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CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

în temeiul art. 64 pct. 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
ARTICOL UNIC. — Marea Adunare Națională se convoacă în a opta sesi

une a celei de-a V-a legislaturi, în ziua de 9 decembrie 1967, orele 10 dimineața.
Președintele Consiliului de Stat 

București, 2 decembrie 1997. CH1VU STOICA

Publicăm mai jos hotărîrea adoptată de C. C. al P. C. R.

în Plenara din 29 noiembrie — 1 decembrie a.c.

CU PRIVIRE LA SARCINILE ORGANIZAȚIILOR 
DE PARTID, DE STAT Șl OBȘTEȘTI,

ALE U. T. C„ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MUNCII 
EDUCATIVE IN RÎNDUL TINERETULUI

Cum întîmpină 

constructorii de mașini

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 
A PARTIDULUI

Analizînd munca educativă în rîndurile tineretului, Plenara C.C. al P.C_R. din 29 noiembrie — 1decembrie 1967 a stabilit măsuri pentru îmbunătățirea activității desfășurate în acest domeniu de >artid, organele și instituțiile de stat, școală, Uniunea Tineretului Comunist și celelalte organizații obștești.Plenara a dat o înaltă apreciere tineretului țării și a subliniat că formarea și educarea tinerei generații — viitorul patriei noastre, al națiunii socialiste — constituie una dintre preocupările de cea mai mare însemnătate ale partidului și statului, ale întregii societăți. Caracterizat prin dinamism și receptivitate la toate marile schimbări înnoitoare ale vieții sociale, tineretul a reprezentat dintotdeauna o forță importantă a progresului, un factor activ al evoluției societății omenești. De aceea, partidul nostru a acordat, încă din anii ilegalității, și îndeosebi în anii de după cucerirea puterii, grijă și atenție neslăbite formării și educării tinerei generații, în spiritul înaltelor idei ale comunismului.Orînduirea noastră a creat tineretului, prin eforturile întregului popor, condiții corespunzătoare a- firmării capacităților sale creatoare, împlinirii aspirațiilor nobile care-1 animă. In România socialistă, tineretul se bucură de largi drepturi politice și sociale, consfințite în Constituție, are posibilități nelimitate de valorificare a energiei și priceperii, se bucură din plin de roadele muncii sale. Asigurarea dreptului la învățătură pentru toți tinerii permite acestora să dobîn- dească temeinice cunoștințe profesionale și teoretice, să-și formeze un larg orizont cultural. Dezvoltarea industriei și agriculturii, a științei și culturii, creșterea nivelului de trai, dezvoltarea democrației socialiste, întărirea familiei se reflectă și în viața tinerei generații, în formarea și educarea ei, asigu- rîndu-i un viitor luminos.Caracterizat prin înalt devotament față de cauza partidului, însuflețit de dragoste profundă față de patrie, tineretul a participat cu entuziasm și abnegație — alături de întregul popor — la înfăptuirea tuturor marilor transformări revoluționare petrecute în România, și-a adus contribuția la lupta pentru progresul economiei, științei și culturii. Ceea ce s-a înfăptuit în acest timp în toate domeniile construcției socialismului încorporează organic și hărnicia, elanul și inițiativa tineretului. In prezent, răs- punz'ind condițiilor ce i-au fost create, grijii cu care este înconjurat de partid și popor, întregul tineret al țării, fără deosebire de naționalitate, participă activ la viața politică, economică și socială, își consacră puterea sa de muncă înfăptuirii mărețului program de ridicare a patriei pe noi trepte ale progresului și civilizației.Un rol important în mobilizarea tineretului la activitatea economică și social-culturală, la înfăptuirea politicii partidului de construire a socialismului îl are Uniunea Tineretului Comunist. Organizația U.T.C. s-a afirmat în acești ani ca un ajutor de nădejde al partidului în opera de educare comunistă a tineretului, în înarmarea acestuia cu concepția înaintată despre lume a proletariatului, în cultivarea înaltelor sentimente ale patriotismului socialist și internaționalismului proletar. Au crescut capacitatea organizatorică a U.T.C., puterea sa de cuprindere și influențare a masei de tineri. în prezent, 

Uniunea Tineretului Comunist numără peste 2 300 000 de membri. Cea mai mare parte a noilor contingente de muncitori, ingineri și tehnicieni, profesori. învățători, e- conomiști, medici și alți specialiști au fost educați în rîndurile Uniunii Tineretului Comunist.Organizația revoluționară a tineretului și-a făcut un titlu de onoare din a cultiva la uteciști nobilele trăsături moral-politice ale omului înaintat, hotărîrea de a se pregăti temeinic pentru muncă și viață, pentru înaltul titlu de membru de partid. în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului au fost primiți în rîndurile P.C.R. peste 141 000 de uteciști.Atitudinea optimistă, responsabilitatea socială, hotărîrea de a munci cu însuflețire pentru progresul patriei — trăsături care caracterizează tineretul — sînt rodul grijii și atenției de care s-a bucurat în permanență, al condițiilor ce i-au fost create pentru pregătirea și formarea sa prin eforturile întregii noastre societăți, al activității educative desfășurate de partid, școală, familie, armată, instituțiile de cultură și artă, de organizațiile de stat și obștești.Plenara consideră că în munca de educare a tineretului, cu toate rezultatele bune obținute, există încă o serie de neajunsuri, că în această privință nu s-au valorificat toate posibilitățile existente, că eforturile școlii, organizațiilor U.T.C., organelor de stat și obștești și altor factori nu au fost corelate în mod corespunzător. Probleme cum sînt orientarea profesională a tinerilor, valorificarea aptitudinilor lor corespunzător nevoilor economiei naționale, calificarea profesională, perfecționarea continuă a pregătirii, practica în producție a elevilor și studenților, încadrarea în producție a absolvenților nu și-au găsit întotdeauna soluționările cele mai adecvate.Continuă să persiste deficiențe în ceea ce privește formarea atitudinii înaintate față de muncă și învățătură a tineretului, educația moral-cetățenească, în spiritul unei comportări civilizate în viață, în familie și societate.O seamă de aspirații firești ale tinerilor — pasiunea pentru cultură, dorința de a-și afirma aptitudinile artistice, de a face sport, de a petrece cît mai mult timp în aer liber. de a se distra și recrea în chip plăcut și util — nu și-au găsit rezolvările cele mai potrivite. Instituțiile de cultură și artă, chemate să-și aducă o contribuție importantă la satisfacerea cerințelor tineretului, n-au acordat importanța cuvenită acestei probleme, iar organizațiile U.T.C. s-au ocupat insuficient de atragerea tinerilor la activitățile cultural-educative, ma- nifestînd deseori lipsă de inițiativă și perseverență.în activitatea Uniunii Tineretului Comunist s-au menținut vreme îndelungată metode de muncă depășite, necorespunzătoare dorințelor tinerilor, rigide, greoaie, neatractive, în locul unor forme vii de activitate, corespunzătoare particularităților de vîrstă, pasiunilor și preferințelor celor cărora li se adresează, în munca unor organizații U.T.C. au căpătat o largă extindere ședințele. La aceasta a contribuit și structura organizatorică a Uniunii Tineretului Comunist, fărîmițarea organizațiilor U.T.C. și diminuarea puterii lor de mobilizare a maselor de tineri.Neajunsurile existente în activitatea cu tineretul se datoresc și faptului că unele organe de partid nu au acordat întotdeauna atenția necesară îndrumării permanente 

a organizațiilor de masă și obștești, precum și instituțiilor de stat cărora le revin sarcini în munca de educare și formare a tineretului, îndeosebi la nivelul organizațiilor de bază, îndrumarea și controlul muncii cu tineretul au fost insuficiente, n-a existat preocupare pentru a stimula inițiativa și răspunderea organizațiilor U.T.C.Sarcinile mari ce revin tineretului, rolul deosebit pe care acesta îl are de îndeplinit în societatea noastră, faptul că de creșterea, pregătirea și munca sa depinde însuși viitorul națiunii impun sporirea preocupărilor tuturor celor chemați să contribuie la formarea tinerei generații, astfel ca aceasta, ducînd mai departe ceea ce se înfăptuiește azi, să adauge noj și durabile realizări edificiului socialist, să contribuie la înfăptuirea comunismului în patria noastră. Educa
rea multilaterală a tineretului, pre
gătirea sa profesională, politică, 
culturală, morală, călirea fizică 
constituie o datorie de înaltă răs
pundere a Partidului Comunist 
Român, a întregii noastre socie
tăți.Plenara subliniază că cele mai bune cadre, cele mai bune forțe ale statului, ale societății noastre, școala, familia, instituțiile de cultură și artă, organizațiile U.T.C., celelalte organizații obștești trebuie să-și coordoneze eforturile pentru a participa cît mai activ la pregătirea tineretului pentru muncă și viață, la îmbogățirea profilului său moral-spiritual, la dezvoltarea sa armonioasă.

In centrul activității de formare 
a tineretului va trebui să se afle 
educarea prin muncă și pentru 
muncă, dezvoltarea pasiunii pentru învățătură, a respectului și prețuirii față de făuritorii bunurilor materiale și spirituale. Bucurîndu-se de toate cuceririle revoluționare obținute, de drepturile și libertățile pentru care au militat și s-au jertfit cei mai buni dintre înaintașii săi, tineretul este chemat să muncească, să învețe, să se pregătească pentru a duce mai departe tradițiile progresiste, revoluționare ale poporului nostru. Fiecare tînăr trebuie să fie conștient că cea mai înaltă expresie a dragostei față de patrie o constituie munca plină de abnegație pentru creșterea avuției materiale și spirituale a societății, lupta pentru desăvîrșirea construcției socialiste. Va trebui să existe o preocupare mai mare pentru dezvoltarea spiritului de răspundere față de îndeplinirea sarcinilor de producție, a unei discipline exemplare în activitatea tinerilor muncitori și specialiști din unitățile industriale și agricole, pentru sporirea interesului lor față de pregătirea profesională și perfecționarea cunoștințelor. Soluționarea problemelor complexe privitoare la calificarea profesională și perfecționarea pregătirii tinerilor, rezolvarea multiplelor cerințe so- cial-gospodărești, de muncă și viață ale acestora trebuie să constituie în viitor o preocupare de seamă a conducerii întreprinderilor și a ministerelor.în procesul creșterii și formării tineretului este necesară o muncă 
permanentă pentru înarmarea sa 
cu ferme convingeri politico-ideo- 
logice, cu ideile marxism-leninis- 
mului, pentru educarea lui în 
spiritul patriotismului socialist și 
internaționalismului proletar.Este necesar ca întreaga activitate educativă să conducă la formarea trăsăturilor morale ale tineretului cu o înaltă conștiință socialistă, la sporirea fermității și combativității față de influențele ideologiei bur

gheze, față de manifestările unor mentalități învechite, retrograde, a influențelor mistice. Datoria întregii societăți față de formarea și educarea tinerei generații implică în mod firesc exigență și răspundere pentru viața și activitatea tinerilor. Este necesar să crească rolul opiniei publice în stimularea atitudinii înaintate a tinerilor.O atenție deosebită trebuie a- cordată cunoașterii de către întregul tineret a politicii partidului și guvernului în toate domeniile construcției economice și de stat, a politicii externe a partidului îndreptată spre întărirea continuă a unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a cauzei socialismului și păcii în lume.îmbogățind tradițiile de luptă și muncă comună ale • oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, va trebui dezvoltată și întărită continuu unitatea și frăția de nezdruncinat dintre tinerii români, maghiari, germani și de alte naționalități, pentru ca, laolaltă, cot. la cot, să participe alături de întregul popor la activitatea închinată înfloririi patriei noastre — România socialistă.în scopul îmbunătățirii continue a activității în rîndul tineretului, Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român stabilește următoarele:
I. întrucît în prezent în învăță- mîntul de diferite grade este cuprinsă cea mai mare parte a tineretului țării, iar în viitor, cel puțin zece ani, acesta va urma învăță- mîntul general obligatoriu, rolul 

hotărîtor în pregătirea și educarea 
tineretului revine școlii, cadrelor 
didactice. Prin conținutul și forma sa de organizare, școala dispune de toate posibilitățile pentru a asigura instrucția tinerilor, înarmarea lor cu cunoștințe de cultură generală, teoretice și practice, pentru a le dezvolta aptitudinile și deprinderile necesare.Școala, principal factor de cultură și civilizație, are înalta menire ca, atît în cadrul procesului instructiv cît și în celelalte activități școlare, să desfășoare munca de educație patriotică și internaționalistă a tineretului, să dezvolte trăsăturile morale și de caracter specifice societății noastre socialiste.Măsurile ce vor fi luate pentru dezvoltarea invățămîntului de toate gradele vor trebui să ducă la creșterea rolului și contribuției școlii, a cadrelor didactice, în activitatea de educare a tineretului, la ridicarea întregii munci educative pe o treaptă superioară. O mare însemnătate pentru educarea politico-cetățenească a tineretului școlar și lărgirea orizontului său de cultură are continua îmbunătățire a predării filozofiei, socialismului științific, economiei politice, istoriei și geografiei patriei.

învățătorilor și profesorilor, tu
turor slujitorilor școlii, partidul 
le-a încredințat sarcina de onoare 
de a instrui și educa generațiile 
viitorului, pe continuatorii vastei 
opere destinate prosperității și în
floririi patriei. îndeplinirea unei asemenea misiuni nobile impune ca profesorii și învățătorii să se dăruiască cu și mai multă pasiune, cu întreaga lor pricepere și experiență desfășurării unei bogate munci educative, pentru formarea unor tineri cu profil moral-politic înaintat, hotărîți să închine toate cunoștințele și energia lor tinerească înfăptuirii programului elaborat de partid pentru dezvoltarea economiei, științei și culturii naționale.
(Continuare în pag. a II-a)

Adeziunea colectivului uzinei „Tractorul“-Brașov, hotărîrea manifestată de a înfăptui măsurile preconizate de plenara din 5—6 octombrie, dorința de a întîmpină cum se cuvine Conferința Națională a P.C.R. sînt exprimate în primul rînd și în modul cel mai evident de rezultatele obținute pe linia ridicării eficienței economice a activității uzinei. Concludent în acest sens este faptul că 
uzina „Tractorul" ți-a îndeplinit pla
nai anual la producția globală ți 
marfă.L-am rugat pe tov. IULIAN CAZA- CU, inginer șef de concepție al uzinei, să se refere la unele din problemele cuprinse în proiectul de directive care i-au reținut în mod deosebit atenția.— Este foarte greu să alegi din multitudinea problemelor pe care le conține proiectul de directive. Mă voi opri totuși asupra măsurilor privind îmbunătățirea formelor de conducere și planificare. După cum se știe, în prezent, ministerele și alte organe centrale se ocupă de o mulțime de probleme mărunte pe care, datorită unui sistem greoi de lucru, nu le pot rezolva totdeauna în bune condiții. Direcțiile generale, deși dispun de cadre bine pregătite, aduc, în acest context, o contribuție insuficientă la studierea și soluționarea unor probleme majore din întreprinderi. Numărul ridicat de verigi organizatorice creează paralelisme în activitatea de conducere, îngreunînd relațiile dintre întreprinderi și dintre! acestea și organele lor de resort;

Telegrame
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România BUCUREȘTIDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și întregului popor sovietic exprimăm Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, întregului popor român, sincerele noastre mulțumiri pentru caldele felicitări și bunele urări transmise cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, pentru înalta apreciere dată realizărilor obținute de poporul sovietic, sub conducerea P.C.U.S., în construirea comunismului, în apărarea păcii în lumea întreagă.Oamenii sovietici acordă o mare însemnătate prieteniei frățești so- vieto-române și relevă cu satisfacție că între țările și popoarele noastre se înfăptuiește o largă colaborare în domeniul politic, economic, tehnico- științific și cultural.împărtășim încrederea dumneavoastră că relațiile dintre Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și Partidul Comunist Român, întemeiate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, se vor dezvolta și în viitor în interesul popoarelor noastre, unității țărilor socialiste și mișcării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.Vă urăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România noi succese în construirea socialismului, în lupta pentru pace și prietenie între popoare.
L. BREJNEV 

Secretar general 
al C.C. al P.C.U.S.

N. PODGORNÎI
Președintele 

Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Excelenței Sale
Domnul SERETSE KHAMA

Președintele Republicii Botswana GABERONESCu ocazia primei aniversări a proclamării Republicii Botswana, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre sincere felicitări împreună cu cele mai bune urări de bunăstare și progres poporului Botswanei.
CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale
Domnul CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIExcelență,Doresc să vă exprim dv., Consiliului de Stat și poporului român deosebita mea gratitudine pentru felicitările și bunele urări pe care mi le-ați adresat personal precum și poporului Botswanei, cu ocazia primei aniversări a independenței noastre.Este un prilej de satisfacție să aflăm că dv. și poporul României, împreună cu ceilalți prieteni, v-ați gîndit la noi cu ocazia sărbătorii noastre naționale. Al dv. sincer,
SERETSE KHAMA

Președintele Republicii Botswana

Vorbitorul arată, în continuare, că pentru rezolvarea unor probleme și adoptarea unor măsuri se cer un număr exagerat de avize și aprobări, dintre care multe se dovedesc de la bun început inutile și nu fac altceva decît să întîrzie luarea unor decizii. Iată un caz. Pentru a devansa a- similarea în fabricație a tractorului S.-651, uzina a trebuit să se adreseze mai întîi direcției generale tutelare din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini ; pentru a-și da avizul, aceasta s-a adresat și ea direcției tehnice, care, la rîndul ei, a cerut aprobarea ministrului adjunct de resort. Pentru a ajunge la uzină, a- probarea ministrului a urmat exact aceeași filieră. O dată obținută aprobarea, s-au întocmit formele pentru deschiderea finanțării. Ele fac exact același drum greoi care duce la în- tîrzierea lansării în fabricație a produsului, la cheltuieli materiale și bănești, la risipă de timp. în cazul importului unei mașini, metodologia este mult mai complicată, mai greoaie. „Sînt convins — a spus în încheiere tov. Cazacu — că determinarea precisă a atribuțiilor și răspunderilor pe cele trei verigi — întreprindere, centrală industrială, minister economic — va asigura înlăturarea unor asemenea fenomene în viitor.
Nicoiae MOCANU
corespondentul „Scînteii'

(Continuare în pag. a IH-a)

A. KOSÎGHIN
Președintele 
Consiliului 
de Miniștri 
al U.R.S.S.

Criterii 
realiste

prof. univ. 
Șerban CIOCULESCU 

membru corespondent
al Academiei

Urmărim, de mai multe săptă- 
mîni, in presă, o dezbatere lar
gă și deosebit de vie, pasionan
tă în cel mai înalt grad, în care 
s-au antrenat cadre decise să-și 
aducă sprijinul și aportul în 
chestiuni de o însemnătate vi
tală pentru viitorul societății 
noastre. Potențialul acesteia tre
buie, într-adevăr, orientat cu 
mai multă precizie, mai științi
fic, mai eficient și prin cele mal potrivite mijloace către obiect- 
vele majore ale progresulu 
conomiei și culturii. In ca 
unui sistem social care 
dovedit superioritatea în t 
noastră și pe o mare parte 
suprafeței globului, practi 
experiența pretind îmbunătăț. 
organizatorice specifice, pe lin-, 
înlăturării unor deficiențe, car 
ar fi putut deveni costisitoare 
și a introducerii unor metode 
mai avansate, mai moderne, 
mai îndrăznețe...

