfigat adepfi statornici în 
rîndul cinefililor. Virtutea sa 
de căpetenie rezidă în capa
citatea de a transcrie vizual 
stări afective, de a sugera 
atmosferă, de a revela sensul 
metaforic al unor relafii u- 
mane. Ficfiunea însuflețită pe 
ecran deplasează, în acest 
caz, interesul spectatorului 
de la datele exterioare ale 
povestirii la miezul ei secret 
de emoție, la mișcarea lăun
trică a gîndurilor și senti
mentelor. Este ceea ce ne

oferă și filmul „Ocolul" — o 
producfie a studiourilor bul
gare ; el se înscrie, cu nofa 
sa proprie, în circuitul unor 
meritorii incursiuni ale cine
aștilor bulgari pe tărîmul fil
mului poetic (bunăoară fil
mele lui Ranghel Vîlceanov 
„Voci în insulă" și „Soare și 
umbră").

Subiectul propriu-zis e ca 
și inexistent în „Ocolul". Re
vederea celor doi eroi, care 
se înfîlnesc întîmplător după 
ce își pierduseră urma de ani 
de zile, constituie un pre
text în jurul căruia se dez
voltă ideea poetică, senti
mentul dominant al filmului. 
Intr-un fel, începutul „Ocolu
lui" coincide cu epilogul 
„Umbrelelor din Cherbourg". 
Ca și acolo, bărbatul și fe
meia, foșfii iubifi, se desco
peră pe neașteptate și stau 
unul în fafa celuilalt, ca doi 
străini care aproape 
ce să-și spună. Dar ceea ce 
în filmul lui 
apărea ca o

nu au

Jacques Demy 
constatare re-

semnată, devine în „Ocolul" 
punctul de plecare al unei 
pasionante și multiple con
fruntări. Prezentul se intersec
tează cu trecutul ; maturita
tea echilibrată și cuvintele 
recheamă într-un elan subit 
fervoarea tinerefii.
care s-au iubit și s-au des
părțit cîndva, își 
rează crîmpeie ale draqostei 
trăite intens în anii adoles
centei, interpretînd lucrurile 
din unghiuri diferite și con
form altor impulsuri interi
oare.

Pentru ea, trecutul există 
ca un univers autonom, păs- 
trîndu-și prospețimea nealfe- 
rată de trecerea anifor. Pen
tru el, amintirea e însofită de 
un sentiment difuz de vino
văție și de regret, care-l îm
pinge spre falsa idee de a 
compensa acum ceea ce n-a 
știut să împlinească în urmă 
cu ani. Luciditatea nostalgică 
și tandră a eroinei, calmul ei 
luminat de o Infeleqere în
țeleaptă contrastează cu ne

Cei doi,

rememo-

• <<
mulțumirea febrilă și cu efu
ziunile insistente ale bărba
tului, tentat să reia vechea 
legătură sub presiunea tulbu
rării pricinuite de revedere. 
După cum, în episoadele re
trospective, exuberanfa și pu
ritatea generoasă a fetei sînt 
contrapuse atitudinii inflexi
bile a eroului. Nici un fel de 
regrete sincere, nici un fel 
de avînturi qeneroase nu mai 
pot reînvia însă ceea ce s-a 
sfîrșit odată pentru totdeauna. 
$i cei doi retrăiesc o clipă 
copleșitor amintirea, dar își 
vor urma destinul pe traiec
torii separate. Surprinderea 
acestei dialectici a existen
tei umane în frumusețea ei 
nu lipsită de tristele și du
ioșie, în complexitatea ei fi
rească și necesară, conferă 
filmului un fluid de poezie 
și emofie.

Regizorii Grișa Ostrovski și 
Todor Sfoianov n-au recurs 
la artificii sau 
regizorale de 
Ei au dat o

la rezolvări 
efecf căutat 
mare liber-

fate de expresie protagoniș
tilor și au urmărit stăruitor por
tretizarea eroilor în diferitele 
ipostaze reconstituite pe e- 
cran. Prim-planul și plasarea 
obiectivului în pozijia > cea 
mai favorabilă pentru dezvă
luirea fizionomiilor benefici
ază de o atenfie specială din 
partea realizatorilor. In a- 
ceste condifiiț Ivan Andonov 
și, mai cu seamă, Nevena 
Kokanova au izbutit să in
vestigheze pînă la nuanfă e- 
volufia caracterelor și să 
compună din gesturi și pri
viri aparent banale (aprinsul 
unei figări, aranjatul baticu- 
fui, jocul întrebărilor etc.) cli
matul sufletesc al relației lor.

Lansat la cinematograful 
„Central”, care e pe cale 
să-și consolideze prestigiul 
de sală specializată, desti
nată producțiilor de calitate, 
filmul „Ocolul” va cunoaște 
un meritat succes și pe cele
lalte ecrane din București și 
din tară.

căutări de expresie, alteori rezultatul unor metamorfoze uluitor de rapide.Este adevărat că secolul XX este caracterizat prin marea varietate de curente și tendințe artistice, dar varietatea nu poate fi prin ea însăși un scop. La capătul mai multor decenii de căutări, artiștii dispun astăzi de un bogat arsenal de mijloace de expresie care pot conduce la definirea unui stil propriu epocii. Continua autonegare. dispersarea e- forturilor în cîmpul speculațiilor gratuite poate, eventual, ocaziona succese de moment, dar nici un artist care se respectă nu se poate mulțumi numai cu atît și nici o e- pocă artistică demnă de acest nume nu se poate opri în pragul experiențelor. fie oricît de neașteptate.De la manifestul futurist al lui Marinetti (1909) nu puține au fost grupările artistice care au debutat cu contestarea tradițiilor artistice și a patrimoniului artistic universal. Considerfnd retrospectiv toate aceste mișcări de avangardă un lucru este sigur : demantelatoril incapabili să construiască durabil sînt cu timpul acoperiți de uitare. Avem, deci, nevoie în viata noastră artistică de meșteri constructori, de acele forte creatoare cu respirație generoasă în măsură să ridice opere de durată, punți între prezent și eternitate. Asemenea artiști vor ști să treacă dincolo de dogmatismul mărunt al pasiunilor de grup, stimu- lînd dialogul opiniilor, fundamen- tînd prin operele lor stilul artistic al epocii noastre, stil în care să ne recunoaștem deopotrivă ca popor și ca reprezentanți ai umanismului socialist.Uitînd că toate marile epoci artistice au știut să-și elaboreze un program în deplină consonantă cu orizonturile și telurile lor. unii artiști au început să creadă că simpla mimare a unuia sau altuia dintre procedeele propuse de arta contemporană universală poate da certificat de viabilitate în mediul artistic autohton.Antrenată în preocupări economi- co-administrative. Uniunea artiștilor plastici a neglijat discutarea problemelor de acestora în loc mosferă i plexe și zeze formarea unui mediu artistic cu largă respirație, am asistat la o dispersare a eforturilor, căutările metodice fiind deseori înlocuite cu divagații în confuze experimente de limbaj fără acoperirea teoretică necesară.Critica de artă poate avea un rol deosebit de important în procesul de cristalizare al artei contemporane. Din nefericire destul de puține numeric și nu o dată scăldate în conventional. cronicile plastice s-au mulțumit în general să constate exterior proliferarea diversității stilistice. fără să angajeze discuții mai temeinice în legătură cu motivarea și substanțialitatea calitativă a a- mintitelor experimente.Din cauza modului anemic de a- bordare teoretică a problemelor creației artistice contemporane, marele public a rămas în general străin de fondul real al frămîntărilor, deseori fiind chiar derutat prin intervenții pripite — în presă sau în jurnalele cinematografice — cu privire la valoarea și semnificația u- nei tendințe sau a alteia, cu privire la calitatea autentică a expo-. zitiilor deschise în galeriile de artă.Este necesară organizarea unor ample și susținute dezbateri, cu participarea largă a artiștilor si criticilor. dezbateri care să dinamizeze procesul creației, care să asigure precizarea filonului valoros al artei moderne. înțeleasă în necesara ei di-, versitate. care să elimine limitările procustiene. .Asemenea dezbateri ar fi deopotrivă utile publicului larg, căruia i-ar deveni familiare noțiuni și termeni necunoscuti sau înțeleși deformat, stabilindu-se. deci, o punte de legătură între artiști și vizitatorii expozițiilor. Complexitatea și dificultatea problemelor la zi ale artelor plastice obligă la un mod mai activ, mai temeinic de considerare a lor, cu exigentă sporită, cu orizonturi generoase.