Sîntem, așadar. în preziua unui 
salt calitativ în privința aplică
rii acelor forme și metode de 
conducere și organizare a eco
nomiei și administrației, de 
perfecționare a mecanismelor 
planificării, de natură să asigu
re o dezvoltare mai puternică 
a forțelor de producție, o creș
tere și mai rapidă a ritmului 
producției materiale. Oamenii 
de știință, tehnicienii și-au spus 
cuvîntul cu acel simt al parti
cipării care făgăduiește dăruire, 
hotărîrea de a găsi noi resurse 
în activitatea lor. De fapt, dez
baterea se adresează, în egală 
măsură, factorilor de supra
structură, fiindcă. în societatea 
noastră, și spre imensul și de
claratul ei avantaj, planul cu
prinde, într-o concepție unitară, 
dezvoltarea producției materia
le, determinînd progresul în
tregii societăți, dimpreună cu 
înflorirea tuturor celorlalte la
turi ale vieții sociale, științific» 
si culturale.

Ca emanație a gîndirii și în
țelepciunii celor ce muncesc, 
planul nu se mărginește a fi un 
instrument de organizare a pro
ducției, ci are permanent în ve
dere scopurile superioare ale o- 
rînduirii noastre. De aceea, o 
privire asupra ideilor majore ce 
stau la baza măsurilor preconi
zate poate constitui și ea o în
cercare de a aduce o lumină 
mai mult, aprinsă de același spi
rit cetățenesc care ne animă a- 
cum pe toți, în preajma deschi
derii Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, ce 
va definitiva proiectele prezen
tate. completate cu propunerile 
primite. Ne apare limpede tu
turor că măsurile preconizate 
țintesc să așeze economia și ad
ministrația tării noastre pe o 
vatră gospodărească mai po
trivită cerințelor de astăzi. 
Două decenii republicane au a- 
dus transformări extraordinare, 
pe care trebuie să le continuăm 
și să le valorificăm cu măiestrie, 
cu un simt sporit al realități
lor și proporțiilor, într-o lume 
a progresului tehnic nestăvilit, 
unde sîntem chemați către zona 
indicilor înalți. Nu este vorba 
aici de o searbădă mîndrie, ci 
de un instinct sigur, care ne 
vestește necesitatea de a ne fo
losi bine mijloacele astăzi, cînd 
acest lucru se poate face mai u- 
șor decît miine.

A da dovadă de realism est» 
o virtute cardinală în politică, 
iar proverbul „nu lăsa pe mîi- ne...“ nu ascunde nici o impli-

(Continuare in pag. a II-a)
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DE PARTID, DE STAT Șl OBȘTEȘTI,
ALE U. T. C., PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MUNCII 

EDUCATIVE IN RlNDUL TINERETULUI
(Urmare din pag. I)De-a lungul anilor s-a evidențiat contribuția de seamă a profesorilor diriginți în educarea elevilor. Se impune ca orele de dirigenție să fie mai temeinic pregătite, dedicate în mai mare măsură pregătirii politice și moral-cetățenești a elevilor, inclusiv informării acestora asupra principalelor evenimente interne și internaționale. în acest sens, consiliile pedagogice, cu ajutorul organizațiilor de partid, vor stabili orientarea tematică a activității din cadrul orelor de dirigenție, ținînd seama și de propunerile organizațiilor U.T.C. în calitatea și pe baza experienței și a pregătirii pe care o au, profesorii diriginți vor acorda sprijinul lor activităților culturale, sportive, distractive, cenaclurilor și formațiilor artistice organizate de U.T.C.Un rol deosebit în munca politi- că-educativă în școli revine orga

nizațiilor de partid. Ele trebuie să sprijine eforturile întreprinse de conducerile școlilor pentru perfecționarea procesului instructiv-edu- cativ, să creeze în fiecare colectiv didactic un climat de exigență și înaltă responsabilitate față de educarea tinerei generații. Organele și organizațiile de partid vor analiza periodic modul în care se desfășoară educarea politico-cetățeneas- că și morală a elevilor, urmărind luarea de către conducerile școlilor a măsurilor de îmbunătățire și diversificare a conținutului acestei activități.Procesul instructiv-educatlv ce se desfășoară în școală implică efor
turi susținute și din partea fami
liei, răspunderea permanentă a pă
rinților față de creșterea și forma
rea propriilor lor copii. în întreaga sa activitate instructiv-educativă, școala trebuie să dezvolte legăturile strînse cu părinții, să-și asigure colaborarea permanentă a familiei ’ )ate problemele care privesc și activitatea tineretului șco-*ntru înlăturarea paralelismelor ;tente, este necesară o conlu- 

re strinsă între conducerile șco- 
jt și organizațiilor U.T.C. In- eaga activitate extrașcolară va fi ^ordonată pe baza unui program omun, întocmit de conducerile șco- lor și comitetele U.T.C. pe școală, în toate problemele care privesc munca educativă din școli trebuie să existe o permanentă colaborare 

între Ministerul învățămintului și 
C.C. al U.T.C.; împreună, acestea vor elabora recomandări pe baza cărora să se desfășoare munca extrașcolară, activitatea culturală și sportivă din școli, vor elabora recomandări metodice, vor generaliza experiența pozitivă.

II. Răspunderi importante în e- ducarea tineretului revin instituții
lor de cultură și artă, uniunilor de 
creație, presei și radioteleviziunii, care dispun de mijloace adecvate pentru desfășurarea unor activități educative variate.înconjurînd cu multă grijă și considerație pe oamenii de artă și cultură, partidul, poporul, așteaptă din partea creatorilor noi opere care să contribuie la sădirea în conștiința generațiilor tinere a unor virtuți morale nobile, a patriotismului, a unor înalte idealuri umaniste. Tînăra geiiera- ție dorește filme, romane, piese de teatru, poezii și cînte- ce în care să găsească înmănuncheate aspirațiile sale, pilde de urmat, opere apte să cultive sentimentele cele mai frumoase, dragostea de patrie, încrederea în viață, în puterea creatoare a omului, în perspectivele luminoase ale umanității. Instituțiile de cultură și artă, presa și radioteleviziunea vor trebui să contribuie mai activ la educarea tinerei generații în spiritul idealurilor socialismului, al dorinței nețărmurite de a duce mai departe tradițiile de luptă și de muncă ale poporului și partidului, al hotărîrii de a sluji cu devotament poporul și patria socialistă. Este necesar ca editurile să tipărească mai multe lucrări adresate tineretului de diferite vîrste. în același timp, folosindu-se ajutorul instituțiilor de cultură, al membrilor uniunilor de creație, să se asigure în viitor o mai mare dezvoltare a cenaclurilor literare, a cercurilor de creație — arte plastice, muzicale, cinecluburi etc. — să li se creeze acestora condiții corespunzătoare de lucru, o orientare și îndrumare de specialitate.Este necesar ca între Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Uniunea Generală a Sin-' dicatelor. Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, uniunile de creație să se permanentizeze și să se lărgească legăturile de colaborare în scopul inițierii unor acțiuni comune care să răspundă dorințelor tinerilor și să contribuie la educarea lor multilateralăComitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist va participa nemijlocit la orientarea programelor, planurilor editoriale a tuturor manifestărilor culturale și artistice care se adresează tinerilor. în acest 
scop, un reprezentant al Comitetu

lui Central al U.T.C. va face parte 
din conducerea Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

III. Cerințele educării și formării tinerilor constructori ai socialismului impun sporirea sarcinilor 
și rolului Uniunii Tineretului Co
munist, precizarea mai clară a a- 
tribuțiilor și a sferei de preocupări, 
a conținutului și formelor muncii, 
îmbunătățirea structurii sale orga
nizatorice.Uniunea Tineretului Comunist, organizația unică revoluționară a tineretului din țara noastră, trebuie să pună în centrul activității sale educarea tineretului în spiritul pasiunii și dragostei față de muncă și învățătură, ridicarea necontenită a nivelului său politic și ideologic, să organizeze activitatea culturală, sportivă, precum și pregătirea tinerei generații pentru a- părarea patriei.1. — Organizațiile U.T.C. vor iniția în întreprinderi, șantiere, instituții, precum și în unitățile agri
cole, manifestări educative menite 
să cultive la tineri dragostea față 
de meseria aleasă și de unitatea în 
care lucrează, să le stimuleze dorința de a se califica, de a-și ridica necontenit pregătirea profesională, să-i îndrume către acele locuri de muncă unde este mai mare nevoie de energia și priceperea lor, să extindă acțiunile de muncă voluntar- patriotică.2. — U.T.C. trebuie să fie un factor activ în educarea politico- 
ideologică a tineretului în spiritul 
ideilor marxist-leniniste, al politi
cii Partidului Comunist Român. în acest scop vor fi organizate activități menite să-i ajute pe tineri în cunoașterea aprofundată a tradițiilor de luptă ale poporului pentru libertate națională și socială, a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, a realizărilor dobîndite în anii construirii socialismului. Este necesar să se extindă vizitele la muzee, monumente și locuri istorice, la obiectivele industriale și social-culturale, acțiuni de îngrijire a monumentelor, serbări prilejuite de aniversarea unor momente importante din istoria partidului și poporului.3. — Una din principalele sarcini ale Uniunii Tineretului Comunist va fi organizarea, cu sprijinul celorlalte organizații de masă și instituții de stat, a activității cultu-

_ ral-artistice și distractive pentru ‘ tineret Organizațiile U.T.C. vor participa direct prin reprezentanții lor în conducerile caselor de cultură cluburilor și căminelor culturale, la elaborarea și înfăptuirea programelor acestora.Organele și organizațiile U.T.C., cu sprijinul organelor de stat, se vor îngri ji de crearea unor posibilități mai largi ca tineretul să se distreze și să petreacă timpul liber în mod plăcut și util; în unele parcuri vor fi organizate complexe cultural-distractive și sportive pentru tineret, iar în principalele orașe din țară se vor înființa club- baruri pentru tineret, cu program distractiv și deservire corespunzătoare vîrstei acestuia. .
4. — Uniunea Tineretului Comunist va răspunde direct de organiza

rea și conducerea activității sportive 
de masă din școli, facultăți și de la sate, iar în întreprinderi și instituții va sprijini sindicatele în desfășurarea acesteia. Pentru organizarea în bune condițiuni a manifestărilor sportive, U.T.C. va folosi bazele sportive aparținînd sindicatelor. sfaturilor populare, asociațiilor și cluburilor și se va preocupa continuu de amenajarea prin muncă patriotică a noi baze sportive, la orașe și sate, cu ajutorul sfaturilor populare și al uniunilor cooperativelor agricole de producție.U.T.C. va trebui să dea o extindere și mai largă practicării turis
mului, excursiilor ca mijloc important de educare patriotică și călire fizică a tineretului, să se ocupe de amenajarea în jurul orașelor, în locurile de agrement, în stațiunile balneo-climaterice de la munte și mare a unor .tabere de odihnă pentru tineret, folosind în acest scop baza materială a internatelor, căminelor, cantinelor școlare și studențești, corturi etc. în același timp, U.T.C. va dezvolta pe bază de reciprocitate, în funcție de condiții și posibilități, schimburi de excursioniști cu organizațiile de tineret din alte țări.5. — Uniunea Tineretului Comunist se va ocupa și va răspunde în 
viitor de pregătirea întregului tine
ret pentru apărarea patriei, de orga
nizarea exercițiilor cu caracter mili
tar și a sporturilor tehnico-aplica- tive. Această pregătire se va desfășura pe baza unui program care va cuprinde în principal inițierea cu noțiuni și deprinderi referitoare la topografie, la apărarea locală antiaeriană, unele activități ca : tir, ra- diotelegrafie. telefonie, parașutism, transmisiuni, aero și navo-mode- lism, planorism, auto-moto, alpinism. schi, pregătirea sanitară și de prim-ajutor, organizarea de marșuri și parăzi. Ministerul Forțelor Armate, comisariatele militare vor 

acorda sprijinul de specialitate în vederea organizării și îndrumării a- cestor activități.Forțelor armate ale Republicii Socialiste România le revin sarcini deosebit de importante pentru formarea multilaterală și educarea patriotică a tineretului, atît în cursul satisfacerii de către tineri a stagiului de pregătire militară, cît și în sprijinirea acțiunilor desfășurate de U.T.C. cu masa tineretului.
6. — Una din principalele îndatoriri care stau în fața Uniunii Tineretului Comunist o constituie îm

bunătățirea muncii politico-educa
tive în rîndul elevilor.în viitor, organizațiile U.T.C. din școli, cu ajutorul conducerii acestora, se vor ocupa de organizarea și desfășurarea activității extrașco- lare a elevilor. în fiecare școală se vor constitui echipe și formații artistice ; o atenție deosebită se va acorda organizării cenaclurilor, societăților literare și științifice, cercurilor pe aptitudini, serbărilor, reuniunilor, serilor distractive, activităților în aer liber. Organizațiile U.T.C., cu sprijinul conducerilor școlilor, vor edita reviste culturale, artistice și științifice. Comitetul Central al U.T.C. și Ministerul în- vățămîntului, organele locale U.T.C. și de învățămînt, organizațiile U.T.C. din școli și conducerile a- cestora vor colabora strîns în organizarea și desfășurarea vacanței elevilor.Activitatea organizațiilor U.T.C. din școlile care cuprind elevi între 14—16 ani va fi în așa fel concepută încît să constituie o continuare pe plan superior a activității pionierești, organizîndu-se mai multe acțiuni în aer liber, marșuri, parăzi, expediții etc.

7. — în facultăți. Uniunea Tinere
tului Comunist, asociațiile studen
ților și-au adus, de-a lungul anilor, 
o contribuție însemnată la procesul 
de pregătire și educare a genera
țiilor de studenți, sprijinind activ eforturile corpului didactic universitar pentru însușirea de către studenți a cunoștințelor de specialitate și dobîndirea unui larg orizont de cultură, pentru formarea lor ca intelectuali înaintați — militanți neobosiți în vederea înfăptuirii politicii partidului. Experiența muncii de pînă acum dovedește însă că existența în facultăți a două organizații de tineret, cuprinzînd a- ceiași membri și avînd aceleași preocupări, cu organe de conducere proprii, a dus la crearea unor paralelisme în munca educativă, la dispersarea forțelor și la supraîncărcarea studenților. Ținînd sea
ma de această situație, de opiniile 
a numeroși studenți, în viitor acti
vitatea obștească cu masa tinere
tului studențesc va fi desfășurată 
de către organizațiile Uniunii Ti
neretului Comunist. Ele vor pune la baza activității lor mobilizarea studenților la viața universitară, cultivarea concepțiilor înaintate despre muncă și viață, se vor preocupa, cu sprijinul cadrelor didactice, al conducerilor institutelor de învățămînt superior, de organizarea activităților educative, culturale, sportive, turistice, recreative și distractive.Pentru asigurarea participării maselor de studenți Ia rezolvarea problemelor social-gospodărești, în institute vor activa consilii studențești care vor fi alese anual. Din trei în trei ani, pentru dezbaterea problemelor de interes general și alegerea Consiliului U.A.S.R. se va convoca Conferința Națională a Studenților.Cadrele didactice din învățămîn- tul superior poartă o înaltă răspundere pentru întreaga pregătire a studenților, ele sînt chemate să contribuie și mai activ la munca de educare a tineretului universitar, la formarea lor ideologică, teoretică, ajutînd organizațiile U.T.C. în întreaga lor activitate educativă.în toate problemele referitoare Ia munca educativă în rîndul studenților, la condițiile de studiu și viață ale acestora, va trebui să existe o permanentă consultare și colaborare între Ministerul învățământului și C.C. al U.T.C., între conducerile institutelor și facultăților și organizațiile U.T.C.8. — Realizarea sarcinilor importante care stau în prezent în fața organizațiilor U.T.C., îmbunătățirea activității cu tineretul impun 
perfecționarea și simplificarea ac
tualei structuri organizatorice a Uniunii Tineretului Comunist. în acest scop. în întreprinderi, cooperative agricole de producție. în școli și facultăți, la sate etc, de regulă se va constitui o singură organizație U.T C. Adunarea uteciști- lor se va ține o dată pe trimestru, precum și cu ocazia sărbătorilor naționale, a unor momente importante din viața partidului și poporului nostru, din viața organizației U T.C. Adunarea uteciștilor se va desfășura, îndeosebi în școli, sub forma unor festivități cu careu și ridicarea drapelului patriei.Organizațiile U.TC își vor desfășura în viitor activitatea pe baza unui program întocmit în urma consultării uteciștilor, a factorilor 

de răspundere cu care U.T.C. colaborează și va cuprinde acțiunile politice, educative, culturale, sportive și distractive organizate pentru masa tineretului. Activitatea Uniunii Tineretului Comunist va trebui astfel concepută și organizată, încît să atragă întregul tineret, să răspundă dorințelor și intereselor sale, urmărindu-se ca la acțiunile organizației U.T.C. tinerii să participe cu plăcere și satisfacție.De hotărîtoare însemnătate în îndeplinirea atribuțiilor ce revin organizațiilor U.T.C. în desfășurarea activității lor sînt valorificarea din plin a inițiativei și priceperii tinerilor, asigurarea unui asemenea climat de muncă încît aceștia să devină organizatorii propriei lor activități.Organizarea de către U.T.C. a unei bogate munci educative, culturale și sportive pentru toți tinerii va trebui să aibă drept efect cuprinderea în Uniunea Tineretului Comunist a covîrșitoarei majorități a tineretului patriei. Este necesar să se simplifice primirea în U.T.C., înlăturîndu-se formalismul care persistă în acest domeniu. în viitor se consideră potrivit ca primirea în organizație să se facă, la cererea tinerilor, de către comitetele U.T.C., iar cu prilejul acțiunilor inițiate și al adunărilor uteciștilor să se înmîneze celor primiți, în cadru festiv, carnetele de membru al Uniunii Tineretului Comunist.9. — în activitatea pe care o desfășoară, organele și organizațiile U.T.C. vor trebui să atragă un nu
măr mai mare de activiști obștești, în special din domeniul culturii, artei, sportului, armatei, organizatori pricepuți ai muncii cu tineretul. în aceste condiții, Uniunea Tineretului Comunist va avea un număr re- strîns de activiști salariați, aceștia trebuind să fie cadre temeinic pregătite, cu un larg orizont politic și cultural, buni organizatori ai activităților educative.

10. — în vederea asigurării unei mai bune coordonări și soluționări pe linie de stat și obștească a problemelor care privesc munca, viața și educația tineretului, este necesar 
ca primul-secretar al C.C. al U.T.C. 
să fie membru al guvernului, avînd 
calitatea de ministru pentru proble
mele tineretului.

11. — Ținînd seama de faptul că munca cu tineretul implică cunoașterea profundă a preocupărilor și cerințelor acestuia, e necesar să se 
înființeze un centru de cercetări 
pentru problemele tineretului, format din cadre de specialitate, sociologi, pedagogi și psihologi cu îndelungată activitate științifică și e- ducativă, care să inițieze anchete și studii referitoare la munca și viața tineretului, să recomande forme și metode de muncă noi, să generalizeze experiența pozitivă.

12. — Uniunea Tineretului Comunist va dezvolta continuu relațiile 
de prietenie frățească și solidarita
te internaționalistă cu tineretul 
din țările socialiste, cu toate or
ganizațiile revoluționare și demo
cratice ale tineretului, solidaritatea 
cu lupta popoarelor pentru elibera
rea socială și națională, pentru li
bertate și independență, contribuind activ la întărirea unității de acțiune a forțelor progresiste ale tinerei generații în lupta împotriva imperialismului, a reacțiunii și războiului, pentru victoria cauzei socialismului, progresului și păcii în lume

♦Creșterea și formarea tinerei generații, sarcină de onoare a întregului nostru partid, face necesa
ră sporirea grijii și răspunderii 
organizațiilor de partid pentru în
drumarea muncii educative a ti
neretului, coordonarea activității tuturor factorilor care au datoria de a contribui la educarea lui.Organizațiile de partid au datoria să asigure conducerea și îndrumarea permanentă a organizațiilor U.T.C., sprijinirea acestora în vederea îmbogățirii continue a conținutului activității lor destinate educării comuniste a tineretului, mobilizării acestuia la lupta pentru traducerea în viață a hotări- rilor partidului în toate domeniile construcției socialiste.Măsurile inițiate vor asigura, totodată, un cadru larg activității U.T.C., vor da posibilitatea organizațiilor de tineret să-și manifeste din plin capacitatea organizatorică. spiritul de inițiativă, du- cînd la creșterea rolului și influenței acestora în rîndul maselor de tineri de la orașe și sate, la îndeplinirea sarcinilor de înaltă răspundere încredințate de partid Uniunii Tineretului ComunistComitetul Central al Partidului Comunist Român își exprimă convingerea că măsurile privitoare la activitatea în rîndul tineretului vor permite ca munca educativă să se desfășoare în condiții din ce în ce mai bune, să sporească rolul școlii al familiei, al instituțiilor de cultură, al celorlalte organizații obștești în formarea tinerei generații de constructori ai socialismului și comunismului.

Noul lac de acumulare de pe Olt, la poalele Hâșmașului Mare. Apa alimentează exploatarea minieră Balon
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cație ocultă. Trăim într-o so
cietate mondială a cărei inegală 
dezvoltare economică este sursa 
unor primejdioase conflicte , de 
la tribuna Organizației Națiu
nilor Unite, glasul României se 
face auzit cu tărie oriunde se 
întrezărește posibilitatea unui 
progres pe calea păcii și a în
țelegerii între popoare. Există, 
de asemenea, și exemplul pe 
care-l dă statul nostru indepen
dent, care și-a construit singur 
o economie modernă trainică, ba 
chiar capabilă să împărtășească 
din experiența sa și să contri
buie, echitabil, la înzestrarea al
tor țări, de curînd iptrate în 
circuitul internațional. Dar a- 
ceste rezultate reprezintă nu
mai o porțiune a unui arum pe 
care sîntem angajați, și care a 
pornit de la condiții dintre cele 
mai dificile. Aceste condiții is
torice, moștenite, nu au dispă
rut spontan, așa încît notând re
flectarea externă a succeselor 
obținute, nu putem trece cu ve
derea că avem, în primul rînd, 
datorii fată de noi înșine, da
torii de la care pleacă toate ce
lelalte și care ne imprimă im
perativul continuei perfecțio
nări, necurmatei căutări a mij
loacelor și metodelor celor mai 
adecvate progresului economic.

Istoria poporului nostru este 
un exemplu tipic de opoziție a 
factorilor istorici față de cel e- 
conomic. Dar această tragedie a 
trecutului, plătită cu înapoierea și trebuința de a o lua de mai 
multe ori de la început, în timp 
ce alte popoare, alte state își 
constituiau acumulări de care 
beneficiază și astăzi, a dezvol
tat într-un grad înalt instinctul 
politic al maselor, pe care le-a 
dotat cu forțe creatoare de prim 
ordin. Dragostea pentru măsură și pentru frumos a poporului 
nostru, căruia nu numai patri
moniul național, ci și cel mon
dial îi datorează opere inimita
bile, se împletește cu un simț 
remarcabil al realităților, din 
care decurg virtuți de prevede
re și de inițiativă. Aceste note 
de caracter au fost încurajate 
în mod sistematic numai în anii 
puterii populare. In acest sens, 
răsunetul cu totul deosebit al 
dezbaterilor pe marginea pro
iectelor de directive puse în 
discuție de plenara din octom
brie a. c. a Comitetului Central, 
privind perfecționarea conduce
rii și planificării economiei na
ționale, ca și împărțirea admi- 
nistrativ-teritorială a țării, are 
o semnificație dintre cele mai 
concrete, care apare cu atît mai 
limpede omului de carte. Noile 
măsuri au ca obiectiv tocmai 
valorificarea unor aptitudini su
perioare, la un nivel mai ridi
cat, pe care îl pretinde însăși 
viața, în opoziție cu racile care 
au fost dezvăluite cu curaj si

A INTRAT IN FUNCȚIUNE

Serviciul telefonicîn noaptea de 2 spre 3 decembrie a intrat in funcțiune serviciul telefonic automat interurban între localitățile Brașov — Constanta — Mamaia — Eforie și București. De la această dată abonații din aceste localități pot efectua convorbiri interurbane direct de la posturile lor telefonice fără intermediul telefonistelor, formind Ia disc prefixul localității cu care doresc să vorbească (pentru București — 90 ; pentru Constanta — 916 ; pentru Mamaia și Eforie — 917 iar pentru Brașov — 921) și în continuare numărul abonatului chemat. Abonații din cele patru orașe din provincie pot comunica între ei, precum și cu abonații din București. Pentru început din București pot efectua con- 

care trebuiesc eliminate. Nu 
sîntem atît de bogați, ca să putem risipi, nici atît de dezvoltați 
ca să ne încetinim creșterea; și 
în societatea noastră există con
tradicții, însă nu de structură 
și nici inerente. A le pune un 
termen este un act de lucidi
tate a maturității. Noi mai a- 
vem mult de muncit. în toate 
domeniile și probabil că nu vom 
isprăvi niciodată. Aceasta ține 
de esența vieții, aceasta este 
noblețea mesajului uman.

Desigur, omul de carte nu-și 
poate spune cu aceeași compe
tență părerile într-un sector ca
re aparține nemijlocit tehnicia
nului. Dar și omul de carte a~e 
o formație științifică. Cerința 
reunirii potențialului științific, 
cuprinsă în plan, i se adresea
ză direct. Mai mult, pregătirea 
umanistică îl face apt să înțe
leagă nu numai spiritul unor 
măsuri, ci și mecanismul lor in
tim. Principiile planului, funda
mentarea lor științifică, ponde
rea elementului analitic în sta
bilirea planului, stabilirea unor 
atribuții mai largi unităților pro
ductive. însemnătatea laturii ca
litative a producției, probleme
le sistemului prețurilor, ale u- 
nui raport mai rațional în sca
ra salariilor, ale îmbunătățirii 
sistemului de cointeresare mate
rială nu-i sînt străine. Ca ce
tățean și alegător, el este di
rect interesat de o mai bună or
ganizare a industriei, de intro
ducerea noului în agricultură, 
de o mai rațională organizare 
administrativă. Soarta mizeră a 
satului din trecut nu se poate 
să nu-l fi întristat, dună cum 
faptul că acum s-au strîns mij
loace ca el să 
și înfrumusețat, 
nu-l bucure.

De fapt, trăim 
care specializarea se împletește 
cu multilateralitatea necesară. 
S-a născut, în zilele noastre, pu
tința ca bagajul de noțiuni din- 
tr-un domeniu să fie echilibrat 
cu cunoștințe generale, com
pensatorii. Matematicianul este 
chemat să frecventeze filozofia, 
tehnicianul să abordeze științe
le abstracte, creatorul să cu
noască date tehnice, iar omul 
de carte, științele sociale. De a- 
ceea, adeziunea omului de car
te la noile măsuri de la care 
așteptăm un impuls hotărîtor 
nu este de ordin strict senti
mental. Ea pleacă de la cu
noaștere, de la aprecierea reali
tăților și legătura cu viata și 
oamenii. Iar ne oamenii aceș
tia el. omul de carte, i-a sur
prins discutînd cu aprindere 
proiectele de directive, aștep
tând cu nerăbdare definitivarea 
lor, într-un acord deplin cu ini
țiativa partidului. Ca glosator 
al trecutului, a înțeles o dată 
mai mult năzuința de împliniri 
a poporului. înțelepciunea tării.

fie sistematizat, 
nu se poate 'ăîntr-un veac în

lefon începe cu 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 , 18 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 57 ; 58.Pînă la sfîrșitul anului vor avea acces la rețeaua interurbană și abonații din raza centralei Dorobanți al căror număr de telefon începe cu 33 și 73. Celelalte centrale automate din București vor fi conectate la rețeaua interurbană automată pînă la sfîrșitul primului trimestru al anului 1968.în cursul anului viitor vor fi cuprinși, de asemenea, treptat, în rețeaua automată interurbană abonații din alte opt orașe ale țării : Ploiești, Pitești, Bacău, Mangalia, Sibiu. Cluj. Craiova și Timișoara. (Agerpres)

0 sursă 
de informare 
In domeniul 
ESTETICII 
INDUSTRIALE

Inițiativa Camerei de comerț a Republicii Socialiste România de a înființa nucleul unui centru de documentare în domeniul esteticii industriale (Centrul funcționează în birourile Pavilionului de expoziție economică de pe malul lacului Herăstrău din București), răspunde, de bună seamă, unei stringente necesități. Creația de modele pentru produsele industriale — domeniu denumit azi în mai toate țările cu termenul englez „Industrial Design" — este arta contemporană poate cu cea mai lungă rază de acțiune. Ea joacă un rol însemnat atît în ceea ce privește criteriile de valoare economică a mărfurilor, cît și în domeniul social-estetic : al educației gustului marilor mase de cumpărători.în ansamblul factorilor de calitate ce intervin în procesul de producție, creatorul formei acționează complex; el colaborează și la găsirea condițiilor optime tehnologice, la economia de materie primă, la economia manipulării și a transportului, precum și la perfectul echilibru funcțional și estetic al produsului. Estetica industrială este un factor „sine qua non" al valorii mărfii. Un produs fără calități estetice este un rebut nu numai pen- trucă el nu răspunde rolului său so- cial-educativ, dar și din pricină că produsul urît mai are, fără îndoială, atît vicii funcționale cît și vicii tehnologice. Perfecta rezolvare tehnologică și funcțională implică echilibrul estetic și viceversa.Iată de ce calitatea estetică este azi socotită pe piața mondială ca un criteriu competitiv de prim ordin atît în comerțul intern, cît și, mai ales, în cel extern; iată de ce în domeniul esteticii industriale sînt angrenate, în majoritatea țărilor industriale, capacități pedagogice, artistice, economice, organizatorice, deosebit de ample și de puternice.Deși nu posedă pînă acum decît relativ puțin material, Centrul de documentare al Camerei de comerț ilustrează foarte sugestiv această stare de lucruri pe plan mondial, prin : produse din diferite țări premiate la ultimele concursuri internaționale de Industrial Design, reviste și studii, fișe bibliografice de specialitate, cursuri ale unor institute de învățămînt, diapozitive, filme ș.a.m.d. Toate acestea reprezintă o prețioasă sursă de informație atît pentru tehnologi, economiști, maiștri sau alți lucrători din industrie, cît și pentru artiști.Firește însă că în problema esteticii industriale, la noi în țară mai sînt multe de făcut. Amintim doar că în institutele noastre de învățămînt artistic nu există încă secții de specialitate decît pentru trei ramuri ale industriei ușoare : ceramică, sticlă și textile. Tot restul industriei noastre nu primește azi din vreun institut de învățămînt artiști creatori de modele.Deși estetica industrială s-a bucurat în ultimii ani la noi de un spațiu larg în presă, deși se vorbește despre ea mereu mai mult în cele mai diferite cercuri, problema de bază a organizării învățămintului artistic de specialitate este încă deschisă. Credem că a sosit vremea ca printr-un efort comun — al Ministerului Invă- țămîntului, în colaborare cu forurile de stat cate răspund de industrie și comerț — să se rezolve și această problemă.
Paul CONSTANTIN
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C. C. AL P.C.R.

ION TOADER,
economist, Șantierul Naval Brăila :

In numeroase întreprinderi funcționează în prezent o serie de ser
vicii cu atribuții în mare parte similare. Pentru legarea directă de 
producție a unui număr mai mare de cadre de specialitate propun 
comasarea acestor servicii. Se pot comasa, bunăoară, serviciul orga
nizarea muncii cu cel de planificare, serviciul livrări cu cel de apro
vizionare, serviciul administrativ cu cel de personal, serviciul finan
ciar cu cel al contabilității etc. f

----------------- ♦

Ing. M. BftLTftNOIU,
serv. Laborator central, uzina „Electroputere'-Craiova :

Centrele de cercetare care ar urma să fie înființate pe lingă marile 
uzine să aibă sarcina de a întreprinde studii pentru rezolvarea tutu
ror problemelor din țară într-un anumit domeniu. De exemplu, de 
problemele echipamentului de înaltă tensiune să se ocupe_ viitorul 
centru de cercetări electrotehnice care ar putea fl creat pe lingă uzi
na „Electroputere". Să se organizeze de urgentă întreprinderi profi
late pentru executarea, repararea și reconditionarea aparaturii de la
borator. Prin aceasta, s-ar înlătura importul unor piese care, în pre
zent, nu pot fi procurate altfel de către întreprinderi.

-------------- +

din 5-6 octombrie
VASILE ICRAU,

inginer, Oradea :
Să se simplifice la maximum evidenta (dările de seamă statistice) 

întocmită în întreprinderi pentru urmărirea indicatorilor de plan. Bi
lanțurile contabile să nu se mai facă lunar, ci semestrial și anual.

IOAN IONESCU,
medic, orașul Gheorghe Gheorghiu- Dej :

O dată cu dezvoltarea unor comune ca unități puternice adminls- 
trativ-teritoriale, unele dispensare comunale ar putea fi încadrate 
prin concurs sau transfer și cu medici specialiști — radiolog (în cazul 
în care dispensarul e dotat cu aparat rdentgen) ginecolog (pentru 
maternitatea intcrcomunală) etc., — ceea ce va permite îmbunătățirea 
calității asistentei medicale în mediul rural. O problemă care se pune 
cu deosebită acuitate este asigurarea asistenței stomatologice pentru 
populația sătească. Cred că în cadrul facnltăților de medicină gene
rală și pediatrie ar fi indicat să se asigure o pregătire corespunză
toare a absolvenților și în acest domeniu, astfel îneît ei să poată su
plini în bună măsură pe specialiștii stomatologi.

♦-----------------
GH. FUȘALAU,

pensionar, lași :
In cadrul acțiunii de sistematizare a localităților rurale, alinierea 

șt lărgirea ulițelor satelor să se facă în așa fel îneît să permită plan
tarea de duzi pe marginile lor în vederea creării unor condiții optime 
dezvoltării creșterii viermilor de mătase.

----------------- <Economia noastră se dezvoltă armonios și în ritm rapid, pe linia creării unei economii modeme, bazate pe specializarea și pe diversificarea cît mai largă a producției atît în sectorul mijloacelor de producție, cît și în cel al bunurilor de consum, pe asigurarea unui nivel cît mai ridicat al productivității muncii și, în general, pe ridicarea eficienței economice în toate domeniile de activitate.Cum se încadrează, în acest context, activitatea desfășurată de cooperația meșteșugărească ?Proiectul Directivelor cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale subliniază 
rolul cooperației meșteșugărești ea 
parte componentă a economiei noastre 
socialiste.Cooperația meșteșugărească desfășoară o activitate complexă, exprimată prin cîteva funcțiuni esențiale: contribuie la elaborarea și realizarea proporțiilor dintre producție și consum ; constituie un factor de cooperare cu industria de stat în direcția realizării și specializării producției industriale ; ea mai are, totodată, un rol crescînd în realizarea exportului de mărfuri. Prin îndeplinirea acestor funcțiuni, cooperația meșteșugărească se integrează în liniile directoare ale dezvoltării unei economii socialiste modeme, iar efectele activității ei se regăsesc într-o măsură însemnată în rezultatele de ansamblu obținute. A- 
șadar, locul cooperației este bine pre
cizat : ea îndeplinește o importantă 
funcție social-economică, aducînd un 
aport substanțial la creșterea și di
versificarea producției, ca și a servi
ciilor oferite populației.Importanța social-economică a cooperației meșteșugărești depășește însă ponderea pe care aceasta o are, deocamdată, în volumul total al producției. Faptul că, prin specificul activității pe care o depune, unitățile sale componente sînt, în general, mai mici în comparație cu unitățile industriei de stat, nu îndreptățește în nici un fel ca întreg sectorul să fie tratat drept un sector periferic ; în realitate, el este indispensabil pentru însăși dezvoltarea marii industrii, pentru modernizarea deservirii sociale. în lumina acestei optici — pe care plenara a subliniat-o în mod deosebit în conturarea dezvoltării viitoare a cooperației meșteșugărești — trebuie gîn- dite și rezolvate toate problemele care condiționează buna desfășurare a activității acesteia. Ne referim la organizarea producției și aprovizionării tehnico-materiale, ridicarea continuă a gradului de tehnicitate, promovarea mai intensă a factorului de creație în domeniul producției și deservirii, imprimarea unei capacități mai accentuate de adaptare la cerințele pieței și ale populației.Așa cum s-a arătat, cooperația meșteșugărească participă și influențează în mod direct asupra proporțiilor dintre producție și consum, asupra rezolvării ansamblului de măsuri privind ridicarea nivelului de trai al populației. Analiza evoluției structurii cheltuielilor populației evidențiază importanța crescîndă a cheltuielilor pentru prestările de servicii, fenomen firesc al creșterii puterii de cumpărare a populației. Preocuparea cooperației meșteșugărești pentru îndeplinirea acestei funcțiuni este, de altfel, reflectată prin faptul că din cele circa 12 000 de unități de care dispune, circa 11 000 sînt unități de deservire a populației. Direcția o constituie, în mod deosebit de aici înainte, diversificarea mai largă a serviciilor și extinderea într-un ritm mai puternic decît pînă acum a unităților prestatoare. Asemenea activități se referă la construcțiile de locuințe proprietate personală, realizarea unor lucrări de instalații electrice și sanitare, spălătorii, călcătorii etc. Prin măsurile luate de către cooperația meșteșugărească în această direcție, se întrevede posibilitatea creșterii prestărilor de servicii cu circa 70 la sută în perioada 1966—1970, ceea ce depășește într-o proporție însemnată prevederile planului cincinal pentru această activitate.