• creație, lăsînd rezolvarea în seama accidentalului, să fie întreținută o at- prielnică discuțiilor, com- dinamice.. care să favori-

Mihail LUPU

„Valsuri
nobile si
sentimen
tale"
Activitatea de prozator a Iul Sorin Titel (ajuns la al treilea volum) impune o retrospectivă. O întreprinde atît cititorul cărților sale familiarizat, desigur, cu „specificul" autorului, ca și critica interesată să descifreze traiectoria artistică a tînărului prozator. Cărțile sale anterioare „Copacul" și „Reîntoarcerea posibilă" aduceau o notă originală, relevînd un scriitor înclinat către meditație și dezbatere etică, căruia nu-i sînt indiferente căutările oamenilor pentru realizarea plenară a propriilor aspirații.' Momentul critic al unor asemenea căutări este surprins în „Reîntoarcerea posibilă", romanul antiratării sau cel puțin al certitudinii în care ratarea, ca aspect al neîmplinirii creatoare, poate fi evitată. Eroul romanului acceptă o falsă realitate și retragerea lui într-un univers închis nu-1 poate izola de lumea înconjurătoare, deoarece omul nu este singur. Explozia de alb din tabloul

note de lector
final atestă plasarea artistului în problemele contemporaneității, simbolizînd reîntoarcerea la lumină, la un spațiu infinit.Ultimul volum, „Valsuri nobile și sentimentale", avînd o problematică mai variată, continuă, la un nivel superior, încercările anterioare de a descifra capricioasele mișcări sufletești ale omului cotidian, refuzul de a accepta existența statică, lipsită de fiorul autenticității. Autorul operează cu cantități infime, evită acumulările de fapte., reținînd doar semnificațiile cu valoare de simbol.Sorin Titel rămîne un liric sensibil la tot ce înnobilează și dă sens existenței. Eroii săi au setea spațiului, a desprinderii din contingent, încercînd să răzbată către o lume a viitorului.Lumea adevărată pe care o percepe însă prozatorul în toată complexitatea ei rămîne cea a copiilor șl adolescenților, de la primul contact cu viața („Vară cu ochii închiși") pînă la prima strîngere de mină ce deșteaptă fiorii iubirii („Soare pentru fiecare". „Stîngăcie"). Preocuparea pentru această vîrstă a viselor. cu tristețea și euforia primelor iubiri, cu refuzul spiritului de a se încadra în tipare stereotipe, formează leit-motivul întregii sale activități de prozator.Unitatea de structură a operei sale este dată de caracterul reflexiv al autorului, de meditația lipsită de patetism, potolită, dar continuă și sinceră. Acolo — rareori — unde autorul stăruie asupra faptului unic, colorat și pitoresc, asupra lucrului bizar („Somnul Dorcăi", „Fata mirată a copilului"), proza sa își pierde autenticitatea și forța de generalizare devenind fadă și neconvingătoare.Prin tot ce are mai bun, „Valsuri nobile și sentimentale" rămîne cartea unui prozator înzestrat, dornic să se împlinească.

Emil VASILESCU

13,00 — Drumuri și popasuri — Emi
siune turistică. 18,20 — Buletinul cir
culației rutiere. 18,30 — Pentru copii : 
A.B.C. — De ce 1 19,00 — Antologie șco
lară : Camil Petrescu. 19,30 — Telejur
nalul de seară. 19,45 — Agenda dv. 
19,50 — Buletinul meteorologic. 20,00 — 
Studioul muzical : Valsul (II). 20,40 — 

Tainele profesiunilor. 21,00 — Reflector. 21,15 — Film artistic : „Scott In 
Antarctica" — producție a studiourilor engleze. 23,05 — Telejurnalul de 
noapte.
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Cronica zilei
TELEGRAMĂComitetul foștilor deținuți antilas- eiști din Republica Socialistă România a trimis o telegramă Asociației Partizanilor Unguri în legătură cu încetarea din viață a dr. Miinnich Ferenc, prin care exprimă profunde sentimente de compasiune Asociației și familiei defunctului.

★Joi dimineața s-a Înapoiat fn Capitală, venind de la Berlin, delegația Academiei Republicii Socialiste România, condusă de acad. Miron Ni- colescu, președintele acestui for științific. In timpul celor 10 zile cît a durat vizita delegației române în R. D. Germană au fost semnate o convenție de colaborare pe timp nelimitat și un plan de colaborare, pe perioada 1968—1969, între academiile celor două țări.

Joi s-a înapoiat în Capitală, venind de la Praga, delegația Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, condusă de dr. Eugeniu Mareș, adjunct al ministrului, care a participat la lucrările celei de-a IX-a Consfătuiri a miniștrilor sănătății din țările socialiste.
★Orchestra de studio a Radiotelevi- ziunii a prezentat joi seara, șub bagheta dirijorului englez Francis Chagrin, un program alcătuit din lucrarea sa „Preludiu și fugă", în primă audiție, precum și din Variațiuni simfonice" de compozitorul argentinian Ginastera, „Divertismentul în sol major" de Mozart și Concertul pentru pian și orchestră nr. 5 de Beethoven. Solista concertului a fost pianista Sofia Cosma. In zilele următoare, oaspetele englez va dirija un alt concert la pupitrul orchestrei simfonice din Oradea. (Agerpres)

SPORT j
ASEARĂ LA VALENCIA

Steaua a cedat cu 3-0
VALENCIA (corespondență specială, prin radio). — La fel cum iubitorii fotbalului din România s-au instalat desigur cu mult înainte de începerea meciului Valencia — Steaua în fața aparatelor de radio, aci pe stadionul „Mesttala", peste 35 000 de localnici, cu nimic mai puțin pasionați de fotbal, și-au ocupat din vreme locurile în tribune. Partida, cu miza ce o presupune o competiție e- liminatorie, a avut literalmente încă din primele secunde o desfășurare extrem de rapidă. Ritmul l-au impus gazdele, sub permanenta încurajare a publicului. De abia fluierase arbitrul italian Francesco Francesconi și. la capătul unui atac surprinzător, echi- a spaniolă a deschis scorul. O centrare de pe dreapta l-a găsit pe Cla- ramunt în careul echipei noastre. Aici, cu un șut puternic, înaintașul andaluz a trimis balonul spre colțul porții. Haidu a încercat să prindă, însă n-a avut satisfacția reușitei. Golul a dat mai mult curaj spaniolilor, dar nu i-a descurajat pe ste- liști. Jocul se încinge mai mult. Inițiativei localnicilor i se ripostează cu calm șl siguranță. Spaniolii continuă să atace furibund ; șutează des și periculos la poartă. Apărarea echipei noastre șl în special portarul Haidu rezistă.
Revista
„EDUCAJIE FIZICĂ 

Șl SPORT"
A apărut sub un nou titlu — 

„Educație fizică și sport' — re
vista teoretică și metodică a 
mișcării sportive din țara 
noastră. Revista cuprinde ru
brici ca Teorie ■— Studii — 
Cercetări, Tehnică — Metodi
că — Antrenament, Educația 
fizică în învățămînt, Meridia
ne, File de istorie etc. Artico
lele sînt semnate de profesori 
de educație fizică cu bogată 
experiență, medici sportivi, an
trenori.

Către finalul primei reprize e- chipa noastră atacă de cîteva ori. Combinațiile înaintașilor au o anumită cursivitate, dar ele păcătuiesc prin lipsa de finalitate. In poziții destul de bune, Voinea și Soo întîrzie să șuteze sau prelungesc driblingul. Una din puținele însă foarte mari ocazii . de a marca avute de fotbaliștii bucu- reșteni este ratată de Soo în minutul43 ; deși în careul de 6 m. al lui Abe- lardo, el nu a putut marca. Regretul nostru avea să se amplifice, căci faza care a urmat după reluarea jocului de la poarta spaniolilor avea să ducă la înscrierea celui de-al doilea gol spaniol. Autor : Ansola. Este minutul44 și tabela de marcaj arată : Valencia 2 — Steaua 0.Reîncepe meciul, reîncepe și Ofensiva echipei spaniole. Sătmăreanu, Jenei, Dumitru Nicolae. Hălmăgeanu au mult de lucru. După circa un sfert de oră, jocul se echilibrează. Contraatacurile formației noastre produc panică la poarta lui Abelar- do. Sînt momente cînd golul plutește în aer. cum se zice. în minutul 63, Voinea a șutat puternic. însă fundașul Tatono a intervenit magistral cu capul deviind mingea în corner. In același minut. Constantin, din apropierea porții, șutează precis, dar Abelardo salvează nu fără e- fort. Iată însă că spaniolii, după ce îl obligă pe Dumitru Nicolae să scoată mingea de pe linia porții — în minutul 74. profită de o greșeală a apărării noastre și ridică scorul la 3—O. trimitînd mingea; în. poarta goală.Meciul este pierdut, firește, pentru Steaua. Timpul rămas pînă la încheierea jocului se dovedește cu totul insuficient ca să asistăm la o eventuală răsturnare de situație, mai ales că spaniolii nu slăbesc ritmul. Steaua are o nouă ocazie, însă, ca și precedentele, este ratată. în ultimele minute. Haidu „repară" unele greșeli ale colegilor din apărare, intervenind ir; extremis la șuturi care puteau însemna noi goluri.Returul dublei partide dintre Valencia și Steaua, ce are loc în cadrul „Cupei Cupelor", Re va disputa la 14 decembrie la București. Va fi interesant de văzut în ce măsură fotbaliștii noștri vor putea să se revanșeze, obținînd o eventuală victorie Ia un scor minim, căci — obiectivi fiind — este puțin probabil ca Steaua să refacă integral handicapul.