în privința producției bunurilor de consum, mobilitatea cooperației meșteșugărești de adaptare la cerințele populației conturează locul acesteia în cadrul economiei. După cum este cunoscut, în condițiile industriei moderne automatizate și mecanizate, specializarea constituie o orientare e- sențială pentru realizarea unei activități cu un grad ridicat de eficiență economică. Dar acest proces continuu de diversificare a producției industriei de stat nu poate fi orientat în direcția realizării tuturor sor

timentelor de mărfuri necesare a- provizionării populației, ceea ce ar frîna însăși posibilitatea de specializare și ar duce într-o serie de cazuri Ia o activitate economică neeficientă, 
în schimb, cooperația meșteșugărească 
se poate adapta mult mai ușor satis
facerii cerințelor populației la pro-

COOPERAȚIA' 
MEȘTEȘUGĂREASCA 
sector important al economiei 
socialiste moderne
dusele de serie mică, prin incorpora
rea unei cantități însemnate de mun
că de o înaltă calificare, care, in mod 
firesc, se reflectă și într-un nivel de 
prețuri adecvat. Este vorba de unele confecții din țesături de lînă și bumbac, tricotaje, încălțăminte etc. Prin această acțiune, cooperația meșteșugărească contribuie nu numai la completarea sortimentului de mărfuri necesar aprovizionării populației, ci și la desfășurarea unei activități eficiente în industria de stat.

Producția articolelor mărunte de 
uz gospodăresc și a articolelor de ar
tizanat constituie un alt domeniu de 
activitate în care cooperația meșteșu-

Constructorii
de mașini
(Urmare din pag. I)Ideea exprimată de inginerul șef a fost continuată de ing. VIKTOR THOMAE, adjunct al serviciului construc- tor-șef. După părerea sa, una din cerințele primordiale ale perfecționării conducerii și planificării economiei constă în acordarea unor atribuții mai largi întreprinderilor în ce privește organizarea și dirijarea activității lor, în realizarea sarcinilor ce le revin din planul de stat. Mobilitatea sporită, autonomia funcțională de care se vor bucura în viitor în îndeplinirea sarcinilor încredințate, vor mări inițiativa și răspunderea cadrelor tehnice, economice și de conducere în rezolvarea problemelor esențiale pe care le ridică activitatea productivă. Prin aceasta fiecare întreprindere va avea numai de cîș- tigat. Subliniind importanța problemelor cuprinse în proiectul de Directive și care vor constitui obiect al dezbaterilor Conferinței Naționale a partidului, vorbitorul s-a referit și la o altă prevedere a proiectului de Directive — și anume la organizarea cercetării științifice. „Incorporarea institutelor de cercetări în cadrul centralelor va ridica eficiența cercetării științifice — ne-a declarat el. Este cazul Institutului de cercetări de automobile și tractoare. Cadrele de cercetări își vor lărgi și diversifica activitatea".— Conducerea uzinei apreciază ca pozitive rezultatele obținute de colectivul constructorului-șef în modernizarea și perfecționarea constructivă a unor tractoare. Despre ce este vorba ? — ne-am adresat interlocutorului.

gărească are un rol important. în fr
eest caz nu mai este vorba, de regulă, de producerea unei serii mici, ci de producerea unui număr mare de astfel de produse. Tocmai marea 
diversitate a acestor produse și posi
bilitatea de adaptare in condiții op
time a cooperației meșteșugărești jus-

Conf. univ. Al. SOBARU

tifică necesitatea extinderii simțitoare 
a activității in acest domeniu. Examinarea comparativă a sortimentului de mărfuri, atît la produsele mărunte, de uz gospodăresc, cît și la articolele de artizanat, evidențiază posibilitățile largi existente pentru diversificarea producției, pentru ca cerințele populației să-și găsească o satisfacere necesară. Experiența altor țări arată că micile unități de producție nu se limitează la realizarea unor anumite pro-

— In urma cererii unor beneficiari externi am reluat fabricarea tractorului U-450, întreruptă cu trei ani în urmă. Bineînțeles că trebuia să-l a- ducem la nivelul tehnicii actuale. In acest scop am folosit motorul și alte elemente de la tractoarele familiei U-650. Parametrii tractorului au crescut. La fel am procedat și în cazul scaunului pentru tractoarele U-650. A fost luat scaunul familiei de tractoare de 40 C.P., care este mai confortabil. Aș dori să precizez că aceste îmbunătățiri s-au realizat în ultimele două luni, într-un timp scurt. Elementul mobilizator l-a constituit noile posibilități de stimulare materială create în cadrul experimentării lor în întreprinderea noas- stră. *Uzina „Tractorul" se numără printre cele 71 întreprinderi care experimentează unele măsuri de îmbunătățire a planificării, finanțării, creditării și conducerii întreprinderilor, de întărire a cointeresării și răspunderii materiale. Deși s-au scurs doar 5 luni din momentul trecerii la experimentare, măsurile preconizate de partid și-au dovedit cu prisosință justețea.— Rezultatele obținute de întreprinderea noastră în această perioadă — ne-a spus economistul TEODOR RIZESCU, adjunct al serviciului planificare, sînt cît se poate de semnificative. în acest, interval au fost îndeplinite exemplar toate contractele e- conomice, spre deosebire de semestrul I, cînd s-au înregistrat întîrzieri în realizarea lor. In perioada iulie— 
octombrie, planul producției marfă 
vindută și încasată a fost depășit cu 
10,5 la sută. S-au livrat în avans 247 

duse, ci se preocupă totodată de ridicarea gradului de finisare a unor produse realizate de către marile întreprinderi. Delimitarea locului unde este mai rațional să se realizeze un produs sau altul se fundamentează pe o analiză economică prealabilă ; este esențial însă ca, o dată începută, rea

lizarea unui produs de către cooperația meșteșugărească, să se asigure stabilitatea necesară a producerii în timp a produselor respective.în ceea ce privește cooperarea cu industria de stat la realizarea și specializarea producției industriale trebuie amintit că funcțiile ce revin cooperației meșteșugărești nu constituie un proces economic temporar, ci un proces economic de durată, legat de însăși dezvoltarea marilor întreprinderi industriale de stat. Se poate spune că însăși dezvoltarea marii industrii modeme determină dezvoltarea micilor întreprinderi, ca o condiție a desfășu

Topografii execută lucrări de trasare a amprizei barajului hidrocentralei de pe Lotru

tractoare, din care 166 la export. Există toate premisele ca planul a- nual la export să fie mult depășit. Un alt indicator de bază — productivitatea muncii — a fost realizat în trimestrul I în proporție de 101,8 la sută. în perioada iulie—octombrie sarcina planificată a fost depășită cu 10,5 la sută, reprezentînd o creștere de 17,2 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Se înțelege că și volumul beneficiilor a fost mult depășit. Toate acestea au creat premisele acordării unor stimulente bănești substanțiale.Secția turnătorie de oțel și-a înscris numele printre secțiile care s-au afirmat în ultima vreme.— Anul trecut, ne spune inginerul VLADIMIR COVACEVICI, șeful secției, secția noastră se găsea printre cele mai „ștrangulate" și cu rebutul cel mai ridicat din uzină. Astăzi, turnătoria de oțel produce pe aceeași suprafață cu 30 la sută mai multe piese. Rebutul a scăzut de la 2,36 la sută în iunie 1967, la 1,85 la sută în luna noiembrie. Anul trecut, secția a depășit cheltuielile planificate. în a- acest an am realizat pe 10 luni o economie de peste 7 milioane lei față de anul de bază. Factorul determinant al 

rării unui proces de producție care să asigure o eficiență economică sporită. Astfel, în țările capitaliste cu o economie dezvoltată, procesul de concentrare a producției nu este însoțit de scăderea absolută a numărului de mici întreprinderi, ci, dimpotrivă, se observă creșterea de la un an la altul a numărului acestora. Marea industrie modernă are nevoie de piese de schimb și de alte repere, în serii, care n-ar justifica organizarea unei producții concentrate în mari unități industriale fără riscul de a impieta asupra gradului de specializare, a nivelului productivității muncii și al prețului de cost. De aceea, participarea cooperației meșteșugărești la realizarea producției industriale pe calea cooperării cu industria de stat merge în mod firesc în direcția amplificării și diversificării.
Și în cazul cooperației mește

șugărești, economisirea muncii so
ciale constituie o condiție a dez
voltării ; în consecință, dotarea cu 
utilaje modeme, capabile să asigure 
un grad ridicat al productivității mun
cii, constituie o necesitate. în ceea 
ce privește metodologia de planificare, 
aceasta trebuie să îmbine în mod cît 
mai corespunzător mobilitatea necesa
ră în realizarea activității economice 
a cooperației meșteșugărești, cu ce
rințele generale ale planificării în 
ansamblu a economiei noastre socialiste. O serie de măsuri au fost luate cu privire la revederea și reducerea indicatorilor de plan luați în calcul și, totodată, se au în vedere noi măsuri în această direcție. De asemenea, se au în vedere măsuri care să lărgească competența cooperației meșteșugărești în privința stabilirii cu mai multă operativitate a prețurilor și tarifelor, în cadrul unor norme aprobate de organele de resort.întărirea economico-organizatorică a cooperativei ca verigă de bază, lărgirea atribuțiilor acesteia în adoptarea deciziilor privind rezolvarea problemelor din activitatea proprie, sporirea rolului adunărilor generale și al organelor alese constituie principalele direcții de orientare în vederea perfecționării conducerii cooperației meșteșugărești — sector indispensabil al economiei socialiste modeme.

acestor succese l-a constituit perfecționarea organizării producției.Problema organizării superioare a producției — ne informează vorbitorul — a fost privită la noi cu toată răspunderea. Măsurile preconizate au avut o bază științifică. S-a stabilit eficiența economică prin calcule economice fundamentate. Una din cele mai eficiente măsuri a fost verificarea și repararea utilajelor pe baza unui program stabilit la începutul anului Pentru fiecare utilaj s-a prevăzut o dată precisă cînd va trebui să fie revizuit sau reparat. Am pus capăt situației din trecut cînd utilajele erau reparate numai după ce „cădeau". în felul acesta s-au eliminat surprizele neplăcute, cauzele care au dus la nerealizarea ritmică a planului timp îndelungat. Indicii de utilizare au crescut, calitatea s-a îmbunătățit.O atmosferă de lucru însuflețită am întîlnit și în secția forjă Forjorul ION COSMA ne spune : „Și aici, în cadru] acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, au fost întreprinse măsuri eficiente care au pus în valoare noi rezerve interne — și care dau posibilitate colectivului să raporteze realizări însemnate obținute în întîmpinarea Conferinței

TRAIAN BADULESCU, 
profesor — București :

In numeroase orașe și centre muncitorești, o dată cu amploarea 
noilor construcții de locuințe, blocul a devenit o microunitate umană 
în cadrul căreia zeci și sute de familii trebuie să-și organizeze viața 
și să rezolve tot felul de probleme, de ordin gospodăresc,
social, educativ etc. Date fiind aceste sarcini complexe care re
vin, în cele din urmă, comitetelor de bloc, cred că aceste comitete ar 
trebui să fie constituite în așa fel îneît să facă parte din ele oameni 
de specialități diferite — contabili, ingineri, profesori, juriști, econo
miști etc. — pentru a soluționa la un nivel corespunzător toate pro
blemele legate de administrația și întreținerea locuințelor, educația 
copiilor, relațiile civilizate între vecini etc. Comitetele respective 
astfel alcătuite să albă puteri mult mai mari decît în prezent.

♦-----------------
I0AN PETRE POPESCU,
economist, U.R.C.C. Oltenia :

In cadrul cooperației de consum să se înființeze întreprinderi de 
alimentație publică zonale capabile să asigure o deservire Ia nivelul 
cerințelor actuale ale dezvoltării turismului, preluînd chiar și spa
țiile hoteliere de cazare, cabanele și campingurile de pe traseele cu 
aflux mare de vizitatori.

......... .... ♦
CORNEL ȘERB,

secretar al Sfatului popular al orașului Arad :
In locul actualelor secțiuni și comisii organizatorice de pe lingă 

sfaturile populare, ar fi indicat ca, în cadrul secțiunilor secretariat- 
administrativ, să se creeze un grup de inspectori administrativi cu 
pregătire corespunzătoare care să dea o îndrumare calificată și com
petentă organelor în subordine în toate domeniile, inclusiv în cele de 
care se ocupă în prezent secțiunile și comisiile organizatorice.

♦-----------------
Prof. ELENA POGAN, 

comuna Avram lancu, regiunea Cluj i

Pentru construirea de locuințe In mediul rural, ar fi necesar să se 
înființeze, pe lîngă C.A.P., noi secții de prestări servicii-construcții, 
instalații electrice, reparații curente, să se îmbunătățească aprovizio
narea cu materiale de construcții și instalații.

Prof. MARIN MORONESCU,
vicepreședinte al Sfatului popular raional Negrești — lași i

Cred că este bine să se prevadă libertatea comunelor, prin com
petență juridică, de a realiza, la toate dispensarele și școlile existente 
și la cele ce se vor mai construi in continuare, anexe pentru locuința 
medicilor și cadrelor didactice, îndeosebi pentru conducătorul de uni
tate. Susțin aceasta pentru că in momentul de față, acolo unde direc
torul de școală ori de spital sau alte cadre locuiesc în incinta unităților 
respective, acestea sînt mai bine întreținute, bunurile lor mai 
bine păstrate, întreaga activitate este mai rodnică pentru că se des
fășoară permanent.

Naționale. Au fost modernizate unele utilaje, s-a extins mecanizarea unor operații grele cu volum ridicat de muncă, s-a introdus încălzirea cu a- jutorul curenților de inducție, s-au reorganizat echipele și schimburile. Toate acestea, ca și folosirea mai intensă a timpului de lucru, urmare a reducerii absențelor nemotivate și învoirilor, ne-au permis să realizăm în trimestrul III o producție de 80 tone piese pe schimb, față de 60 tone cît realizam în perioada corespunzătoare a anului trecut. Dînd expresie concretă dorinței de a întîmpina Conferința Națională a partidului cu succese cît mai însemnate, colectivul nostru a reușit, printr-o valorificare mai intensă a rezervelor interne, ca 
în ultimele 15 zile ale lunii noiem
brie să realizeze o producție de 100 
tone piese forjate pe schimb — a- 
ceasta fiind cea mai mare producție 
din istoria forjei".Tovarășul IOSIF KOCSIS, maistru principal răspunde de verificarea, montarea și efectuarea probelor la mașinile și utilajele de înaltă tehnicitate care sosesc în uzină. L-am găsit lîngă unul din cele mai moderne utilaje cu care a fost dotată uzina în ultima vreme, o mașină de supra- finisare. „în ultimii ani — ne-a spus 

el — uzina noastră a dus lipsă de maiștri. Muncitorii buni nu prea erau cointeresați să urmeze școli de pregătire pentru maiștri. Mă bucur că Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea sistemului de salarizare și majorarea salariilor reglementează această situație. După cum se preconizează, la baza sistemului de salarizare vor sta o serie de criterii, dintre care cel mai important îl constituie creșterea rolului salariului tarifar de încadrare. La a- cestea se adaugă și alte criterii. A- cesta va constitui, așa după cum se subliniază și în Hotărîre, un puternic stimulent în vederea ridicării pe o treaptă superioară a activității economice în industrie".*Intîmpinînd Conferința Națională a partidului într-o atmosferă de puternică însuflețire — pe care o întîlnești în toate compartimentele de activitate ale uzinei — constructorii de tractoare din Brașov, raportînd îndeplinirea sarcinilor de plan pe 1967 la producția globală și marfă, își afirmă, totodată, prin noi fapte hotărîrea da a traduce în viață politica partidului, măsurile pe care le va dezbate și a« proba Conferința Națională a P.C.R,
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? Reîntoarcerea
ATRIA — 10 ; :

19 ; 21,15, FESTIVAL — 
13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
© Loana ; REPUBLICA 
tare Micii înotători) — 
14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
(completare Tovarășa) 
11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Cine va deschide ușa 7 : LU
CEAFĂRUL (completare Orașul) 
— 9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Un taxi pentru Tobruk : CA
PITOL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 
18,30 , 20,45.
© Contele Boby, spaima vestului 
sălbatic : BUCUREȘTI — 8,45;
10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ; 21.
• O fată fericită : VICTORIA 
(completare Băiatul și cărbunele) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ;

lui Surcouf:
12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 

9 ; 11,15 ;

(comple- 
9,45 ; 12 ; 
MODERN
— 9,30 ;

Atît prin profilul, cît și prin activitatea lor, teatrele muzicale sînt menite să răspundă unor solicitări de ordin cultural-artistic, extrem de variate Activînd în centre culturale ce nu dispuneau pînă de curînd de o viață muzicală proprie, organizată, aceste instituții de artă au de dus o veritabilă muncă de pionierat în afirmarea creațiilor muzicale autentice, în promovarea bunului gust, precum și a bunei dispoziții, a rîsului stenic, sănătos.Astfel, diversificarea activității teatrelor muzicale în organizarea atît a spectacolelor de operă, de o- peretă, cît și a celor de estradă sau ocazionale, comportă maxima exigentă a colectivului artistic în realizarea specificului muzical dramatic al fiecărui gen de spectacol în parte Problema esențială în a- tingerea eficientei artistice a acestor instituții muzicale o constituie problema repertoriilor. Este depășită în perioada actuală, acea fază a activității teatrelor muzicale în care repertoriu] era adaptat unor cerințe de ordin minor, unui gust de multe ori îndoielnic Organizarea unor spectacole atractive și interesante, menite să-1 dispună pe spectator, trebuie să constituie în continuare un important obiectiv: să nu uităm însă că în etapa în care ne aflăm manifestările artistice de acest fel dobîndesc un rol activ în realizarea educației estetice a publicului și tocmai în acest sens, mai presus de problemele de interpretare, criteriile de stabilire a repertoriului devin certe indicii asupra nivelului valoric al spectacolelor în general.Repertoriul de operă al teatrelor muzicale urmează, cu rare excepții, linia tradițională : în majoritate, lucrări aparținînd școlii italiene și franceze a secolului XIX și începutul secolului XX. Surprize plăcute constituie includerea în repertoriu a unor creații deosebit de valoroase, însă fără tradiție interpretativă pe scenele noastre i este vorba de „Freischiitz" de Weber, aflat în repertoriul teatrului gălățean. Și totuși, alături de „Carmen", „Faust", „Trubadurul", „Ri- goletto" sau „Traviata", repertoriul de bază al acestei instituții include
teatre

• Opera română : Motanul în
călțat — 11, întoarcerea din a- 
dîncuri — 19,30.