Turiști de 
peste hotare

Petrecerea concediului in timpul 
ietnii in diferite stațiuni din țara 
noastră a devenit o tradiție pen 
tru numeroși turiști din diferite 
țări ale lumii. In momentul de 
față, grupuri de excursioniști din 
R. D. Germană petrec zile plăcute 
la hotelul Alpin de la Cota 1 400 
din Sinaia. Sînt așteptați să so
sească numeroși turiști din Bulga
ria, Danemarca, Franța, R. F. a 
Germaniei, Italia, Olanda, Polonia, 
Suedia. Turcia și alte țări, care vor 
practica sporturi de iarnă și vor 
sărbători noaptea de Anul nou in 
diferite stațiuifi pitorești. In ca
drul unei croaziere aeriene, organi 
zată de o firmă turistică libaneză 
sînt așteptați turiști din Liban ce 
vor fi găzduiți la Brașov.

Zilnic sosesc în Capitală, cu auto
carele firmei turistice iugoslave 
„Putnik“, grupuri de turiști din a- 
ceastă țară. In programul lor de 
șapte zile figurează vizitarea a nu
meroase obiective turistice din țară.

La Eforie Nord, turiști suedezi 
și danezi beneficiază de factorii te
rapeutici naturali, in cadrul trata
mentelor balneare aplicate la sana
toriul din stațiune. (Agerpres)

Premiile oferite la 
tragerea Loto de 
autoturisme din 5 
decembrie

lată cîteva din premiile ce 
se atribuie la tragerea autotu
rismelor Loto din 5 decembrie 
1967:

• autoturisme Renault 19 
Major, Skoda 1000 M.B., Fiat 
850 și Trabant 601, în număr 
nelimitat.

• premii de 75 000 lei (un 
autoturism la alegere dintse 
cele 4 tipuri acordate la ca
tegoriile I a IV-a și diferența 
în numerar).

• premii fixe în bani de 300 
lei

• premii de valoare varia
bilă.

Se efectuează 21 extrageri cu 
85 numere în total.

Cu bilete J de 60 lei se poa
te participa la toate cele 21 ex
trageri însumînd 85 de nu
mere.

LISTA DE ClSTIGURI»
la depunerile pe obligațiunile 

C, E. C. cu cîștiguriTRAGEREA LA SORȚI DIN 30 NOIEMBRIE 1967

ÎN CÎTEVA RÎNDURI |

LA ULAN BATOR S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE DINAMOVIA- DEI DE VOLEI. La masculin pe primul loc s-a clasat formația U.R.S.S. care în meciul decisiv a întrecut-o cu 3—0 pe cea a R.P.D. Coreene. Locul al treilea a fost o- cupat de echipa cehoslovacă. La feminin a cîștigat selecționata R.P.D. Coreene, urmată de U.R.S.S., R.D. Germană, Polonia, România, Ungaria și R. P. Mongolă.ECHIPA DE FOTBAL F. C. SAINT ETIfiNNE a învins cu 1—0 (1—0) pe Benfica Lisabona în meci retur contînd pentru „Cupa campionilor europeni". Cîștigători cu 2—0 în primul joc, de la Lisabona, fotbaliștii portughezi s-au calificat pentru sferturile de finală.MECIUL MASCULIN DE GIMNASTICA Suedia-R. D. Germană, desfășurat la Halmstad (Suedia) a revenit oaspeților cu 559.35—548,05 puncte.ASOCIAȚIA PUBLICIȘTILOR DE BOX DIN S.U.A. a acordat premiul „James Walker" fostului campion mondial Joe Louis pentru contribuția adusă de acesta la dezvoltarea boxului american. Boxerul de culoare Joe Louis, acum în vîrstă de 53 de ani, a devenit campion mondial la categoria grea în anul 1937 prin victoria asupra Iui Jimmy Braddock. In decurs de 10 ani el și-a a- părat cu succes titlul de 25 de ori.

RETURUL MECIULUI DE FOT- I BAL Hibernians (Scoția)-F.C. Nea- I pole (Italia), contînd pentru „Cupa 1 orașelor tîrguri" la fotbal, a revenit I echipei scoțiene cu 5—0 (2—0). în- I vinși în primul meci (la Neapole) cu | 4—1, fotbaliștii scoțieni s-au calificat . pentru turul următor.CURSA CICLISTA DE 6 ZILE DE 1 PE VELODROMUL ACOPERIT DIN I GAND a revenit cuplului belgian I Eddy Merckx-Patrik Sercu — 569 ■puncte, urmat de danezii Lykke- | Eugen 213 puncte. Tot la Gand, I „Cursa de 7 ore" rezervată amatori- | lor a fost cîștigată de englezul Gra- . ham Webb (campion mondial de I fond în acest an) și belgianul Da- I niel Goens.ÎN „OPTIMILE" DE FINALA ALE I „CUPEI CUPELOR" LA FOTBAL, | la Lyon a avut loc meciul Olympic . Lyon-Tottenham Hotspur. Gazdele I au învins cu 1—0 prin golul înscris I de Di Nallo în minutul 75. Returul se va desfășura la 13 decembrie la I Tottenham.LA SARAIEVO, ÎN MECI RETUR I PENTRU „CUPA EUROPEI CEN- I TRALE" LA FOTBAL, formația | iugoslavă Zelezniciar Saraievo a în- . vlns cu 1—0 echipa cehoslovacă IJednota Trencln. Deoarece primul I meci se terminase la egalitate (0—0), fotbaliștii iugoslavi s-au calificat | pentru turul următor.
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cîștigăt

oare G O ValoareapS s w .2 ©> re2.3.?.'§ O O £ 7S
cîștigurilor

parțial
ă totală1 00 489 40 100 000 100 0001 37 691 12 75 000 75 00O1 20 251 12 50 000 50 0001 47 161 32 25 000 25 0001 53-666 05 10 000 10 0001 59 205 48 5 0001 39 934 49 5 0001 07 548 01 5 0001 47 489 26 5 0001 30 945 29 5 0001 25 589 13 5 0001 33 920 46 5 000 35 000

C.?e șob6060 393821 1441 2 0002 00060 877 07 2 000 360 00060 362 42 1 00060 504 25 1 000 120 000600 45 17 800600 59 37 800600 41 14 800 1 440 0002 112 TOTAL 2 215 000Cîștigurile revin întregi obligațiunilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/8 din cîștigurile de mai sus. în valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor cîștigătoare.Plata cîștigurilor se face prin casele raionale (orășenești) de economii.
De la ADASAdministrația Asigurărilor de Stat anunță că la tragerea de amortizare a asigurărilor mixte de viață, din 30 noiembrie 1967, au ieșit următoarele opt combinații de litere :

U. T. L. Y. P. V.
Y. E. X. T. I. H.
G. A. V. B. B. X.
T. W, F. T. B. O.Toți asigurații care au polițele în vigoare și au înscrise în ele, în ordinea ieșirii la tragere, una sau mai multe din aceste combinații, se vor prezenta la inspectoratele A.D.A.S., pentru a-și primi sumele cuvenite.

viața internațională
RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

SUB PA VIL IOANE
DE COMPLEZENȚĂ...