S Teatrul de
na Lugojana 

muzical — 16, 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : Apus de 
soare — 10, Castillana '
Stuart — 19,30, 
cui adevărului 
Navara — 15, 
19,30.
• Teatrul de 
publică — lt.ț 
provincie — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Luceafărul — 10, 
Privește Înapoi cu mînie — 15 ; 20, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Candida — 10, Stintul Mitică Bla- 
jinu — 15 ; 20.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Luna dezmoșteniților 
— 15,30, Patimi — 19,30, (sala Stu
dio) : Absența unul violoncel — 
10,30, Jaguarul roșu — 16, Spec
tacol „Lucian Blaga" — 20.
a Teatrul „Barbu Delavrancea" l 
Miorița — 9,30 ; 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 9,30, Corigență la 
dragoste — 15, Naufraglațli — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" : Vrăjito
rul din Oz — 11.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 11 ; 19,30, (sala Victoria) : 
Colibri Music-Hall — 19,30.
• Circul de stat : Atracțiile ma
nejului — 16 ; 19,30.

stat de operetă :
— 10,30, Abecedar 
Tara surîsulul —

„I. L.

15, Maria 
(sala Studio) : Jo- 
— 10, Regina de 
Dinu Păturică —

fy Comedie : Opinia 
10,30, Un Hamlet de

t?n
9,00 — Ora exactă. Cum va fi 

vremea 7 9,02 — Gimnastica de 
înviorare. 9,10 — Pentru copil și 
tineretul școlar : — Filmul serial : 
„Meteor X L-5“. — Teatru :
„Apus de soare" de Barbu Ște- 
fănescu Delavrancea. — Pe lu
ciul ghețil. Transmisiune de la 
patinoarul „Floreasca". 10,45 — E- 
misiunea pentru sate. Transmisi
une cu public de la Bacău. 12,40
— Concert simfonic. în program : 
Concertul pentru vioară și orches
tră în Re major de Cealkovskl. 
Solistă : Cornelia Bronzettl. Cîntă 
orchestra simfonică a Radlotele- 
vlziunii. Dirijor : Iosif Conta. 13.30
— Curierul artelor. Emisiune de 
actualitate teatrală, muzicală și 
plastică. 14,00 — închiderea emi
siunii de dimineață. 17,00 — Hand
bal, Rapid — Brandval Idrottsiog 
(Norvegia) Cupa campionilor eu
ropeni. Transmisiune de la Sala 
Fioreasca. 18,00 — „De dor șl de 
joc". Muzică populară românească, 
10,30 - Magazin 111. 19,30 - Tele
jurnalul de scară. 19,50 — Desene 
animate. 20,00 — Documente de 
piatră. Muzeul din Sarmizegetusa. 
20,15 — Interprețl de peste ho
tare : Mezzcaoprana Marie Luce 
Bellary — Franța. 20,30 — „La- 
poviță șl ninsoare...". Spectacol de 
varietăți. în pauză : — Filme de 
animație. 22,45 — Telejurnalul de 
noapte. 23,00 — Telesport.

20,45, GRIVIȚA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ME
LODIA (completare Mlaștina tă
cută) _ 9 1 11,15 1 13,45 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21.

REASCA (completare Laboratorul 
vieții) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 j 
20,30.
• Opera de
TRAL — 9 ; 
20,30.
• Ecou pe ____ _ ___
(completare Orașul fără străzi)

" in continuare ; 18,30 ;

trel parale: CEN-
11,30 ; 14,30 ; 17,30 ;

coastă : LUMINA

cinema
• Zece negri mititei : ARTA 
(completare Sub semnul trainicei 
prietenii romăno-bulgare) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLO

— 9—16,30
20,30.
• Program
— 9 ; 10.
• Sindbad 
(completare
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,' VI- 
TAN (completare Ziua recoltei 
1967) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Vulturii zboară devreme : U- 
NION (completare Retrospectivă 
jubiliară) — 15,30 ; 18 ; 20,30, BU-

pentru copii : DOINA

marinarul : DOINA 
Micii înotători) — 
16 ; 18,30 ; 20,45, VI-

A. c
al teatrelor$

muzicale
și lucrări puțin semnificative, chiar inutile.De asemenea, baletul rămîne încă foarte slab reprezentat în programele acestui teatru. Este îndoielnică eficiența unor balete desuete, de o slabă substanță muzical-dra- matică, ca „Esmeralda" (Teatrul din Constanța), cînd creații sau a- daptări coregrafice de o reală valoare artistică, cum sînt „La piață" de M. Jora, „Tricornul" de De Falla, „Bolero" de M. Ravel, lipsesc cu desăvîrșire din repertoriul curent.La rîndul său, genul operetei trebuie să răspundă unor necesități spiritual-artistice cît mai apropiate timpului nostru, sensibilității contemporane. Evident, păstrarea nor lucrări clasice ale genului„Liliacul", „Dragoste de țigan", „Pălăria florentină", „Voievodul țiganilor", „Vînzătorul de păsări" etc — nu trebuie să împiedice pătrunderea unor creații din reper-

ii-

anchetă culturală

toriul românesc sau contemporan universal, mult mai apropiate de gustul și mentalitatea omului modern.Față de genul operei, al operetei sau baletului, spectacolul de estradă pare aproape complet văduvit de ceea ce putem numi prestigiu și ținută artistică. Rîsul se înfiripă facil, verbal și nu din situații ; există chiar penibila impresie că autorii textelor și ai muzicii îl somează literalmente spectator să se bine dispună, să facă grimase. Lipsește aproape cu desăvîrșire suportul intelectual al umorului, finețea și rafinamentul situațiilor comice, aproape totul degenerînd în șarjă. Parafrazînd titlul spectacolului brașovean, putem afirma cu certitudine că teatrul a făcut o „trăznaie la estradă" Textul, mai mult decît dezolant, oferă aproape la tot pasul dovezi ale lipsei de fantezie și spirit. Iată cum sînt parodiate pagini celebre din „Dama cu camelii :Ea — „Au trecut 10 minute. Scoate-mi, te rog, termometrul".El - „De undeLăsînd la o parte stupoarea cu care asculți asemenea replici, textul e lipsit de incisivitate, de vervă spirituală, satira apare boantă, tocită, tematica veche parcurgînd deja un circuit lung prin repertoriile tuturor formațiilor de estradă. Exceptând textul, partea muzicală a spectacolului a fost, în general, bine contribuției

pe

susținută. în afara interpretului Villy

Donea, ansamblul posedă cîțiva soliști buni — Martha Cornel, Octavian Măgirescu și Gunther Mes- chner, înzestrați cu voci convenabile genului ușor, muzicalitate și bun gust în prezența scenică, bliniem faptul că, în special ceea ce privește realizarea spectacolului de estradă, colectivul artistic al teatrului trebuie să-și asigure colaborarea celor mai valoroși textieri și compozitori, apelînd în anume cazuri chiar la ajutorul u- nor dramaturgi cunoscuți, autori de scenete sau texte satirice, oare nimerit ca Comitetul pentru Cultură și Artă să problema organizării unui _____ _ _periodic în vederea stimulării producției de texte valoroase ?O problemă generală ce frînea- ză buna activitate nu numai a teatrelor muzicale, ci și a celor de o- peră, este aceea a lipsei personalului calificat. în acest sens se resimte și astăzi în mod acut, lunga perioadă de inactivitate a Conservatorului din Iași, inexistența încă și astăzi* a acestei instituții superioare de învățămînt muzical într-un oraș ca Timișoara. Căci formarea cadrelor locale presupune ulterior folosirea acestora la locul respectiv; lărgirea rețelei învățămîntului muzical superior ar urma astfel o generală tendință de descentralizare economică, administrativă, culturală. Tot astfel s-ar evita situațiile paradoxale de genul celor deja existente, cînd Capitala dispune de cadre mult prea numeroase, aflîn- du-se uneori chiar în imposibilitatea de a le plasa, pe cită vreme regiunile duc lipsa acestora. Lipsa cadrelor, folosirea întîmplă- toare a acestora determină în ultimă instanță calitatea îndoielnică a unor spectacole, atitudinea de a- matorism șj chiar diletantism a unor cadre, aplatizarea specificului lucrărilor muzical-dramatice prezentate în asemenea situații, dezinteresul publicului, îndepărtarea acestuia, fapt de care se și plîng teatrele din Constanța și Brașov, devine o perspectivă iminentăEste absolut necesară asigurarea unor colaborări rodnice și de du
rată cu regizori, coregrafi, compozitori și chiar dirijori sau soliști de frunte ai altor teatre muzicale, o- pere sau operete, tocmai în vederea stimulării activității artistice proprii. Este lăudabilă inițiativa Teatrului muzical gălățean de a înființa cursuri speciale de perfecționare pentru toate categoriile de artiști angajați De asemenea. închegarea unui studio al tinerilor interpreți, care să asigure realizarea unui spectacol complet, nu poate decît contribui la înviorarea atît de necesară a activității teatrelor muzicale regionale
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N-ar fi de Stat studieze con zurs

ZEȘTI (completare Mlaștina tă
cută) — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Mondo Cane — Viața plină de 
surprize : TIMPURI NOI — 9—20 
în continuare.
• Un idiot la Paris : GIULEȘTI 
(completare Armonie) — 15 ; 17 ; 
19 ; 21.
• 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 com
pletarea Efemere), AURORA (com
pletare O fabulă modernă) — 8,30 ; 
10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FLA
MURA (completare Legenda) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

ft Sus miinUe, domnilor polițiști !: 
NFRĂȚIREA INTRE POPOARE 

(completare Orizont științific nr. 
9/1967) — 14 ; 16 ; 18 ; 20.
e Salvele Aurorei : DACIA (com
pletare Stîrcul, pasăre reptilă) 
— 8,30—20,45 în continuare.

?Fantomas contra Scotland 
ard : FLACĂRA (completare A- 

venturlle Iui Bobo-City) — 14,30 ; 
16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow : BU- 
CEGI — 9—13,30 în continuare ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 9,30 ; 
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Canaliile : UNIREA (comple
tare Pilule II) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Ocolul : TOMIS (completare E- 
femere) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
• Povestea țarului Saltan : POPU
LAR (completare Laboratorul vie
ții) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Pe cer trece carul mare t 
MUNCA — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cum să furi un milion : MO
ȘILOR (completare Orașul) — 15 ; 
17,45 ; 20,30.
• Pasărea Phdnlx : 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.

5 • Răzbunătorii : RAHOVA (com
pletare Despre fumat. Aprindeți 

J] o țigară) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
[] • Testamentul incașului : PRO-
j GREȘUL (completare Orizont 
J științific nr. 9/1967) — 15,30 ; 18 ; 
jj 20,30.
D • Sfidare : LIRA (completare 
5 Jety) — 16 ; 18 : 20.
j] « Prostănacul : DRUMUL SĂRII 
D (completare Scuzați, atracții) — 
p 15 ; 17,30 ; 20.
11 o Spartacus — ambele serii : 
0 PACEA — 16 ; 19,30.
B • Comisarul X 
U (completare Aventurile lui 
II City) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
li • Amprenta : FERENTARI 
B pletare Armonie) — 15,30 
B 20,30.
B © Castelanii t CRINGAȘI ____
l| pletare O nuntă la Olteni) — 
n 15,30 ; 18 ; 20,30.
p a Cine călărește un tigru : COS
II MOS (completare Băiatul și căr- 
|J bunele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30. 
!| o Opera de trei parale : CINE- 
! MATECA — 10 ; 12.
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Un album reușit trebuie să-ți ofere o întîlnire neașteptată. Cu artistul, cu opera lui, privită într-un anumit fel, ilustrînd o concepție. Evolutiv ori tipologic, selecția se cuvine să împlinească o imagine adevărată din creațiile înfățișate, subsumîndu-le uneia sau cîtorva idei generale, alese așa incit să cuprindă mod esențial universul și viziunea artistului.Un album Brâncuși este mult mai greu de făcut. Puținătatea temelor pe care sculptorul le-a abordat și le-a repetat mereu ca să învețe bine parcă lecția formelor eterne, nude ale sculpturii i-ar împinge pe autori la o eventuală monotonie, mai cu seamă cînd prezentarea urmărește o- perele aflate in țară. Formele geometrice, oricît de perfecte, adresîndu-se inte-

în
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lectului și solicitîndu-1 a- proape exclusiv riscă să o- bosească repede pe contemplatori dacă nu sînt asociate cu un context expresiv, cu o poezie înaltă care să completeze și să traducă în limbaj afectiv semnificația lor. Albumul Brâncuși, editat de Meridiane pentru colocviul Brâncuși și lucrat de Dan Hăulică și Dan Er. Grigorescu, a găsit în chip fericit și contextul și limbajul necesar operei lui Brâncuși. Mai întîi sîntem pregătiți, zăbovind în universul afinilor populari. Fibrele lemnului vechi din casa de la Hobița curg mereu cu aceleași ape încremenite, oprite doar, într-o
o

Decorări
Consiliul de

Sîmbătă de Stat a înmînării unor ordine și titluri ale Republicii Socialiste România.Distincțiile au fost înmînate de tovarășul Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat.La solemnitate, au fost prezenți tovarășii Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, Jean Livescu, adjunct al ministrului învățămîntului, și Dumitru Gheorghiu, vicepreședinte al Consiliului Central al UGS.R.Pentru merite deosebite în activitatea de dezvoltare și popularizare a artei și culturii în țara noastră, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înființare, a fost conferit Ordinul „Meritul Cultural" clasa I, Ansamblului artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor din RomâniaCu același prilej, pentru merite deosebite în activitatea artistică a fost conferit titlul de „Maestru emerit al Artei", artistei emerite Floria Capsali-Dumitrescu, iar titlul de „Artist emerit" compozitorului și dirijorului Florin Comișel, maestrului de balet Dumitru-Mi- tiță Dumitrescu și prim-dirijorului Victor PopescuS-a conferit totodată Ordinul „Meritul Cultural" clasa a III-a, clasa a IV-a și clasa a V-a unui număr de 17 membri ai ansamblului Pentru merite deosebite în

dimineața, la Consiliul avut loc solemnitateâ

(Jsi cdor si cmintirile sale 9
toare ale pedagogiei scenice, a stilului 
ți concepției unor mari interpret ai 
vremii.

Fără a abdica de la tonul evocării 
literare vii, adică fără a-și transforma 
expunerea în analiză aridă, cartea 
abundă în observații estetice, în idei 
referitoare la semnificația și misiunea 
teatrului, mijloacele de a influenta pu
blicul, organizarea instituției scenice, 
cultivarea gustului spectatorilor.

Ion Livescu a fost un devotat susțină
tor al ideii de cultură teatrală înțeleasă 
multilateral, ca finalitate a reprezenta
țiilor, dar și ca mijloc de formare a 
actorilor, a publicului, ca modalitate a 
tratării textului dramatic în spectacol. 
Actorul este văzut ca un „critic în 
acjiune" : „cînd citești un rol — fiecare 
vorbă, orice reflecție, orice reticentă 
descoperită în frază, le cîntăreșfi, le 
cercetezi, le diseci și alcătuiești con
turul tipului, la care, în decursul studiu
lui, adaugi detalii, nuanțe, umbre din 
care să răsară cît mai luminos portretul".

Ideile sale despre teatru dobîndesc 
relief prin discuțiile adîncite asupra 
vorbirii scenice, prin comentariul asupra 
celebrului paradox al lui Diderot despre 
dedublarea actorului, prin cercetarea 
psihologiei artistului dramatic, prin teo
retizarea noțiunii de firesc în teatru, con
siderațiile asupra gestului etc. Toate 
afirmațiile se sprijină pe bogate lecturi 
verificate în experiența îndelungată a

Interprel de primă mărime al scenei 
românești din generația celebră a lui 
N. Soreanu, Aristide Demetriad, P. Stur- 
dza, — Ion Livescu (1873—1944) era 
un om de o remarcabilă cultură, cu un 
gust format la școala realismului scenic, 
fără excese naturaliste dar și fără acea 
bravadă care recurge, în ultimă instanfă, 
la improvizație. Eminent profesor la 
Conservator, regizor, publicist, autor de 
piese, actorul a infeles vocația scenică 
nu numai sub latura satisfacțiilor perso
nale ale creației ci, mai ales, sub aceea 
a unei înalte responsabilități fafă de 
cultura națională : „sufletele celor multi 
trebuie întrunite într-unul singur : al 
tării’ — arăta artistul, situîndu-se astfel 
în succesiunea marilor înaintași ai tea
trului românesc, de la Millo la Grigore 
Manolescu și Aristizza Romanescu, de 
la Asachi și Eliade Rădulescu la I. L. Ca- 
ragiale sau N. lorga, — initiator și pre
ședinte al societății „Teatrul popular" 
al cărui director a fost, la început, Ion 
Livescu. Memoriile sale, apărute acum 
(sub titlul Amintiri și scrieri despre teatru) 
„pe baza informațiilor, a completărilor 
și materialelor puse la dispoziția Edi
turii de Anca Livescu", fiica actorului, 
ne introduc mai întîi în climatul teatral 
de la sfîrșitul secolului trecut (mai ales 
situația de la București și cea de la 
Teatrul National din Craiova). împreună 
cu prețioasele date de istorie a mișcării 
noastre teatrale, aflăm aci aprecieri 
mature ale autorului asupra condițiilor 
de afirmare a tinerilor care își începeau 
cariera, asupra unor mari profesori ca 
Șt. Vellescu, asupra principiilor călăuzi

artistului. In felul acesta, observațiile 
dobîndesc un timbru și o ținută proprie, 
ajutîndu-ne să reconstituim personalita
tea marelui interpret și profesor.

Abundența ideilor, spiritul generos, 
uneori sarcastic, fac ca amintirile și 
celelalte contribuții ale lui Ion Livescu 
să dobîndească o notă aparte. Ele pot 
fi asemuite, din acest punct de vedere, 
cu memoriile Aglaei Prufeanu, ale 
Măriei Filotti, ale lui G. Ciprian. Multe 
din ideile lui I. Livescu, văzute in 
perspectiva timpului, se dovedesc încă 
actuale. Ele confirmă astfel nu numai 
farmecul stilistic al unui memorialist de 
talent, ci și utilitatea volumului. In acest 
sens, în postfață, istoricul teatral Mihai 
Vasiliu definește sintetic structura cărții, 
insistînd asupra meritelor autorului. 
Omagiile publicate la sfîrșit — aparți- 
nînd unor personalități culturale — 
subliniază în plus locul pe care Ion 
Livescu îl ocupă în istoria scenei româ
nești, în calitate de interpret dar și de 
om de acțiune. El a făcut risipă de 
talent și energie, contribuind la dez
voltarea teatrului modern din țara noas
tră, atît sub aspectul orientării artistice 
cît și sub acela al organizării lui ca 
instituție : „temelia teatrului modern — 
arăta Ion Livescu — se reazimă pe cre
dința, pe convingerea și cunoașterea de 
către autorii și actorii dramatici a timpu
lui în care trăiesc, la care se adaugă 
și un public nou*.