Sub pavilion liberian, deci african, plutesc pe apele mărilor vapoare cu un tonaj total de 22,5 mijioane de tone. „Este cea mal mare flotă din lume — scrie revista „Jeune Afrique". — Cine profită de pe urma ei? Liberia, prea puțin, iar Africa — deloc".Puternicul Albion a fost lăsat în urmă. Un stat, cam de două ori jumătate cît Elveția, înconjurat de 570 kilometri de lagune și mlaștini spre Atlantic și pe care nimic nu-1 predispunea să devină „numărul unu" în domeniul navigației, a detronat în mod oficial

un cod maritim cum nu se poate mai liberal. Orice cetățean al oricărui stat poate solicita concesionarea pavilionului liberian. Costul = 6 franci per tonă pentru înmatriculare și 50 centime de redevențe a- nuale. Numărul oamenilor din echipaj, remunerarea și condițiile lor de lucru sînt definite printr-un simplu acord temporar între armatori și angajați. Guvernul liberian nu exercită un control, nici o praveghere.în același timp comerțul maritim a devenit unul din cele mai reglementate din cîte se pot imagina. Conferințe reunesc pe zone geogra-
nici 
iu

Principalele flote din țările capitaliste (in milioane de tone) : Liberia — 22,5 ; Marea Britanie — 21,7 ; S.U.A. — 20,3 ; Norvegia — 18,31 ; Japonia — 16,8 ; Grecia — 7,4 ; Italia — 6,2 ; R.F.G. — 5,9 î Franța — 5,5 ; Olanda — 5,1 ; Panama — 4,7 ; Suedia — 4,6 ; Danemarca — 3 ; Spania — 2,5.Liberia posedă de asemenea prima flotă petrolieră (12,9 milioane de tone), aituîndu-se înaintea Norvegiei (9,9).
Marea Britanie. Liberia — cu cele două milioane de locuitori ai săi și cele 22,5 milioane de tone capacitate ale navelor sale comerciale — este astăzi prima putere maritimă a lumii. Istoria, războiul și strania aventură a pavilioanelor de complezență explică un succes a cărui consecință asupra dezvoltării țării îl lasă perplex pe observator.Totul a început în cursul celui de-al doilea război mondial. U- nii armatori americani, nevrînd să-și vadă navele rechiziționate de guvern pentru transporturile de interes național, au căutat o modalitate de ocolire a legii. Si au găsit-o, recurgînd la țările legate din punct de vedere economic de Statele Unite — Panama,. Honduras, Liberia. Aceasta din .urmă —. ve’riiea ..coastă - a Piperului — beneficia temporar de un serios avantaj geografic, fiind aproape de Europa și de teatrul de luptă nord-african și mai puțin supravegheată, decît coasta americană, de submarinele germane. Armatorii și-au îriitetriculat deci navele .u? Honduras, în Panama, dar mai ales în Lroeria. Ei au putut apoi să le închirieze la prețuri foarte ridicate marilor puteri maritime aflate în război, bineînțeles celor ce ofereau mai mult.După instaurarea păcii unii proprietari de nave au continuat să-și mențină vasele sub pavilion liberian. Se crea, de a- semenea, o vastă piață de nave de ocazie, căci toate statele, inclusiv cele mari, iși reduceau transportul de război, în același .timp, reapar și se dezvoltă legăturile comerciale. Trei factori combinați au dus astfel la aranjamente de afaceri ale țărilor cu pavilioane de complezență și îndeosebi cu Liberia. Aceasta din urmă a elaborat rapid

periclitează într-o anumită măsură însăși navigația pe mare. în 1965 ea a bătut recordul mondial cu pierderea a 136 000 de tone — vase care s-au scufundat. Șl petrolierul «Torrey Canyon» naviga sub pavilion liberian cînd s-a ciocnit de stîncile de la Cornouaille. «Pînă la urmă, apreciază armatorii, avantajele fiscale merită cu vîrf și îndesat cîteva tone pierdute». în fiecare an pot fi văzute nave britanice, americane sau grecești «naturalizîndu-se» ca liberiene. Se apreciază că în 1966, 19 nave britanice au devenit liberiene, 14 panameze și 4 honduriene. Guvernele avertizează, dar fără rezultate. Premierul britanic a folosit prilejul oferit de pierderea lui „Torrey Canyon" spre a tuna șl fulgera împotriva pavilioanelor de complezență. Ministrul de interne francez a chemat — în aprilie — marile națiuni să «pună capăt acestei sfidări a codului maritim pe care o constituie pavilioanele zență». Ei ziți.Un nou fluturat astăzi de partizanii acestui pavilion : concurența avionului, în relațiile transatlantice, mărfurile a căror valoare la kilogram tinge sau depășește de franci, au intrat zona de transportului aerian, ceastă cifră poate ajungă repede la 10 sau 15 franci. Trebuie deci scăzut prețul de cost al transportului maritim, iar acest lucru este înlesnit de pavilionul de complezență.Președintele Tubman, care conduce Liberia din 1944, nu pierde ocazia de a lăuda avantajele acestei politici maritime pentru țara sa. în realitate, redeven- țele obținute de pe urma navelor înmatriculate la Monrovia acoperă abia 10 la sută din

de comple- n-au fost au-argument efice națiunile maritime și definesc condițiile de exploatare. în fiecare țară, guvernele supraveghează și controlează transportul și traficul. Sindicatele maritime, puternic constituite, o- bligă la respectarea u- nor importante avantaje de ordin social.Liberia privește toate acestea cu amuzament. Membră a Organizației interguverna- mentale consultative de navigație maritimă (O.M.C.I.) care grupează 60 de state, ea a- probă recomandările destinate apărării vieților omenești pe mare sau prevenirii poluării apelor. Din nefericire O.M.C.I. nu-1 decît un organism consultativ. Marinarii au încercat uneori să acționeze cu ajutorul docherilor, împotriva concurenței pa- vilioanelor de comple- bugetul liberian, totali- aență. Mișcarea, tor,Jn 2înd carn 5 , ......1958, a foăt vii eșec. Mâl ■ ■ • —întîi pentru că numeroase petroliere sub pavilion liberian aprovizionează țările cu carburanți; greva celor care încarcă sau descarcă este fără speranțe, în al doilea rînd, pentru că în spatele pavilioanelor de complezență se profilează mari interese. Trebuie știut că flota liberiană iși are sediul... în Statele Unite; că marii armatori greci lucrează de cele mai multe ori sub pavilion liberian sau panamez, că Liberia animează marile șantiere de construcție navală, îndeosebi cele japoneze. Astăzi țste deci aproape imposibil să se revină la starea de lucruri anterioară. De asemenea, stă prea puțin la îndemîna unei țări să creeze o reglementare atît de . suplă ca cea a Liberiei, pentru a-i face concurență.în același timp, cu echipajul său de o calificare aproximativă și cu un anumit dispreț față de măsurile de securitate, flota aflată sub pavilion liberian
Congo Iși

(Urmare din pag. I) *

atracție a-30 în aA- să

5 milioane de dolari. Țara profită mult mai mult de, pe urma exploatării cauciucului șl a minereului de fier, decît de pe urma flotei sale gigantice. Cauciucul aduce anual 30 milioane de dolari, iar minereul de fier peste 100 de milioane. Guvernul liberian a deschis larg porțile pentru capitalul străin care exploatează materiile prime. Această formă de colonizare este destul de veche în țară. Interesele străine reprezintă 87 la sută din producția de cauciuc, iar majoritatea celei de fier este controlată de capitalul vest- german, italian, suedez și american.Această „deschidere spre străinătate" explică* mult mai bine decît avantajele materiale obținute din operația propriu-zisă, persistența politicii maritime a Liberiei. Societățile internaționale știu că vor fi primite cu deschise la Rămîne însă de văzut dacă această «complezență» va da întotdeauna roade".
brațele Monrovia.

VIZITA In chile
A DELEGAȚIEI 

C. C. AL P. C. R.
SANTIAGO DE CHILE 30 (A- 

gerpres). — Delegația C.C. al 
P.C.R., condusă de tov. Mihail Flo- 
rescu, membru al C.C. al P.C.R., 
care a participat la lucrările celui 
de-al XX-lea congres al Partidu
lui Socialist din Chile, a fost pri
mită de Oscar Astudillo, secretar 
general adjunct al C.C. al P.C. din 
Chile. La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă tovără
șească, au participat V. Teitelboim, 
V. Diaz și M. Canterro, membri ai 
comisiei politice a C.C. aJ P.C. din 
Chile.

De asemenea, delegația a fost 
primită la C.C. al Partidului So
cialist din Chile. La discuțiile to
vărășești care au avut loc cu a- 
cest prilej au participat Aniceto 

' Rodriguez, secretar general al C.C. 
al partidului socialist, precum și 
ceilalți membri ai conducerii parti
dului.

de C.C. al Partidului
Muncii din Albania
TIRANA 30 (Agerpres). — Comi

tetul Central al Partidului Muncii 
din Albania, Prezidiul Adunării 
Populare și Consiliul de Miniștri 
al R. P. Albania au oferit o re
cepție cu .ocazia celei de-a 23-a 
aniversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist.

La recepție au luat parte Enver 
Hodja, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania, con
ducători de partid și de stat, mem
bri ai guvernului, reprezentanți al 
organizațiilor obștești, ofițeri al 
Armatei populare, oameni de știin
ță, de cultură, ziariști. Au fost do 
față reprezentanți ai corpului di
plomatic acreditați la Tirana.