N. BARBU

Stat
conferit „Ordinul III-a și ordinul Ro- „Me-

muncă, a fost Muncii" clasa a„Steaua Republicii Socialiste mânia" clasa a V-a, Medalia ritul Cultural" clasa I, clasa a II-a și „Medalia Muncii", unui număr de 54 lucrători din cadrul ansamblului.
★în cadrul aceleiași solemnități au fost înmînate ordine ale Republicii Socialiste România unor personalități ale vieții cultural-artistice și științifice din țara noastră.Pentru îndelungata sa activitate cultural-obștească și publicistică, cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani a fost conferit Ordinul „Meritul Cultural" clasa I scriitorului Ion Clopoțel. Pentru activitate îndelungată și merite deosebite în domeniul învățămîntului superior artistic a fost conferit Ordinul „Meritul Cultural" clasa a II-a tovarășului Daniel Popescu, rectorul Institutului de arte plastice „Ion Andreescu" din Cluj. Pentru activitate îndelungată și merite deosebite în domeniul învățămîntului superior, cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani a fost conferit Ordinul .Meritul Științific" clasa a II-a prof, dr docent Ladislau Banyai, de la Universitatea din București.Pentru contribuția adusă la pregătirea și desfășurarea insurecției armate de la 23 August 1944 a fost conferit Ordinul „23 August" clasa a III-a tovarășului Gheorghe Io- nescu-Bălăeeanu, vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastrăPentru merite deosebite în activitatea cultural-educativă de masă, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la apariția revistei „îndrumătorul cultural", au fost conferite Ordinul „Meritul Cultural" clasa a IV-a și clasa a V-a, medalia „Meritul Cultural" clasa I unui număr de 9 lucrători ai revistei.Pentru merite deosebite în muncă, cu prilejul împlinirii a de la înființarea Stațiunii rimentale hortiviticole Iași, conferite Ordinul „Meritulțific" clasa a II-a unui număr de 5 profesori și cercetători ai stațiuniiDupă înmînarea distincțiilor. în numele - Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și al guvernului, tovarășul Ilie Murgulescu felicitat pe cei decorați, sănătate și noi succese tatea lor viitoare pusă înfloririi patriei noastreîn numele celor decorați au mulțumit pentru înalta cinstire acordată activității ior tovarășii Gheorghe Ioneseu-Bălăceanu, Victor Popescu, Alexandru Tisescu, secretar de redacție la revista „îndrumătorul cultural", și Vasile Juncu, profesor la Stațiunea experimentală horti- viticolă Iași.

10 ani expe- au fost Știin-

ale-a urat în activi- în slujba socialiste.

asimetrie dramatică, într-o mișcare de încrucișare și susținere, în singurul răgaz al bîrnei verticale. Și ce încrucișări de bîrne după aceea, ca niște animale fabuloase, înaripate, ca niște stilizați dragon! ori stranii evantaie ! Și ce capete de stîlpi (XII), cu lemnul brăzdat de crăpături verticale, obosite de vreme, triste, căzătoare. Sau (XIII) cu tăieturi în unghiuri care prind lumina ca stelele 1 Ca din altă lume vine canelata lată (XVII), cu așezări de straturi străvechi, cu crăpături ca niște dîre de lacrimi care au ros în trupul lemnului veșnic, tot atîtea veșnice fisuri.Trecem pe urmă în incinta formelor proprii ale începuturilor, ne oprim la capetele de copil în care modelajul așa de tactil diferențiat amintește de Paciurea. Insistența detaliată a- supra rotunjimilor feței anunță oare părăsirea lor iminentă ? Orgoliul (XXXIII) spune că da. Aci abia începe mariajul, topirea adevărată între capul omenesc și forma geometrică. Stilizarea pornește de la calmul expresiei care să nu împiedice liberul joc cu liniile. Acestea prind, toate, să se curbeze grațios, dar irezistibil. Dinamica formelor joacă imperios în capul de fată în care simți că, după alte cîteva mișcări ale roatei olarului demiurg, vor dispărea cele trecătoare, individuale și contingente și vor rămîne numai tiparele frumuseții clasice.Dimpotrivă, în pietrele aduse de Brâncuși în grădina lui, intuiești că figurile umane ascunse în ele așteaptă demiurgica lovitură de daltă care să le elibereze din somnul mineral. Un fior dramatic, ca o oboseală e- normă, se degajă din substanța poroasă, tocită a rocilor, în formele lor frust, viitor umane.Dialogul regnurilor continuă cu Muza adormită (1), perfect rodiniană ca modalitate. Dar ce tranziție nevăzută de la somnul total al pietrei la somnul unei fețe modelate cu o filozofică senzualitate, în cîteva rotunjimi abia diferențiate, buze de copil puțin umflate, o clină blîndâ dar destul de largă a pometelui, o arcadă între piatră și ochi. In Rugăciunea, și aici piatra s-a sculat și a umblat, tăiată în forme umane pure, fără carnalitate, cu niște unghiuri lungi, adolescentine Iar curburile, de la cap spre tors, apoi spre picioare, au un ritm căzător, de căință și plînset. Doar tălpile, ah ! tălpile, ce grele sînt ! Purtătoarele noastre pe pămînt, cît se aseamănă cu el, amorfe, ostenite.Intr-un magic vid, într-un colț, stă vrăjitoarea cu chipul tînăr și bătrîn, înțelepciunea pămîntului, venind ca de departe, de acolo de unde aduce o smerenie a- dîncă, o detașare ca a marilor iubiri și dureri.Și deodată, Sărutul, cuprinderea copilărească și gravă, stîngace, eternă, a tuturor regnurilor. Brațele împletite ca lianele, ca șerpii, lasă deasupra lor, între arcurile frunților, o arhitravă simplă, cu podoaba abia schițată a ochiului și gurii. Din masa pietrei durabile modelajul scoate vag umbrele trecătoare ale obrazului.Torsul, reluat și pe copertă, se desprinde încet și dulce din întunericul catifelat al fondului, din întunericul unui ca o cretăCudivinitate, cu mîini de lerină cu părul strîns colac pe un gît cu zvîcnire acvatică, încremenit într-o unduire. Domnișoara Po- 
gany are o putere așezată, strînsă asupră-și, ca un

neant care nu sperie, anonimă, calmă, dis- prezență umană, ochi de gîză ori de ba- în
(Agerpres)

sfinx, ca una din himerele acvatice ale lui Paciurea.Și, în sfîrșit, în incinta în» tîlnirii cu absolutul, Masa, Poarta, Coloana. Proiectată pe fundalul de trunchiuri verticale racordate prin hățișul transversalelor crengi, Masa tăcerii pare a le genera, ca o matrice de piatră bătrînă, bătută și roasă de vînturi și ploi. Caracterul de produs natural, de jucărie în care intervenția umană e minimă, dispare uneori cînd (25), în jocul de clar-obscur lunar, tambu- rurile capătă aerul misterios al unor scaune de ini- țiați care-și așteaptă ne- știuții oaspeți. Numai fîșia de iarbă din primul plan îndulcește, mai familiară, tabloul noptatic, răceala abstractă a geometriei naturale.Marea poartă a elementelor, în care totul a fost redus la forme și volumurl simple, dreptunghiulare, se împodobește doar cu exotica floare circulară a sărutului susținută delicat de o lungă tijă lineară. Din Să
rutul, suprem stilizat, a rămas doar linia de interferență a fețelor și arcurile capetelor. Privite de aproape, jumătățile florii nu sînt egale (28), ci vădesc o nesimetrie care exprimă parcă suferința neîmplini- rii. Această fotografie, ca și următoarea (29) au șl frumusețea și puterea ilustrațiilor din marea carte a lui Franțois Kali, L’ordre 
grec. Din pauza neagră a cercului, piatra își arată porii, așezați în nenumărate direcții, fiecare pe o orbită a tainice numai poartă nei După aceea, poarta întreagă devine fîșie de piatră luminoasă între fîșii de întuneric triumf rioase neagră
Coloana infinită (32) ; măști metalice suprapuse, de războinici, Coloana infinită (34) ; trupuri de păsări măiestre, Coloana infinită. O singură oprire, pauză de invitație la reflecțiune, modulul cu piept și creastă de pasăre fabuloasă (37). Si din nou, corăbii puse una peste alta, Coloana infinită (38).Deodată, între nouri, coloana s-a oprit, retezată (40) ; perpetuum mobile, perpetuum ascensibil (41 și 42). Seria Coloanei se încheie cu stranii fosforescențe în noapte.Dan Hăulică, în comentariul său, vorbește în șoaptă ca să nu tulbure solitudinea grandioasă a operelor de artă. Astfel pedalele lui, mal cu seamă filozofice și comparative, pun doar accentele necesare meditației noastre, căutînd să ne familiarizeze, prin înnobilarea gîndului și a vorbei, cu zona absolutului pînă în preajma căreia ne duce.Brâncuși e judecat după sursele eterne, primordiale, unde cunoașterea și puterea sînt una. Astfel clasicismul său depășește Elada, venind dinspre fecundele zone tracice, și caracteri- zîndu-se prin deschiderea asupra unei geometrii de o- rizonturi nemăsurate și o cuprindere a tuturor regnurilor. De la meșteșugul strămoșesc al cioplirii lemnului, pietrei și metalului pînă la cosmogonie, drumul Iul Brâncuși ne este arătat cu un indicator sigur.După aceea privirea alunecă pe formele pure, generale ca tiparele perfecte, e- terne ale spețelor. Ne bucurăm și ne întristăm doar de ceea ce simțim și ghicim sub forme, de viața fără sfîrșit a materiei care palpită în încremenirea o- perei.întîlnirea cu opera modernă și eternă a lui Brâncuși ne revelă fertilitatea superbă a artei populare românești reofentă naturii, precum și mișcarea simplă a artistului, țăran demiurg, pe liniile creației, ca în geometria monotonă dar celestă a motivelor simple.

unei infinit lente, mișcări cunoscute sculptorului, si care roca spre regnul u- sporite sensibilități.
(30) sau arcul de al pietrelor victo-(31) . Apoi frînghie între cer și pămînt,
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Vizitele delegației Comitetului
Central al Partidului Comunist 

din Columbia
în cursul zilei de sîmbătă, delegația C.C. al P.C. din Columbia, condusă de tovarășul Gilberto Vieira, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Columbia, care se află în țara noastră la invitația C.C. al P.C.R., 

a vizitat Rafinăria Brazi, Combinatul petrochimic Ploiești, Uzina 
de utilaj petrolier „1 Mai" Ploiești,

precum și Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.In cursul vizitei în regiunea Ploiești, oaspeții columbieni au fost însoțiți de tovarășul Mihai Dalea, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. (Agerpres)
20 de ani de activitate a ansamblului

artistic al sindicatelor

Adunare festivăCu prilejul aniversării a 20 de •ni de activitate a Ansamblului artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, sîmbătă după-amiază a avut loc la Teatrul U.G.S.R. din Capitală o adunare festivă.Au luat parte tovarășii Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- ședinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Centra] al U.G.S.R., șefi de secție la C.C al P.C.R., reprezentanți ai unor organizații de masă și obștești, ai unor instituții artistice, colaboratori și foști membri ai ansamblului, artiști amatori din întreprinderi și instituții, activiști culturali, oameni de artă, ziariști.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Gheorghe Borș, președintele Consiliului local al sindicatelor din orașul București.

Despre activitatea ansamblului în cei 20 de ani de existență a vorbit Vladimir Litvin, directorul acestei instituții artistice.Au mai luat cuvîntul, artistul poporului Dinu Stelian, din partea Ansamblului de cîntece și dansuri al armatei, Virgil Brădățeanu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru cultură și Artă, și Dumitru Gheorghiu, vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelorîn încheiere a avut loc un spectacol festiv prezentat de membrii ansamblului.
★Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la înființarea Ansamblului, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor a oferit în seara aceleiași zile o recepție în saloanele de marmură ale Casei Centrale ale Armatei. (Agerpres)

Scend din spectacolul festiv

Cronica x i I e i
La invitația Uniunii Sindicatelor din întreprinderile și instituțiile agricole din România, în perioada 23 noiembrie—2 decembrie ne-a vizitat țara o delegație a Sindicatului lucrătorilor din agricultură din Uniunea Sovietică, condusă de Ippolit Kononovic, președintele Comitetului republican al sindicatului lucrătorilor din agricultură din Bielorusia. în timpul șederii în țara noastră, delegația a vizitat întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole de producție, pre

cum și cartiere de locuințe și instituții social-culturaleOaspeții s-au întreținut cu cadre din agricultură, interesîndu-se despre preocupările sindicatelor în vederea înfăptuirii sarcinilor ce stau în fața agriculturii. în încheierea vizitei, delegația a fost primită de Iosif Anderco, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Sîmbătă, delegația a părăsit Capitala, înapoindu-se în patrie(Agerpres)

Primirea de către tovarășul 
llie Verdet a ministrului comerțului 

exterior al ItalieiPrim-vicep'reședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, llie Verdeț, a primit sîmbătă dimineața pe ministrul comerțului exterior al Italiei, Giusto Tolloy, care face o vizită în țara noastră.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au luat parte ministrul comerțului exterior, Gheorghe Cioară, și ambasadorul Italiei la București, Niccolo Moscato.Convorbirile s-au referit la dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice dintre România și Italia, la relațiile dintre cele două țări.
★Continuîndu-și întrevederile, ministrul comerțului exterior al Ita

liei, Giusto Tolloy, a făcut sîmbătă o vizită la Comitetul de Stat al Planificării, unde a avut o convorbire cu președintele Maxim Berghianu.La amiază, ministrul Giusto Tolloy a oferit un dejun la care au luat parte Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Ion Marinescu, ministrul industriei metalurgice, Marcel Popescu, vicepreședinte al Camerei de Comerț, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale, funcționari superiori ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București.
(Agerpres)

Sărbătorirea academicianului
Petre Constantinescu-lașiLa Casa universitarilor din București, a fost sărbătorit acad. Petre Constantinescu-lași, președintele Societății de științe istorice și filologice din România, cu prilejul celei de-a 75-a aniversări. Au luat

parte numeroși academicieni, cadre didactice din învățămîntul superior și învățămîntul de cultură generală. cercetători științifici, colegi și prieteni ai sărbătoritului.
(Agerpres)

Mobilier si alte- 
produse

B întreprinderea orășenească de industrie locală nr.1 din Galați produce și livrează, fără repartiție, mobilier comercial, precum și piese de mobilier pentru cantine, cluburi și teatre. De asemenea, întreprinderea oferă spre vînzare tuburi, spaliere de beton, adăpători și hrănitori pentru pui. Primește și comenzi pentru flori artificiale din mase plastice.întreprinderea gălățeană mai produce și livrează, cu repartiție, conducte de irigație de orice dimensiune, cu și fără flanșe și armături de bronz pentru centrele de vi- nificație.

întreprinderea indus- "*■ trială raională din Sibiu produce și livrează pe bază de comenzi diverse articole de mobilier. Printre altele, produce saltele umplute cu scame de lină, lungi de 190 cm., late de 90 cm. și perne umplute cu scame de lină, întreprinderea sibiană mai realizează și unele piese de mobilier și diferite alte o- biecte : scaune fixe sau pliante cu ramă metalică și umplutură din benzi țesute din fire p.v.c, mese și umbrele pliante, șezlonguri metalice basculante, împrejmuiri din plasă, cu sau fără montanți.Informații suplimentare se pot obține la sediul întreprinderii din Sibiu, str. Abatorului 2. telefon 13797.

TRICOTAJE PENTRU 
COPII Șl FEMEIDatorită atenției și gustului cu care sînt executate tricotajele fabricii „Someșul" din Cluj, marca acesteia a devenit căutată și apreciată de cumpărătoriîn magazinele șl raioanele de specialitate sînt puse în vînzare jachete cu bonete din fire de bumbac pentru copii

de la 6 luni pînă la 2 ani, veste, jachete, pulovere, scam- polo-uri și rochițe, salopete de joacă în diferite culori și modele Pe lîngă articolele destinate celor mici, fabrica „Someșul" din Cluj mai livrează și jachete și pulovere pentru femei.

Prezentarea de condoleanțe 
la ambasada R. P. UngareAmbasadorului R. P. Ungare la București, Jozsef Vince, i-au fost prezentate condoleanțe sîmbătă dimineața în legătură cu încetarea din viață a dr. Ferenc MGnnich, militant de seamă al mișcării muncitorești și om de stat al Republicii Populare Ungare.La sediul ambasadei au sosit tovarășii Emil Bodnaraș, Janos Fazekaș, Constantin Pîrvulescu, președintele Comisiei Centrale de Revizie a C.C. al P.C.R., Nicolae Guină, președintele Comitetului

foștilor deținuți antifasciști, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale române.Au prezentat de asemenea condoleanțe șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.După ce s-a semnat în cartea de condoleanțe, s-a păstrat un moment de reculegere în fața portretului îndoliat al dr. Ferenc M&nnich. (Agerpres)
Semnarea scrisorilor cu privire la programul de aplicare 

pe anul 1968 a aranjamentului de schimburi 
culturale intre România si S. II. A.La 3 decembrie a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe schimbul de scrisori cu privire la programul de aplicare pe anul 1968 a Aranjamentului de schimburi în domeniile culturii, învățămîntului și științei între Republica Socia

V remea
Timpul probabil pentru 4-5-6 

decembrie. In (ară: vreme relativ rece la începutul intervalului, apoi în încălzire ușoară. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea

listă România și Statele Unite ale Americii.Scrisorile au fost semnate de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Richard Davis, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București.(Agerpres)
precipitații temporare. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, iar maximele între 2 și 12 grade. Ceață slabă dimineața. In București, vreme relativ rece la începutul intervalului, apoi în încălzire ușoară. Cerul va fi schimbător, favorabil precipitațiilor slabe. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

0 NOUĂ TRAGERE 
DE AUTOTURISME LOTO 
CU ȘANSE MARI 
DE CÎȘTIGO statistică întocmită de Administrația de Stat Loto- Pronosport privind premiile atribuite la ultimele trageri pentru autoturisme — 7 octombrie și 14 noiembrie — a- rată că 62 la sută din autoturismele și premiile de cîte 75 000 lei au fost obținute pe bilete seria J de 60 leiDe altfel, de la începutul anului și pînă la 30 noiembrie, la sistemele Loto-Pronosport au fost atribuite 735 autoturismeLa tragerile pentru autoturisme se vînd următoarele feluri de bilete : A de 2 lei ; G de 10 lei ; F de 20 lei ; K de 40 lei și J de 60 lei Fiecare bilet are șansele sale însă cele mai mari posibilități de cîștig le au biletele seria J de 60 lei Iată, de altfel, la cîte extrageri participă fiecare bilet: A = o extragere, G = 5 extrageri, F - 10 extrageri, K — 20 extrageri și J — 21 extrageriLa 5 decembrie se organizează o nouă tragere a autoturismelor la Loto, după a- ceeași formulă tehnică aplicată la 7 octombrie și 14 noiembrie Se atribuie nelimitat premii de cîte 75 000 lei cu autoturisme la alegere, autoturisme Renault 10 Major, Skoda 1 000 M B., Fiat 850, Trabant 601, premii de valoare variabilă și fixă Firește, și la această tragere participarea pe bilete J de 60 lei oferă mai mari șanse de cîștig.