Comunicat sovieto-ungar
MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității un 
comunicat în legătură cu convor
birile purtate în capitala sovietică 
de Jeno Fock, președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar. în cursul întreve
derilor, se spune în comunicat, a 
fost abordat un cerc larg de pro
bleme referitor la lărgirea colabo-

domeniul econo-rării reciproce în__ _____ ____ _
miei, comerțului și schimburilor 
tehnico-științifice.

La 30 noiembrie, premierul ungar 
a părăsit Moscova, îndreptîndu-se 
spre patrie. La aeroport el a fost 
condus de Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și de alte persoane ofi
ciale.

0 declarație a Biroului Politic

al P. C. Francez
PARIS 30 (Agerpres). — Ziarul 

■ „l'Humanite" a publicat o declara
ție a Biroului Politic al Partidului 
Comunist Francez in legătură cu e- 
voluția situației politice în Franța, 
în care se subliniază că în momen
tul actual influența partidului co
munist crește, iar forțele de stînga, 
în ansamblul lor,-își întăresc poziți
ile. Analizînd importantele schim
bări din situația politică a Franței,

SESIUNEA
ADUNĂRII N1ȚMIE
A R. S. CEHOSLOVACE

PRAGA 30. — Corespondentul A- 
gerpres, Eugen Ionescu. transmite : 
La Praga au început joi lucrările 
celei de-a 17-a sesiuni a Adunării 
Naționale a R. S. Cehoslovace.

La primul punct rie pe ordinea de 
zi, deputății au dezbătut complexul 
de legi cu privire la pregătirea a- 
legerilor în Adunarea Națională, 
Consiliul Național Slovac și Comi
tetele naționale, pe care le-a pre
zentat V. Skoda, vicepreședinte al 
Adunării Naționale.

în continuare, deputatul J. Ku- 
drna, ministrul afacerilor’ interne, 
a prezentat proiectul guvernamen
tal de lege privind activitatea Co
mitetelor Naționale pe teritoriul 
orașului și dezvoltarea capitalei 
cehoslovace.

în încheierea lucrărilor din pri
ma zi s-a dezbătut proiectul guver
namental referitor la Statutul mo
del al comitetelor naționale orășe
nești.

Toate documentele prezentate au 
fost aprobate de Adunarea Națio
nală.

Biroul Politic al P.O. Francez re
marcă că „aceste schimbări stîrnesc 
neliniște în rîndul partidului de gu- 
vernămînt. Iată de ce guvernul în
cearcă să regrupeze toate forțele 
conservatoare și reacționare, de- 
clanșînd o campanie împotriva 
partidului comunist și să dezbine 
forțele de stînga". Acest lucru îl a- 
testă, se subliniază în declarație, 
recentul congres al partidului Uni
unea democratică pentru cea de-a 
V-a Republică, care și-a desfășurat 
lucrările la Lille.

Aceste încercări ale partidului de 
guvernămînt sînt sortite eșecului, 
se arată în declarație, întrucît Par
tidul Comunist Francez a devenit 

■'„o mare forță hațidrîălă înrădăb: - 
nată adînc în popor, fără de care 
în țara noastră nu se poate înfăptui 
nimic important și progresist".

Criticînd poziția adoptată față de 
P.C.F. de președintele de Gaulle în 
recenta sa conferință de presă. Bi
roul Politic al Partidului Comunist 
Francez cheamă pe toți activiștii „să 
contribuie neobosit la întărirea par
tidului, să continue munca de lă
murire pentru a demasca actuala 
campanie împotriva partidului co
munist, să continue explicarea pro
punerilor noastre și să pregătească 
condițiile pentru crearea unei ma
jorități democratice în țară".

PRETUTINDENI

„Obi" pe conți

nentul de gheața

afirmă personalitatea

Hocheiștii 
cehoslovaci 
s au revanșatDupă o victorie și un meci egal, echipa de hochei pe gheață a Suediei a fost învinsă la un scor sever de reprezentativa Cehoslovaciei. Desfășurată la Palatul sporturilor din Praga, a treia întîlnire a revenit gazdelor cu scorul de 8—2 (2—0,3—1, 3—1). An marcat Suohy (3). Gorbati, Tikal, Havel, Hcim, Irjik, respectiv Lundstroem (2). Au asistat 14 500 spectatori.

vremea
Ieri In țară : Vremea a fost !n general umedă, dar s-a încălzit ușor în cea mai mare parte a țării, exceptînd Moldova și Dobrogea. Au căzut ploi izolate în Transilvania și Dobrogea. Vintul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 1 grad la Joseni, Botoșani, Cotnari și Roman, și 14 grade la Bozovicl. Local în sudul și estul tării s-a semnalat ceață.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 și 4 decembrie. In (ară : Vreme în general umedă și în răcire treptată. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații sub formă de ploaie, lapo- viță si ninsoare. Vint potrivit. Temperaturile minime v<^ fi cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, local mai coborîte, iar maximele între minus 4 și plus 6 grade. Dimineața ceață. In București : Vreme în general umedă și caldă la îrtteput, apoi în răcire ușoară. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea precipitații temporare. Vînt potrivit. Ceață dimineața.

folosi zăcămintele de fier de la Luebo, 
situat în apropiere. Complexul va intra 
în funcțiune în 1972. Alături de combi
nat se lucrează la fundațiile unei im
portante fabrici de îngrășăminte chimi
ce. Celor două unități industriale li se 
va adăuga, înfr-o altă fază, o întreprin
dere de prelucrare a aluminiului.

La Ministerul industriei și dezvoltării 
din Kinshasa am aflat amănunte pri
vind dezvoltarea țării și unele dintre 
proiectele ei de viitor. Anul acesta a 
intrat în funcțiune prima întreprindere 
națională de prelucrare a lemnului și o 
întreprindere de tratare a diamantelor 
industriale. Lingă lacul Kivu va începe 
exploatarea, în colaborare cu Ruanda, a 
unui zăcămînt de gaz metan de apro
ximativ 57 de miliarde de metri cubi. 
Construirea unei linii 
camioanelor, lărgirea 
lacustre de pescuit, 
noi fabrici de mase 
unor noi întreprinderi 
fosfajilor și altele, iată doar cîteva din 
elementele programului de dezvoltare 
economică a Congoului.

Varietatea bogățiilor solului și subso
lului — îmi spunea dl. Kishiba, ministrul 
Industriei dezvoltării — ne-a oferit po
sibilitatea creării unor importante obiec
tive industriale, în ciuda numeroaselor 
zguduiri politice pe care le-a avut de 
înfruntat fara de la proclamarea inde
pendenței, a jafului economic și a pe- 
nuriei de devize. Ne străduim — îmi 
spunea ministrul — să dezvoltăm acele 
ramuri industriale nemijlocit legate de

pentru montarea 
flotei fluviale și 

construirea unei 
plastice, crearea 
de prelucrare a

folosirea materiilor prime locale și în 
mod deosebit a ramurilor industriale care 
consumă o cantitate mică de devize și 
produc cu instalațiile existente mărfuri 
exportabile. Urmărim satisfacerea nece
sităților interne ale țării cu produse care 
actualmente se obțin din import.

Reorganizarea ansamblului serviciilor 
cu caracter economic, ca și măsurile 
de „protecție industrială' în vigoare 
sînt considerate de conducătorii congo
lezi de natură să faciliteze și, în același 
timp, să stimuleze dezvoltarea industriei 
naționale ; ele pun totodată industria 
congoleză la adăpost de concurența 
străină. De crearea zair-ului, prima mo
nedă națională din istoria țării, sînt le
gate speranțele înlăturării inflației care 
a făcut ravagii în Congo.

Agricultura constituie și ea o preocu
pare a autorităților. Se preconizează mă
suri vizînd rezolvarea problemei subnu
triției, acordarea de sprijin făranilor pen
tru procurarea de utilaj agricol și semin
țe. Au fost luate măsuri pentru a veni 
în sprijinul populajiei din regiunile de
vastate de mercenari și jandarmii rebeli 
katanghezi. \

Planul de dezvoltare a agriculturii 
țării prevede pentru perioada 1966— 
1972 sporirea producției agricole cu 
aproximativ 2 la sută, iar în perioada 
1972—1977, cu 3,3 la sută, ceea ce 
înseamnă un surplus de 70 000 tone de 
bumbac, 60 000 tone cafea, 250 000 
tone ulei de palmier etc. De pe acum 
exporturile de produse agricole asigură 
țării circa 40 la sută din devize.

Kinshasa este un oraș supraaglomerat 
din pricina exodului rural, în special al

tinerilor care sosesc aici din cele patru 
colțuri ale „Cataractelor' — o regiune 
a marelui fluviu. Alții sosesc din Angola, 
atrași de „Caritas-Congo”. Autoritățile 
urbane încearcă acum să curme acest 
exod.

In orele aperitivului la „Memling*, 
hotel situat in plin centrul capitalei 
Congoului, toată lumea pare preocupată 
să vîndă sau să cumpere „ceva".

La aceeași oră, la „Lovanium", dom
nește obișnuita forfotă caracteristică „a- 
nilor de aur ai studenției". „Lovanium" 
— Universitatea cu nume de rezonanță 
latină — este una din cele mai impor
tante instituții de învățămînt din această 
parte a lumii. Clădirile ei se etalează pe 
versantele unei imense coline în apro
pierea capitalei. Dacă din cei peste 80 
de ani de dominație colonială, din rîn- 
dul populației congoleze abia au ieșit 
80 de cadre cu studii superioare, astăzi 
Universitatea de la Kinshasa și cea de 
la Lubumbachi sînt frecventate de peste 
1 800 de studenți.

lată și aeroportul — punctul terminus 
al călătoriei mele în Congo. Destul de 
cochet, amintește de faptul că într-o zi 
de ianuarie 1961, un „Dragon rapid" 
ateriza la Thisville unde erau încarcerați 
Lumumba și tovarășii lui. Avionul aducea 
„o misiune specială". în urma lui, un 
„DC-4" avea să ducă la bordul său pe 
cei trei martiri congolezi în direcția 
Elisabethville...

O impunătoare statuie va fi inaugurată 
în curînd la Kin. Pe placa ei de bronz 
sînt săpate cuvintele : „Monument Erou
lui Națiunii : Patrice Lumumba". E un 
omagiu și totodată un simbol al Congo
ului.

Motonava diesel-electrică» ObC, 
la bordul căreia se află primul 
grup de participanți la cea de-a 
13-a expediție antarctică sovie
tică, a ajuns la țărmul continentu
lui de gheață. Ea a străbătut dis
tanța de 20 000 km care desparte 
Leningradul de stația Molodioj- 
naia in 37 de zile. In acest timp, 
nava a avut de înfruntat furtuni 
puternice în Atlantic, iar în ul
tima parte a drumului a trebuit 
să forțeze cîmpuri compacte de 
gheață. La stația Molodiojnaia, 
echipajul va încărca utilajele, 
echipamentul și alimentele nece
sare pentru cercetătorii de la Pol, 
după care se va îndrepta spre Ob
servatorul Mirnîi.

Raze X lingă

„Crucea Sudului"
Astronomii australieni au desco

perit o sursă puternică de raze X în imediata apropiere a constela
ției Crucea Sudului, ce poate fi 
observată numai din emisfera su
dică. Aparatura pentru înregistra
rea razelor X a fost amplasată pe 
două rachete lansate anul acesta 
în aprilie în Australia, la o alti
tudine de 60 mile.. In afară de 
noua sursă de radiație, a fost înregistrată radiația sursei Scorpion 
XR-1 și a unei serii de surse din 
constelația Săgetătorul din centrul 
Căii Laptelui. Pe baza faptului că 
radiațiile noii surse și ale sursei 
Scorpion XR-1 sînt comparabile 
ca intensitate, astronomii au ajuns 
la concluzia că natura lor fizică 
este asemănătoare.



viața internațională
O. N. U

DEFINIREA AGRESIUNII
INSTRUMENT EFICIENT
DE COMBATERE
A ACESTUI FENOMEN

Cuvîntarea șefului delegației române
NEW YORK 30. — Trimisul special Agerpres, Romulus Căplescu, 

transmite : Adunarea Generală a O.N.U. a continuat joi dezbaterile în 
legătură cu necesitatea urgentării eforturilor în vederea definirii 
agresiunii, propunere inclusă pe ordinea de zi la cererea U.R.S.S.Subliniind că definirea agresiunii este un corolar al inadmisibilității războiului ca mijloc de rezolvare a problemelor internaționale, Mircea Mali- ța, șeful delegației române la actuala sesiune, adjunct al ministrului afacerilor externe, a declarat că poziția României în această problemă decurge din concepția ei generală de politică externă. Pornind de la realitățile vieții internaționale, România se pronunță pentru conviețuirea pașnică a statelor, indiferent de orânduirea lor socială. Noi socotim, a spus el, că necesitatea conviețuirii pașnice se impune nu numai ca unica alternativă a unei confruntări nucleare nimicitoare, ci ea izvorăște din structura obiectivă a lumii de astăzi, lume a interdependențelor, în care progresul și prosperitatea popoarelor nu pot fi concepute fără securitate, iar securitatea unuia nu poate fi realizată decît în măsura în care este asigurată securitatea tuturor. Viața repudiază tot mai mult acel tip de raporturi interstatale căruia îi sînt proprii inegalitatea, exploatarea, dominarea celui mai slab de către cel mai puternic.Experiența demonstrează că singure sînt viabile în epoca noastră relațiile internaționale bazate pe principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne ale altuia, avantajului reciproc.în continuare, vorbitorul a amintit că România a atribuit întotdeauna o mare importanță acestei probleme, fiind preocupată în mod deosebit de consolidarea securității europene și a citat în acest sens participarea țării noastre la o serie de instrumente internaționale cum ar fi pactul Briand- Kellog din 1928, Convenția de la Londra din 1933 pentru definirea a- gresiunii și altele.Arătînd că un sistem bazat pe legalitate, care tinde să asigure coexistență și cooperarea pașnică a tuturor statelor și, în acest scop, incriminează agresiunea drept delictul internațional suprem, cere în mod imperios elaborarea unei definiții științifice a acesteia, reprezentantul român a precizat totodată că nu se poate pretinde că adoptarea unei asemenea definiții ar putea prin ea însăși să împiedice dezlănțuirea agresiunii, după cum definirea delictelor în legislația internă nu împiedică prin ea însăși săvîrȘirea lor. Este totuși evident că adoptarea unei definiții privind agresiunea ar aduce acel element de certitudine atît de necesar pentru respectarea normelor dreptului internațional. Ea ar constitui un instrument eficace de prevenire și combatere a acestui fenomen, ar fi un factor de mobilizare a opiniei publice mondiale împotriva actelor de pregătire și săvârșire a agresiunii. Adoptarea unei asemenea definiții ar fi de natură să promoveze legalitatea internațională, contribuind la creșterea spiritului de răspundere al statelor. Ea ar exercita o acțiune in- hibitorie în privința utilizării forței în viața internațională.Existența unui criteriu științific de calificare a actelor de folosire a forței în relațiile dintre state ar constitui un dispozitiv-cheie care ar permite mecanismului* internațional de asigurare a securității prin prevenirea și reprimarea agresiunii să funcționeze mai prompt și mai eficace.Pentru a corespunde cerințelor vieții internaționale în epoca actuală, o definiție științifică va trebui să servească pentru incriminarea agresiunii pe plan juridic și politic. în al doilea rînd, definirea agresiunii trebuie să aibă în vedere dreptul de autoapărare individuală și colectivă a statelor împotriva agresiunii armate, iar în al treilea rînd, la definirea agresiunii trebuie să se țină seama de caracterul legitim al luptei de eliberare a popoarelor, împotriva opresiunii colonialiste, corolar al dreptului sacru, inalienabil și'imprescriptibil al

oricărui popor de a-și hotărî singur soarta. •împrejurările internaționale actuale, a menționat vorbitorul, continuarea războiului agresiv purtat de S.U.A. în Vietnam și care comportă în momentul de față pericolul cel mai grav pentru pace, îngrijorînd în mod deosebit toate popoarele lumii, întărirea cursei înarmărilor, care, prin acumularea elementelor inflamabile și explozibile, duce la înrăutățirea climatului politic internațional, toate acestea impun accelerarea eforturilor de elaborare a unei definiții a agresiunii. Definirea agresiunii ar fi pentru popoarele care și-au cucerit recent independența un element prețios de protecție împotriva unor acte ilicite săvîrșite de puteri străine, cu sau fără trupe de mercenari, împotriva independenței lor politice și integrității teritoriale. De asemenea, țările mici și mijlocii, care exercită o influență tot mai mare în așezarea relațiilor internaționale pe principii de justiție și drept, au un interes deosebit de a fi ocrotite împotriva agresiunii și de a dispune, în acest scop, de un instrument util în prevenirea și combaterea ei.Acestea sînt motivele, a încheiat vorbitorul, pentru care delegația română sprijină integral propunerea în legătură cu necesitatea de a se accelera elaborarea unei definiții a agresiunii.