SPOR
„C- C. E." la handbal

Rapidistele victorioase 
în primul meci

Echipele feminine de handbal 
Rapid București și Brandval 
Idrottslag (Norvegia) au debutat 
in noua ediție a competiției „Cupa 
campionilor europeni". Prima lor 
intilnire, desfășurată aseară in sala 
Floreasca din București, s-a în
cheiat cu o victorie categorică a 
handbalistelor române : 24—10 
(11—6). Punctele gazdelor au fost 
realizate de Ana Stark (9), Petruța 
Băicoianu (7). Elena Hedeșiu (6), 
Cornelia Cula și Maria Ghiță ; 
pentru oaspete au inserts Haug

Toril (5), Sigrld Halvorsen (3) 
Lille Borresen și Grethe Gulbrand- 
ser Returul este programat astăzi, 
in aceeași sală, la ora 17.

★în deschideț-ea meciului Rapid — Brandval, formația masculină Steaua București, aflată în pregătire pentru primele meciuri din „Cupa campionilor europeni", a susținut ieri o partidă amicală cu echipa iugoslavă Hajduk Velko Scor : 23—10 în favoarea handba- liștilor români.
Azi în Capitală

RUGBI • Pe terenul Gloria, la ora 11, un meci restanță din divizia A : Gloria—Precizia Să- 
cele ; pe terenul Parcul Copilului, începînd de la ora 9,30 : 
Rulmentul Bîrlad—C.S.Ș., tinala campionatului național de juniori ; în continuare, compo- 
nențil lotului național de se
niori susțin un meci de verificare cu o selecționată divizionară.

VOLEI • în sala Giulești, de la ora 9,30, două meciuri masculine din etapa Inaugu

rală a campionatului național: 
Steaua—Alumina Oradea,
I.C.F.—Petrolul Ploiești; în sala Dinamo, la ora 9,30 se întîlnesc echipele feminine 
Medicina București șl C.S.M. 
Sibiu.BASCHET • In sala Floreasca, începînd de la ora 10,30 se desfășoară două partide din campionatele categoriei 
A : Progresul București—Uni
versitatea Cluj (feminin) și Di
namo București—Politehnica 
Galați (masculin).

Am parcurs sute de kilometri prin Finlanda fără să întîlnim un sat sub aspectul pe care-1 cunoaștem în mod obișnuit. Dincolo de oraș întîlnești, ici-colo, cîte o casă sau un grup de două trei case, mărimea acestor așezări depinzînd de suprafața de pămînt cultivată. U- nele din aceste așezări rurale se aflau chiar în plină pădure și aceasta tot din lipsă de teren arabil.Gospodăria agricolă finlandeză se caracterizează prin dimensiuni reduse și prin legătura strînsă între cultura plantelor, creșterea animalelor și exploatarea pădurilor. Micii fermieri nu-și pot asigura existenta numai din cultivarea pă- mîntului și sînt nevoiți să împletească agricultura cu zootehnia și exploatarea pădurilor. Ei lucrează iarna în pădure și o bună parte din veniturile lor depinde de industria forestieră. Industria lemnului are. de altfel, o importanță decisi
vă pentru întreaga populație rurală, care și azi reprezintă mai mult de un sfert din populația tării.Economiștii finlandezi ne-au vorbit despre o raționalizare considerabilă a agriculturii în ultimii ani. Numărul tractoarelor a crescut de la 3 000. cîte erau înainte de război, la 130 000. Mașinile de muls, inexistente în perioada antebelică, ating astăzi cifra de 50 000. Gradul de mecanizare a agriculturii finlandeze e înalt, dar. dacă raportăm numărul celor ocupați în această ramură Ia ponderea ei în venitul național, constatăm că productivitatea muncii în agricultură e relativ scăzută. Faptul se datorește. în primul rînd, climei aspre care influențează asupra recoltei. In Finlanda culturile de grîu, secară, orz, cartofi și sfeclă de zahăr au atins limitele zonelor nordice. Factorul climă nu afectea

ză însă în aceeași măsură creșterea vitelor. In ce privește exploatarea forestieră există condiții excelente. Pădurile acoperă 71 la sută din suprafața țării și constituie baza econoipiei naționale De aici și zicala „Finlanda fără pădure ar fi ca un urs fără blană".
GEROVITAL PEN
TRU... PĂDURIîn drum spre Tampere am trecut pe lîngă porțiuni întinse de teren unde pădurea fusese defrișată. Pe aceleași locuri erau plantați arbori tineri. Calculată pe cap de locuitor, creșterea anuală a pădurilor este aici cea mai mare din Europa. Cu toate acestea, în Finlanda se acordă o deosebită atenție aplicării metodelor moderne de accelerare a creșterii pădurilor în vederea satisfacerii nevoilor producției. Statisticile care ne-au fost puse la dispoziție indică o multiplicare de 25 de ori a producției de plăci aglomerate din lemn și de 17 ori a producției de hîrtie și carton, în raport cu anul 1920. ceea ce a adus Finlanda pe primele locuri din lume la exportul acestor produse.Dezvoltarea impetuoasă a silviculturii a determinat, printre altele, și aplicarea, începînd din 1965. a așa- numitului plan „MERA". Obiectivul acestui plan este defrișarea pădurilor cu o dezvoltare lentă și cu randament insuficient și înlocuirea lor prin păduri cu o creștere rapidă ; transformarea mlaștinilor și a terenurilor mlăștinoase în păduri productive. Primul bilanț al acestei experiențe este considerat încurajator. Realizarea programului permite de pe acum menținerea unui volum de tăieri la un nivel care depă

șește cantitatea de lemn u- tilizată ca materie primă și care nu expune rezervele forestiere. Se presupune că succesul deplin al planului „MERA" va dubla sporul anual al pădurilor, ceea ce ar deschide cîmp liber pentru dezvoltarea capacităților de producție în industria forestieră.Industria de transformare a lemnului constituie u- nul din sectoarele de bază ale economiei finlandeze și totodată principalul domeniu de export, — ne declara dl. Juha Montonen, consilier în ministerul de

cație în industria diversificată. Dacă în 1920, ponderea industriei lemnului în produsul național brut era de 90 la sută. în prezent ea a scăzut sub 70 la sută, și va continua să scadă pînă în 1970 la 60 la sută. Despre schimbările intervenite în structura e- conomiei finlandeze vorbesc și șantierele navale din Turku, uzinele metalurgice și chimice din Helsinki. Tampere și din alte centre industriale din sud, unde e concentrată 90 la sută din economia tării.Cu excepția lemnului, a

rea minereurilor. înarmați cu comptoare Geiger, numeroși cetățeni prospectează solul și string orice pietricică care prezintă vreo particularitate. Statul și comunele — ne relata d-na Leena Lindfors, de la primăria orașului Tampere — acordă însemnate sume drept recompensă pentru descoperirile făcute de „a- matori" Cercetările au și dat unele rezultate. Descoperirile datorate, într-un fel spus, hazardului, stau la originea unei industrii miniere în continuă creștere. care aduce prosperita-

gic, elaborat în Finlanda și brevetat apoi în numeroase țări, sulful și fierul din pirită sînt utilizate sub forma combustibilului.Pentru restul materiilor prime necesare industriei sale — in special petrol, cărbune și minereu de fier — Finlanda apelează la importuri. Ea cumpără, de a- semenea, de pe piața externă mașini și instalații, îngrășăminte, cereale și produse alimentare. In măsura în care tehnologia de prelucrare a materiilor prime se ridica pe trepte su-

FINLANDA 
contemporană

externe, minister care se ocupă și de problemele legate de comerțul exterior. Două treimi din veniturile obținute din export provin din produsele lemnoase. Industria forestieră este în cvasitotalitatea sa o industrie bazată pe cererea pieței externe : 90 la sută din pasta de hîrtie și celuloză produsă în Finlanda, precum și 85 la sută din producția industriei de transformare mecanică a lemnului sînt destinate străinătății.
0 NOUĂ VOCAȚIE 

A FINLANDEIFinlanda și-a găsit în perioada postbelică o vo-

cuprului și a căderilor de apă. Finlanda nu dispune de alte resurse naturale importante și aceasta ar putea explica în bună parte de ce economia ei s-a întemeiat ani de-a rîndul numai pe agricultură și silvicultură. „Tara noastră este și va rămîne săracă", își cînta patria, la mijlocul secolului trecut, poetul idealist J. L. Runeberg. Destule generații de finlandezi s-au inspirat din aceste versuri pentru a se supune umil destinului lor de sărăcie. Dar finlandezul de azi nu mai subscrie Ia această manieră fatalistă, ci preferă să dea crezare indicatoarelor comptuaru- lui Geiger. S-a născut un viu interes pentru căuta-

tea unor regiuni altădată uitate de lume.Căderile de apă de la Imatra, Tamerkoski. Kun- bankoskl. odinioară atît de sălbatice, au fost încătușate și constrînse să producă energie electrică. Minele de la Outokumpu. împreună cu alte exploatări de mai mică importanță, extrag a- nual aproape 150 000 tone de concentrate de cupru, care sînt transformate în lingouri, tuburi, table, profile etc. Producția depășește nevoile interne și o bună parte se exportă. După cum ni s-a relatat, cuprul utilizat la fabricarea cablurilor și tratat după metoda așa- numită autogenă, e de o mare puritate și de o înaltă conductibilitate. Datorită acestui procedeu tehnolo-

perioare, finlandezii creau și dezvoltau noi ramuri industriale.
TIMPURI 

Șl ANOTIMPURI...Trecusem pe acolo tn- tr-o după amiază, chiar in ziua sosirii noastre la Helsinki. Venisem, atrași de inepuizabila curiozitate a turistului, să privim palatul președintelui, marea și portul. Strada pe care pășeam avea o tentă aparte.Am revenit în același loc din inima orașului a doua zi dimineața. De astă dată sub privirile noastre se desfășura ineditul tablou a) „pieței heringilor din Baltica", ce are loc în fiecare toamnă, aidoma bîlciurilor

sau iarmaroacelor de la noi. In pitoreasca animație dominau femeile în halate albe. Piața întreagă incinta ochiul prin varietatea culorilor. Veniseră aici pescari din cele mai îndepărtate colțuri ale sudului, pînă și din insulele Aland. Mărfurile erau expuse, cu un neîntrecut simț comercial, pe mesele din mijlocul pieței, în bărci, în automobilele transformate ad- hoc în tarabe pe roți. Prospețimea brizei marine, mirosul de pește, gustul sării și țipetele pescărușilor îți evocau mereu rolul mării în destinul Helsinkiului, de la originile sale. Iar piața era singura amintire a timpurilor cînd orașul și locuitorii săi țineau un contact strîns cu marea și arhipelagul vecin.Prezența mării se resim
te, însă, puternic în economia Finlandei. în timp ce ne aflam la Helsinki am vizitat expoziția „Naviga- țle-1967", unde erau expuse ultimele noutăți în construcția și dotarea vaselor comerciale produse în Finlanda și în alte țări. Am aflat aici, printre altele, că industria de prelucrare a metalelor a devenit unul din sectoarele de bază ale economiei finlandeze. A- ceastă ramură e dominată de construcțiile navale, mecanice și electrice. In șantierele finlandeze a fost construit cel mai mare spărgător de gheață cu motor Diesel-electric pentru rutele polare Fiecare a zecea mașină din lume pentru industria lemnului e de proveniență finlandeză. Construcțiile electrice îmbrățișează un sector eterogen în care se produc transformatoare și motoare grele pentru posturile de radio și televiziune, precum și echipament electronic cu tranzistor! și micro- elemenți.Luată în ansamblu, industria metalurgică folosește cel mai mare număr de brațe de muncă : un

muncitor din trei lucrează în această ramură. Valoarea nouă adăugată materialelor prelucrate este mai mare în acest sector decît în oricare altul. Metalurgia, și în special sectorul construcțiilor mecanice, necesită, o dată cu progresele automatizării, un număr crescînd de muncitori calificați. în schimb, industria de transformare a lemnului tinde să creeze uzine în care procesul de fabricație este telecomandat și nu necesită decît puține brațe de muncă. în cursul ultimilor ani, ponderea metalurgiei în exporturile Finlandei s-a situat între 16 și 18 la sută.Statisticile oficiale relevă că chimia și sectoarele industriale conexe au cunoscut, începînd de la mijlocul deceniului trecut, o dezvoltare rapidă, într-un ritm de aproape 10 la sută pe an. Produsele chimice nu reprezintă decît 2 la sută din exporturi, însă specialiștii finlandezi contează pe însemnate posibilități de creștere în acest domeniu. In prezent — ni s-a spus la Clubul oameni- H lor de afaceri — se discută I despre crearea unei indus- I trii petrochimice și se aș- | teaptă o soluție eficientă. EFinlandezii ne-au vorbit | și despre industria lor tex- | tilă și de îmbrăcăminte, și 9 despre moda cu reputație I internațională creată de M firma „Marimekko" ; des- d pre mobila pe care o pro S duc și o vînd pe piețele j externe și al cărei stil de | epocă se reconciliază cu cel I modern ; despre industria ‘J alimentară, care s-a făcut I cunoscută prin diferite sor- 9 turi de brînzeturi preferate 3 pînă și de olandezi, fran- H cezi sau danezi.Finlanda etalează in- 3 semnele unei țări moderne, n industrializate, care oferă ffl o replică viguroasă la aser- 1 țiunea lui Runeberg.
Gh. CERCELESCU 
Nicolae N. LUPU ■

In cîteva 
rînduri

IERI LA SOFIA AU ÎNCEPUT ÎN
TÂLNIRILE GRUPEI SEMIFINALE 
A CAMPIONATULUI EUROPEAN 
MASCULIN DE ȘAH. Echipa României a întîlnit-o pe cea a R. D. Germane. Scorul este egal : 2,5—2,5 puncte, 5 partide fiind întrerupte. Bulgaria conduce cu 7,5—0,5 puncte în jocul cu Grecia (2 partide sînt întrerupte).

IN PRIMUL MECI AL TURNEU
LUI PE CARE-L ÎNTREPRINDE ÎN 
COLUMBIA, ECHIPA OLIMPICA DE 
FOTBAL A UNGARIEI a învins cu scorul de 4—0 (1—0) formația Millio- narios din Bogota.

LA JOHANNESBURG, ÎN FINALA 
INTERZONALA A „CUPEI DAVIS", 
DINTRE ECHIPELE DE TENIS ALE 
REPUBLICII SUD AFRICANE ȘI 
SPANIEI, scorul este egal : 2—2.Moore (R.S A.) l-a învins cu 6—4, 0—6, 6—4, 2—6, 6—4 pe Orantes (Spania). în ultimul meci, Santana (Spania) conduce cu 6—3, 3—6, 6—3 în fața lui Drysdale, jocul fiind întrerupt din cauza unei ploi torențiale.

MECIUL AMICAL DE RUGBI 
SCOȚIA-NOUA ZEELANDA, desfășurat sîmbătă la Edinburg, a revenit oaspeților cu scorul de 14—3 (9—3).

ÎN A DOUA ZI A TURNEULUI 
INTERNATIONAL DE HOCHEI PE 
GHEATA DIN U.R.S.S. s-au înregistrat următoarele rezultate: la Leningrad, Canada — Polonia 5—3 (3—3, 1—0, 1—0); la Moscova, U.R.S.S. I — U.R.S.S. II 5—2 (0—0, 2—1, 3—1): la Voskresensk, Cehoslovacia I — Cehoslovacia II 3—3 (1—1, 2—0, 0—2). în clasament conduce Cehoslovacia I cu 3 puncte (12—4), urmată de Cehoslovacia II cu 3 puncte (6—4), U.R.S S. II cu 2 puncte (11—8), U.R.S.S. I cu 2 puncte (6—5), Canada cu 2 puncte (8—12) și Polonia cu 0 puncte (4—14).

PUGILISTUL ITALIAN SANDRO 
MAZZINGHI și-a păstrat titlul de campion european la categoria mijlocie (clasa juniori), învingîndu-1 prin K.o. în repriza a 4-a pe șalan- gerul său Jo Gonzales (Franța). Reuniunea a avut loc la Roma.

LA TOKIO A ÎNCEPUT UN TUR
NEU INTERNAȚIONAL DF. FOTBAL organizat de ziarul Asahl. în primul meci, echipa Ț.S.K.A. Moscova a terminat la egalitate, 2—2, cu selecționata olimpică a Japoniei.

NOUL CAMPION DE BOX AL 
FRANȚEI LA CATEGORIA „CO
COȘ". este Pierre Vetroff, care în meciul pentru titlu disputat la Lyon, l-a învins la puncte pe Francois Porcel.

LA „CONCURSUL PREOLIMPIC" 
DE PATINAJ ARTISTIC CE SE 
DESFĂȘOARĂ LA VARȘOVIA, după efectuarea exercițiilor obligatorii conduce cehoslovacul File — 508,2 puncte, urmat de Ostereich (R.D.G.)— 487,1 puncte, Penikowski (Polonia)— 487,2 puncte. Jldek (Cehoslovacia)— 478,8 puncte, Kelety (Ungaria) — 460,2 puncte, Kovalev (U.R.S.S.) — 447,1 puncte etc.

PENTRU A-L SĂRBĂTORI PE 
CELEBRUL FOTBALIST GARRIN- 
CHA, federația braziliană intenționează să organizeze un meci cu o selecționată europeană din care vor face parte Gento, B. Charlton, Eusebio, Mazzola, Beckenbauer, Law, Albert. Voronin, Sivori.

FEDERAȚIA ARGENTINEANA DE 
FOTBAL, dorind să restabilească relațiile (serios compromise la ultimul campionat mondial) cu federația engleză, a propus organizarea a două întîlniri amicale, Argentina-Anglia, în 19G8 și 1969. Forul britanic a cerut... timp de gîndire pentru a răspunde acestei „oferte de pace".