GRECIA

Mari posibilități

In Piața Republicii din Roma a avut loc, miercuri seara, mitingul care a marcat încheierea marșului pentru pace și de protest împotriva agresiunii americane în Vietnam. In fața celor cîteva zeci de mii de persoane au luat cuvintul scriitorii Danilo Doici și Carlo Levi, pictorul Ernesto Trecani, prof. univ. Paolo Sylos Labini și alți oameni de cultură. In încheiere s-a citit un apel adresat poporului italian pentru continuarea acțiunilor de solidaritate cu lupta de eliberare a poporului vietnamez, pentru a determina oficialitățile americane să respecte dreptul poporului vietnamez la independență, libertate și pace.Fotografia redă un aspect din timpul marșului.

de lărgire a comerțului
Est — Vest

ROMA 30 (Agerpres). 
La Udine a avut 
loc o reuniune a spe
cialiștilor in probleme 
economice din Aus
tria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Ungaria și 
Italia, care s-a desfă
șurat sub lozinca „re
giunea Friuli — Vene
ția — Giulia, cap de 
pod pentru schimbu
rile comerciale cu Es-

tul*. Reprezentanții 
Cehoslovaciei, Iugo
slaviei și Ungariei au 
subliniat că, în ultimii 
ani, relațiile econo
mice ale Italiei cu a- 
ceste țări s-au dez
voltat. Cel mai semni
ficativ fenomen din 
această perioadă, a 
spus Marpillero, ase
sorul pentru industrie 
al regiunii Friuli

Veneția — Giulia, este 
„deschiderea piețelor 
cu Estul, prin ridica
rea barierelor care 
au condiționat timp 
îndelungat schimbu
rile'. Particlpanții au 
arătat că relațiile co
merciale, care se dez
voltă în prezent pozi
tiv, au posibilități 
foarte mari de lărgire.

CREȘTE OPOZIȚIA 
FAȚĂ DE

REGIMUL
LONDRA 30 (Agerpres). — Kos- 

tas Koliannis, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Gre
cia, a declarat, la o conferință de 
presă care a avut loc la Londra, 
că lupta împotriva regimului de 
dictatură din Grecia ia o amploare

R. S. CEHOSLOVACE
PR AGA 30 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția C.T.K., la Pra- 
ga a avut loc o ședință a Prezidiu
lui guvernului R. S. Cehoslovace în 
cadrul căreia a fost dezbătută darea 
de seamă a ministrului învățămân
tului, Jiri Hajek, despre activitatea 
comisiei care a studiat deficiențele 
serioase existente în căminele stu
dențești din Praga și evenimentele 
legate de acestea. Prezidiul guver
nului a însărcinat pe miniștrii de 
resort să ia în cel mai scurt timp 
măsuri în toate problemele existen
te, inclusiv măsuri din proprie ini
țiativă, în. dependență de gradul de 
răspundere. După studierea tuturor 
împrejurărilor, dările de seamă ale 
instituțiilor respective vor fi dezbă
tute de guvern și va fi dat publici
tății un comunicat oficial.

MILITAR
tot mai mare, unind cele mai di
verse forțe politice ale țării, de la 
comuniști pînă la partidele de 
dreapta. în vederea înlăturării dic
taturii din țară, a subliniat el, este 
necesară unirea tuturor forțelor 
progresiste ale națiunii, iar parti
dele politice trebuie să se ridice 
deasupra intereselor înguste de 
partid, în prezent, a spus el, se 
face vîlvă în jurul revizuirii con
stituției țării, dar această „consti
tuție*1, dacă va fi introdusă vre
odată, nu va fi decît o unealtă 
pentru a înlătura „legal" toate for
țele progresiste din viața politică 
a țării.

„Partidul Comunist din Grecia și 
celelalte forțe progresiste ale țării 
vor depune eforturi pentru ca Gre
cia să revină la democrație pe 
cale pașnică, a declarat primul se
cretar al C.C. al P.C. din Grecia. 
Dar dacă guvernul de dictatură 
militară va recurge și pe viitor la 
fbrță pentru a înăbuși mișcarea 
pentru libertate și democrație, a- 
tunci forței îi vom opune forță".

Referindu-se la rolul P.C. 
Grecia în viața politică a 
Koliannis ă subliniat că, în 
persecuțiilor, comuniștii din 
cia se află în primele rînduri ale 
luptătorilor pentru 
mocrație.

La conferința de 
țat că renumitul 
kis Theodorakis, luptător pentru li
bertatea Greciei, se află în prezent 
într-o închisoare din Atena și este 
supus torturilor, iar eroul național 
grec Manolis Glezos este deținut 
într-un lagăr de concentrare de pe 
insula Leros.

din 
tării, 

ciuda 
Gre-

libertate și de-

presă s-a anun- 
compozitor Mi-

agențiile de presă transmit

Sierra Leone re

cutremure in Iu

Ședința Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare de ioi a fost prezidată de șeful dele
gației române, Nicolae Ecobescu, și a avut un caracter 
neoficial. Cei doi copreședinți ai Comitetului, W. 
Foster (S.U.A.) și A. Roscin (U.R.S.S.), au informat 
comitetul că studiază actualmente și redactează pro
iectul de raport interimar asupra stadiului conferinței, 
ținînd seama de absența articolului trei al proiectului 
de tratat de neproliferare, ca și de faptul că o serie 
de delegații au propus amendamente.

Primul ministru al Republicii Cuba, Fidel
Castro, a vizitat expoziția .italiană de macini agricole, 
inaugurată la începutul lunii la Havana.

0 delegație română condusă de acad. Raluca 
Ripan, președintele Filialei Cluj a Academiei Republicii 
Socialiste România, a sosit la 30 noiembrie la Pekin 
pentru a semna planul de colaborare pe anii 1968—1969 
între academiile celor două țări.

In localitatea Roztez din R- s- cehoslovacă 
s-au deschis lucrările ședinței Prezidiului Organizației 
Internaționale a Ziariștilor. La lucrări participă și 
Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor din 
România.

Puternice mișcări seismice pe întregul te
ritoriu al R. P. Albania s-au produs joi. Ele s-au ma
nifestat cu o forță deosebiți în raioanele Dibra și Li- 
brazhd, unde s-au semnalat importante pagube mate
riale — anunță agenția A.T.A. Potrivit datelor parve
nite pînă în prezent, în raionul Dibra, zece per
soane și-au pierdut viața și 124 au fost rănite. Peste 
2 000 de case au fost complet distruse sau au devenit 
nelocuibile, iar 28 de școli au fost avariate. Au fost 
luate măsuri pentru ajutorarea populației sinistrate.

Plin intermediul unei linii telefonice mi
litare — anunță agenția Taniug — a fost stabilită 
legătura cu localitatea Debar, din vestul Macedoniei 
(Iugoslavia), care a fost lovită joi dimineața de un cu
tremur de gradul 9. Potrivit primelor informații, numă
rul victimelor se ridică la șapte morți și circa 40 ră
niți. Din Skoplie, ca și din alte localități apropiate, au 
plecat de urgență spre Debar numeroase echipe sani
tare, ca și echipe de urgență pentru înlăturarea dărî- 
măturilor.

IN COMITETUL PENTRU PROBLEME ECONOMICE Șl FINANCIARE
NEW YORK. Comitatul pentru problemele economice și financiare al 

Adunării Generale a O.N.U. examinează raportul Consiliului pentru co
merț și dezvoltare. La dezbateri și-au prezentat punctul de vedere nu
meroși delegați.Complexitatea și gravitatea problemelor din domeniul comerțului internațional, a subliniat în cuvintul său reprezentantul României, Costin Mur- gescu, explică de ce privirile tuturor se îndreaptă spre cea de-a doua sesiune U.N.C.T.A.D., care va avea loc la Delhi. Sîntem de acord că a sosit de mult momentul să trecem de la faza discuțiilor Ia faza unor acțiuni practice. Soluții eficace sînt posibile, Vorbitorul și-a exprimat satisfacția de a vedea inclusă în „Carta de la Alger" propunerea formulată de România cu mai mulți ani în urmă privind livrarea de utilaj pe credit rambursabil în produse obținute de tara beneficiară a creditului respectiv. Experiența dobîndită de noi prin practicarea acestei forme de colaborare, atît eu țări mai puțin dezvoltate, cît și cu țări dezvoltate industrial, a spus el, ne-a întărit convingerea că este o soluție utilă

și avantajoasă pentru ambii parteneri. Delegatul român a subliniat că România promovează acele soluții de natură să desființeze în comerțul mondial barierele artificiale și practicile discriminatorii care mai persistă, să deschidă cît mai larg drumul unor schimburi internaționale echitabile.In ultima parte a intervenției, reprezentantul României a criticat faptul că printre statele invitate să participe la o conferință ce își propune să promoveze relațiile comerciale pe plan mondial nu figurează R. P. Chineză, R. D. Germană și alte state socialiste, subliniind că această situație este cu atît mai absurdă cu cît este cunoscut rolul acestor țări în comerțul mondial și faptul că este vorba de parteneri importanți pentru mulți dintre participanții la această conferință.

© Dispariția lui 
Caamano © In

vine un guvern 
civil ® Puternice

goslavia și Al 
bania

La Kremlin au început joi convorbirile dintre 
. Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S., și primul ministru al Siriei, Youssef Zeay- 
yen. în cursul lor, după cum anunță TASS, sînt dis
cutate probleme legate de dezvoltarea relațiilor bilate
rale sovieto-siriene și unele probleme internaționale 
actuale, inclusiv cele legate de situația din Orientul 
Apropiat.

Guvernul militar al Sierrei Leone a dat 
publicității O carte albă privind constituirea unui 
comitet care va face recomandări în vederea revenirii 
la cîrma țării a unui guvern civil.

Fostul șef al guvernului constitutionalist 
dominican, colonelul Francisco Caamano, a dispărut 
de la 23 octombrie. El era atașat militar la ambasada 
dominicană la Londra. Potrivit agenției France Presse, 
Caamano ar fi plecat ilegal în Republica Dominicană 
pentru a organiza'lupta de rezistență împotriva actua
lului regim.

O demonstrație pe străzile orașului Managua, capitala statului Nicaragua,împotriva regimului dictatorial instaurat de familia Somoza

REPUBLICA FEDERALĂ A GERMANIEI

Proiectul „legislației 
excepționale" 
la a 40-a ediție

Noțiunea „hearings" s-a încetățenit recent în vocabularul presei vest- germane și este folosită pentru desemnarea audierilor de experți în cadrul unor comisii ale parlamentului. La aceste audieri s-a recurs pentru prima oară, în cursul acestei
luni, în dezbaterea unei probleme care datează de peste un deceniu : legile cu privire la starea excepțională. Este știut că proiectul respectiv preconizează o serie de măsuri menite ca „în caz de criză internă sau externă" să acorde guvernului

puteri depline în toate domeniile vieții publice, prin suspendarea prerogativelor parlamentului.După ce în decursul anilor, sub presiunea opiniei publice vest-ger- mane, la nici una din sesiunile Bundestagului nu a putut fi întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea acestor legi și pentru modificarea constituției în așa fel ca să permită aplicarea lor, zilele acestea a fost prezentat un nou proiect. Adepții lui consideră că proiectul, deși nu renunță la intenția de a conferi guvernului dreptul de a proclama starea excepțională, este considerabil restrâns față de cele circa 40 de variante anterioare.înainte de a ajunge în parlament, proiectul astfel refăcut a fost depus la comisiile juridică și pentru problemele intțrne ale Bundestagului, care au organizat discuții pe marginea lui. La primul „hearing" de la 9 noiembrie, au fost invitați cunos- cuțl profesori de la diferite universități vest-germane. Numeroși dintre ei și-au manifestat dezacordul chiar și cu forma „mini-proiectului". Ziarul „Die Welt", sintetizînd dezbate

Protestînd împotriva închiderii unei 
mine din Fleurus (Belgia), 28 de mun
citori ou declarat grevă, rămînînd în 
subterane. In fotografie : greviștii 
sînt aprovizionați de cei rămași la 

suprafață

rile din prima audiere, scrie că „profesorii n-au putut cădea de acord" cu principalele prevederi ale proiectului legislației excepționale.Nici rezultatele celei de-a doua runde a auderilor, cea din 16 noiembrie, la care au luat parte atît profesori universitari cît și lideri ai sindicatelor vest-germane, n-au fost mai favorabile adepților proiectului. L. Rosenberg, președintele Uniunii» sindicatelor din R.F.G., a declarat că „sindicatele continuă să respingă orice legislație excepțională care re- strînge drepturile democratice fundamentale, în special dreptul la grevă al muncitorilor și care ar amenința organizațiile lor sindicale". Iar O. Brenner, președintele sindicatului lucrătorilor din industria metalurgică, a reliefat că proiectul supus dezbaterii „este contrar spiritului și literei constituției". „Die Welt" constata de data aceasta că, în afara profesorilor, și „sindicatele continuă să se mențină la «nu»-ul lor categoric" în privința proiectului.Opoziția față de legislația excepțională se manifestă însă nu numai la audieri. „Frankfurter Rundschau"
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Șerban BERINOEI

Surse oficiale au confirmat miercuri seara că Robert McNamara va părăsi postul de ministru al apărării al S.U.A. El s-a aflat in fruntea Pentagonului peste șase ani, mai mult decît oricare din predecesorii săi, fiind în același timp unul din principalii consilieri ai Casei Albe, sau, cum era adesea denumit, unul din „stîlpii politicii externe" americane. După cum transmit agențiile de presă, președintele Johnson l-a propus pe McNamara pentru funcția de președinte al Băncii Mondiale, în locul lui George D. Woods, al cărui mandat expiră anul viitor. Miercuri seara, consiliul de administrație al băncii a decis să otere acest post actualului titular al Pentagonului, iar McNamara a anunțat oficial că l-a acceptat. In declarația pe care a remis-o presei se arată, totodată, că încă nu a fost fixată o dată precisă pentru plecarea sa de la Ministerul Apărării.Mai tîrziu, ministrul apărării a făcut o altă declarație în care a arătat că președintele Johnson i-a cerut să rămînă în actualul său post în cursul anului 1968 pentru a termina lucrările în vederea elaborării noului program și buget al Ministerului Apărării pe exercițiul financiar ce începe la 1 iulie 1968.Ziarul „International Herald
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Pentagonul 1
Tribune" scrie că „plecarea lui McNamara din fruntea Pentagonului era așteptată de cîteva luni". De ce ? Numeroși observatori din anturajul ministrului au lăsat să se strecoare în presă constatarea lor că McNamara este copleșit de profunde decepții în legătură cu rolul pe care l-a jucat în războiul din Vietnam și cu însuși mersul operațiunilor militare. Observatorul ziarului citat mai sus, Richard Harwood, scria la 28 noiembrie că McNamara ar fi cuprins de o „nemulțumire crescîndă față de politica americană în Vietnam". Același comentator arăta: „Mulți au observat că de la un timp, între McNamara, pe de o parte, și președintele Johnson și influenții săi consilieri din Pentagon, pe de altă parte, au apărut disensiuni în ce privește definirea strategiei S.U.A. în Vietnam. McNamara ajunge la convingerea că sfaturile pe care le-a dat ultimilor doi președinți de a intensifica escaladarea războiului au fost o greșeală".Observatorii — transmite a- genția France Presse — au reținut faptul că în ultimele sale două vizite de inspecție în Vietnamul de sud ministrul apărării pierduse ceva din siguranța sa atunci cînd vorbea despre „progresele militare" înregistrate în conflict. In mai multe rînduri, arată agenția, ei au avut impresia că McNamara, care în mod obișnuit avea o atitudine categorică, manifesta unele îndoieli. El „nu mai accepta cu atîta simplitate rapoartele optimiste pe care comandanții militari i le prezentau la fiecare din vizitele sale făcute la teatrul de operațiuni din Vietnamul de sud". Iar în luna august, în fața unei comisii senatoriale, McNamara a declarat că „prin bombardamente nu se va scurta războiul", recunoscând eșecul planurilor americane de a îngenunchea poporul vietnamez prin intensificarea escaladării".Casa Albă a dat publicității o declarație în care președintele Johnson a arătat că „nu va exista nici o schimbare a politicii S.U.A. în Vietnam ca urmare a plecării lui Robert McNamara". El a adăugat că succesorul lui McNamara va continua actuala politică vietnameză a administrației.

relatează că, pînă acum, circa 100 de deputați social-democrați, punîndu-și semnăturile pe o declarație, au cerut modificări ale punctelor esențiale din proiect. Ziarele mai arată că în toate universitățile vest-germane au loc acțiuni de strîngere de semnături împotriva proiectului, iar la Saar- brticken, Wiesbaden, Hamburg, Essen și alte orașe se desfășoară în ultimul timp manifestații împotriva legilor excepționale.Referindu-se la rezultatele unei anchete efectuate în rândurile populației vest-germane, săptămînalul „Deutsche Volkszeitung" din Diis- seldorf arată că „majoritatea cetățenilor sînt împotriva legilor excepționale" și că „continuarea și intensificarea discuțiilor (pe această temă) va mări și mai mult numărul adversarilor".Potrivit ziarului „Frankfurter Rundschau", proiectul legilor excepționale „este pe jumătate înmormîn- tat" încă înainte de a ajunge pe masa Bundestagului.
G. DASCALU
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