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

Atacuri cu mortiere
PREȘEDINTELE MAKARIOS 

DESPRE ACORDUL
• PROIECT DE REZOLUȚIE IN PROBLEMA ÎNCHE
IERII UNEI CONVENȚII PENTRU INTERZICEREA 
FOLOSIRII ARMELOR NUCLEARE
• INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN IN 
COMITETUL PENTRU PROBLEMELE SOCIAL-UMANI- 
TARE Șl CULTURALE

NEW YORK 2. — Trimisul special al Agerpres, R. Căplescu, transmite : La Națiunile Unite a fost dat publicității sîmbătă textul unui proiect de rezoluție în legătură cu problema încheierii unei convenții pentru interzicerea folosirii armelor nucleare, avînd drept coautori Cehoslovacia, Etiopia, Irak, Iugoslavia, Mongolia, Nigeria, România, R.A.U., Sudan și U.R.S.S.Exprimîndu-și convingerea că încheierea unei asemenea convenții ar facilita în mare măsură tratativele în vederea dezarmării generale și totale și ar da un nou impuls soluționării problemei urgente a dezarmării nucleare. în proiectul de rezoluție se cere tuturor statelor să examineze proiectul de convenție și oricare alte propuneri care urmăresc acest scop.Comitetul pentru problemele so- cial-umanitare și culturale al Adunării Generale a O.N.U. dezbate în prezent programul de măsuri în legătură cu proclamarea anului 1968 an internațional al drepturilor omului, precum și pregătirile în vederea conferinței internaționale a drepturilor omului, care urmează să aibă loc la Teheran.Exprimînd convingerea delegației române că anul 1968 va marca un jalon important pe calea promovării drepturilor omului, reprezentanta țării noastre Maria Groza a enumerat, printre realizările obținute în a- ceastă direcție ca urmare a eforturilor permanente depuse în cele două decenii care s-au scurs de la adoptarea de către Națiunile Unite a Declarației universale a drepturilor omului, acceptarea unanimă a unor idei și principii fundamentale, cum ar fi dreptul popoarelor la autodeterminare, dreptul de a dispune în mod suveran de resursele naturale, dreptul la muncă și altele, precum și garanțiile economice pentru transformarea acestor drepturi într-o realitate socială.Manifestîndu-și în continuare a- deziunea față de o serie de probleme care urmează să fie dezbătute în cadrul conferinței de la Teheran — inclusiv necesitatea eliminării oricăror forme de discriminare rasială, înfăptuirea pînă la capăt a Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, eliminarea sclavajului și a comerțului cu sclavi, programul pe termen lung pentru progresul femeii, — reprezentanta României a arătat că numai într-un climat de pace, de înțelegere și respect reciproc se poate asigura exercitarea acestor drepturi și libertăți fundamentale, dezvoltarea multilaterală a personalității umane.Trecînd la unele observații critice, vorbitoarea a declarat că propunerea de a se discuta crearea unor organizații cu caracter evident suprastatal, avînd ca scop să vegheze la respectarea drepturilor omului, vine în contradicție cu principiul de bază potrivit căruia respectarea și garantarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului sînt de competența exclusivă a statelor suverane și egale în drepturi.Adunarea Generală a O.N.U. continuă să examineze punctul referitor la necesitatea de a se urgenta elaborarea definiției agresiunii. Pentru ca Adunarea să se poată încadra programul stabilit, a avut loc ședință si sîmbătă dimineața.Atît în ședințele de vineri, cît în cea de sîmbătă. o serie de reprezentanți. printre care cei ai Ungariei. Franței, R.A.U. și-au manifestat regretul și au condamnat existența în lume a unor focare de agresiune si,

scoțînd în evidentă complexitatea sarcinii de definire a noțiunii de a- gresiune. și-au exprimat, totodată, părerea că prin elaborarea acesteia se va crea instrumentul juridic al u- nui sistem colectiv de securitate.Comitetul pentru teritoriile sub tutelă și neautonome a adoptat cu o majoritate de voturi — 86 pentru (între care și Republica Socialistă România). 2 contra și 17 abțineri — un proiect de rezoluție în legătură cu activitatea dăunătoare a intereselor străine care împiedică aplicarea Declarației de decolonizare.

în osi

U THANT:

Energia nucle
ară numai în
scopuri pașnice

NEW YORK 2. — Trimisul special al Agerpres, R. Căplescu transmite : Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la efectuarea cu succes a primei reacții nucleare în lanț controlate, care a inaugurat era nucleară, secretarul general al O.N.U., U Thant, a dat publicității o declarație în care arată că descoperirea și folosirea energiei atomice au deschis posibilități noi și nelimitate pentru progresul științei și tehnicii.în declarație se exprimă totodată regretul că această mare forță transformatoare a naturii a fost pentru prima oară folosită în scopuri distructive, provocînd tragedia de la Hiroșima și Nagasaki. Subliniindu-se în continuare că, în ciuda eforturilor neobosite, desfășurate atît în cadrul, cit și în Națiunilor Unite pentru ase pune capăt cursei înarmărilor nucleare și a se elimina complet armamentul atomic, pînă în prezent nu s-au obținut progrese semnificative. în încheiere, declarația scoate în evidență că viitorul omenirii depinde de împiedicarea folosirii în scopuri de distrugere a e- nergiei nucleare, de canalizarea imensului său potențial în scopuri exclusiv pașnice.

si rachete ale
forțelor patriotice

SAIGON 2 (Agerpres). — Un puternic foc de mortiere și rachete de 122 milimetri declanșat de unități ale Frontului Național de Eliberare a surprins vineri seara o unitate americană dislocată în a- propiere de Dak To în regiunea platourilor înalte din Vietnamul de sud, care constituie de peste o lună teatrul unor atacuri susținute ale patrioților sud-vietnamezi. Elicoptere și avioane americane au fost chemate în ajutor de unitatea aflată sub barajul mortierelor și rachetelor.O bază a artileriei americane

situată la 14 kilometri nord-est de Dak To a fost ținta unui alt atac al patrioților care au distrus două tunuri de 155 milimetri. în vecinătatea celei mai mari baze americane din Vietnamul de sud, Long Binh, focul unităților F.N.E. a cauzat pierderi trupelor saigoneze cantonate în localitatea Binh Hoa.Venind în ajutorul trupelor de infanterie americană, avioane de bombardament „B-52“ au efectuat mai multe raiduri deasupra unor zone din Vietnamul (ie sud, lansînd o însemnată cantitate de bombe.

Cetâteni ai Stockholm-ului de
monstrează împotriva războiu
lui dus de Statele Unite în 

Vietnam

FRANȚA Șl JAPONIA 
NELINIȘTITE DE 
ESCALADAREA 
RĂZBOIULUI
DIN VIETNAMTOKIO 2. — Corespondentul A- gerpres, Florea Țuiu, transmite : La Tokio au luat sfîrșit sîmbătă consultările ministeriale franco-japo- neze la care au participat miniștrii afacerilor externe ai celor două țări. Maurice Couve de Murville și respectiv Takeo Miki. în comunicatul comun dat publicității se a- rată că ambele părți își exprimă neliniștea față de escaladarea în continuare a războiului din Vietnam.Takeo Miki a prezentat colegului său francez un plan propriu destinat încetării războiului în Vietnam în care se subliniază importanta revenirii la spiritul acordului de la Geneva pentru reglementarea acestei probleme. Maurice Couve de Murville a adoptat o poziție deosebită de cea a interlocutorului japonez, menționînd dificultatea reglementării prbblemei, atîta vreme cît escaladarea războiului continuă. Comunicatul comun și declarațiile celor două părți exprimă însă dorința reciprocă de a se continua contactele pentru ca Franța și Japonia să-și aducă contribuția lor la soluționarea problemei vietnameze.

TURCO GRECNICX5SIA 2 (Agerpres). — Sîm- bătă după-amiază, președintele Ciprului, Makarios, a declarat, în urma unei întrevederi cu Cyrus Vance, trimisul specia] al președintelui Johnson, că „acordul acceptat de Atena și Ankara nu este, totodată, acceptat de Cipru". Cyrus Vance s-a limitat la rîndul său să declare că va avea în nouă întrevedere Ciprului.Cercurile bine de agenția Reuter, apreciază că poziția președintelui Makarios față de acordul turco-grec este deter-
seara aceasta o cu președinteleinformate, citate

minată de trei obiecții principale. El s-ar opune unei dizolvări a gărzii naționale cipriote, el ar insista asupra unei retrageri imediate a contingentelor militare grec și turc staționate în Cipru, pe baza acordurilor din I960, și s-ar pronunța împotriva extinderii puterilor oare urmează să fie acordate forțelor O.N.U. din Cipru. Agenția Reuter citează declarații ale oficialităților grecești, după care obiecțiile președintelui Makarios s-ar putea solda cu o nouă intensificare a crizei cipriote.

CUV1NTAREA LUI Mali. în timpul unei ore de curs la 
Centrul de învățămînt profesional 
tehnic din capitala țării, Bamako

WLADYSLAW GOMULKA
VARȘOVIA 2. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : Cu prilejul Zilei minerului, care se sărbătorește în Polonia la 4 decembrie, la Zabrze, în Silezia, a avut loc sîmbătă o adunare festivă la care au participat conducători de partid și de stat ai Poloniei.Luînd cuvîntul, Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a relevat importanța realizărilor obținute în industria cărbunelui, a sulfului și a cuprului și a arătat că succesele obținute sînt

O SCRISOARE

rezultatul aplicării progresului tehnic, îmbunătățirii organizării producției, mecanizării lucrărilor în mine. El a subliniat totodată necesitatea sporirii eforturilor pentru creșterea productivității muncii, concentrarea extracției și dezvoltarea mecanizării. Vorbitorul a arătat că statul face mari eforturi pentru sporirea producției industriei extractive deoarece Polonia are nevoie de mai mult combustibil și materii prime, balanța comerțului ei exterior fiind negativă la aceste capitole. în acest scop vor fi alocate importante mijloace pentru construirea de noi mine și extinderea celor existente, pentru crearea celor mai bune condiții pentru muncitori.

nigeria Ofensivă a 
trupelor federaleLAGOS 2 (Agerpres). — O oficialitate a guvernului federal de la Lagos a declarat, potrivit agenției France Presse, că forțele guvernamentale au lansat o ofensivă aeriană contra rebelilor biafrezi.Potrivit observatorilor, războiul împotriva rebelilor biafrezi s-a soldat pînă în prezent cu 100 de mii de morți și răniți grav de ambele părți și cu pierderi evaluate la peste 100 de milioane de lire nige- riene. In șapte luni, trupele federale au ocupat aproape jumătate din teritoriul provinciei secesioniste.

Primul act al lui Roy Jenkins, după ce a preluat portofoliul finanțelor de la James Callaghan, a fost acela de a da publicității scrisoarea adresată de predecesorul său Fondului Monetar Internațional. Fie că momentul fusese sau nu ales dinainte, fapt este însă că detaliile mesajului au generat o nouă furtună atît în parlament, cît și în opinia publică.In versiunea oficială, respectiva scrisoare de intenții — cum este ea denumită — expune viitoarea linie de orientare economică, împărtășind astfel conducerii F.M.I. măsurile și acțiunile pe care Londra le va considera necesare pentru redresarea economică. Corespondența cu F.M.I. a avut loc tocmai cu prilejul acordării unui împrumut de un miliard 400 milioane dolari Marii Britanii. Ceea ce i-a determinat pe mulți să considere că de fapt scrisoarea nu cuprinde decît termenii în care F.M.I. a acceptat să aprobe creditul. Se afirmă, cu alte cuvinte, că F.M.I. a cerut garanțiile respective, iar Marea Britanie le-a dat, asigurînd pe creditori că va aplica metoda măsurilor de austeritate pentru a ieși din impasul actual, în primul rînd din cleștele deficitului comercial.în ciuda dezmințirilor, puțini se mai îndoiesc a- cum că este vorba într-adevăr de condiții impuse, iar „Financial Times" reamintește chiar că „creditele

„prevestitoare

de furtună"
CORESPONDENȚA DIN LONDRA 

DE LA LIVIU RODESCV

F.M.I. nu au fost niciodată necondiționate". Ca dovezi suplimentare mai sînt menționate și două momente semnificative: scrisoarea a precedat acordarea creditului și a fost redactată după ce oficialități ale F.M.I. au purtat discuții timp de o săptămînă la Londra, la Ministerul Finanțelor.Una din promisiunile a- sumate prevede eforturi mărite în vederea obținerii u- nui surplus de 500 milioane lire sterline în balanța comercială, probabil în a doua jumătate a anului 1968 ; obiectiv dificil de a- tins, cu toate stimulările propuse pentru export și îngrădirile la import. De a- ceea, tocmai în vederea forțării acestui echilibru urmează să se recurgă la tradiționala formulă a restrîn- gerii consumului intern. O- perația aceasta de reducere a consumului urmează să furnizeze 750—800 milioa-

ne lire, lucru considerat posibil numai în condițiile u- nei creșteri substanțiale a prețurilor, pe de o parte, și înghețarea salariilor la un nivel fix, pe de altă parte. „Guvernul — scrie ziarul „Guardian" — a dat asigurări F.M.I. că nu va permite mărirea salariilor corespunzător cu creșterea costului vieții. Nu trebuie să e- xiste iluzii în ce privește e- fectul nefast pe care îl va avea acest lucru asupra muncitorilor cu salarii joase’.în scrisoarea amintită se întrevede și eventualitatea în care măsurile respective s-ar dovedi insuficiente și, ca atare, se exprimă clar intenția de a adăuga altele noi. De aici pornesc numeroase comentarii despre perspectiva unui „buget dur" în aprilie 1968, despre care se crede că va aduce o serioasă majorare a impozitelor. Este de așteptat ca în perioada pregătirii vi-

itoruluî buget să existe u- nele date și elemente care să permită a se constata dacă într-adevăr devalorizarea și măsurile de austeritate își produc efectele așteptate și, deci, dacă vor fi sau nu necesare măsuri suplimentare mai drastice.Un cuvînt greu în aprecierea acestei situații îl va avea F.M.I., cu care, potrivit scrisorii de intenții, Londra s-a angajat să se consulte în februarie, iulie și noiembrie 1968. Ceea ce înseamnă că directorul general al F.M.I. va avea, după părerea ziarului „Guardian", „un veto virtual asupra politicii economice britanice. Implicația, spun u- nii deputați laburiști, constă în faptul că F.M.I. va putea amenința cu retragerea creditului acordat dacă nu va fi satisfăcut de ortodoxia financiară a politicii guvernului". Același ziar subliniază în editorialul său că prin acceptarea unui a- semenea control din afară „s-a cedat creditorilor un element al suveranității".In rîndurile grupului parlamentar laburist, unde aripa de stînga fusese recent convinsă să accepte unele argumente în favoarea devalorizării, este semnalată acum apariția unor noi fră- mîntări, mult mai profunde. Numeroși deputați au început să exercite presiuni insistente în vederea unei întruniri urgente a grupului parlamentar laburist pentru a lua în dezbatere implicațiile obligațiilor asumate.

Funeraliile dr. Ferenc MiinnichBUDAPESTA 2. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : La 2 decembrie, la Budapesta, au avut loc funeraliile dr. Ferenc Miinnich, membru al C.G. al P.M.S.U. și al Parlamentului ungar, fost președinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar și apoi ministru de stat.La Panteonul mișcării muncitorești din cimitirul Kerepesi din Budapesta, ultima gardă de onoare la catafalc a fost alcătuită din ve-

terani ai mișcării revoluționare, conducători ai unor organizații de masă și obștești, reprezentanți ai forțelor armate. în garda de onoare se aflau Janos Kadar, Jeno Fock, Pal Losonczi și alți conducători de partid și de stat.Lajos Feher, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., a evocat viața și activitatea lui Ferenc Mii- nnich, consacrate luptei revoluționare pentru victoria umanismului, democrației și socialismului.
T|RflNA Măsuri pentru lichidarea 
urmărilor cutremuruluiTIRANA 2 (Agerpres). — Intr-un comunicat transmis de agenția A.T.A. se arată că cutremurul de pămînt din 30 noiembrie produs în districtele Dibra și Librazhd s-a soldat cu 12 morți și 154 de răniți. In afară de aceasta, 3 470 de locuințe au fost distruse complet, 41 de școli au fost grav avariate precum și numeroase alte obiective economice și administrative, în aceste zone au mai fost înregistrate vineri și sîmbătă cutremure de o intensitate mai slabă.In urma măsurilor luate de autorități, situația a început să se normalizeze. Familiile rămase fără adăpost au fost instalate provizoriu iar activitatea în administrație, întreprinderi, comerț și învățămînt se desfășoară normal. întreaga populație a fost mobilizată la lu-

crările de înlăturare a consecințelor cutremurului.Guvernul albanez a luat hotărârea ca în cursul acestei luni să fie reconstruite și reparate din fondurile statului toate locuințele, școlile și edificiile distruse de cutremur. De asemenea, s-a hotărît acordarea de ajutor urgent și gratuit în bani, îmbrăcăminte și încălțăminte, familiilor lovite de cutremur Diferite instituții de stat, organizații economice și armata au trimis voluntari în zonele lovite de cutremur, 1 800 de tehnicieni și ingineri constructori care să ajute la înlăturarea urmărilor cutremurului.Guvernul a format o comisie de stat pentru lichidarea urmărilor cutremurului, în frunte cu Adil Carcani, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.
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Lucrările celei de-a 5-a sesiuni a Adu
nării Populare a R. P. Bulgaria au continuat vineri. La propunerea lui Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, pe ordinea de zi a sesiunii au fost introduse două puncte noi: dezbaterea și adoptarea proiectului de lege cu privire la planul economiei naționale pe anul 1968 și a proiectului de lege cu privire la bugetul pe anul 1968.

Intr-o declarație a M.A.E. al R. P. Chi
neze protestează energic împotriva atacului săvîrșit de aviația americană asupra unei nave comerciale chineze ancorată în portul Hong Gai din Vietnam. La 25 noiembrie, se arată în declarație, avioane americane au bombardat și mitraliat o navă comercială chineză ancorată în portul Hong Gai, din Vietnam, rănind opt membri ai echipajului și provocînd importante avarii navei. Nu este pentru prima dată — se arată în declarație — cînd aviația

americană a bombardat și mitraliat nave comerciale chineze. Avioanele americane au atacat în mai multe rînduri nave comerciale chineze aflate în marea deschisă sau în apele teritoriale vietnameze, provocînd pierderi grele în vieți și bunuri materiale. Guvernul și poporul chinez, se subliniază în declarație, protestează energic împotriva acestor acte piraterești.
Intr-un comunicat al Comisiei centrale 

electorale din R.P.D. Coreeană se arata ca în alegerile de deputați în comitetele populare județene, orășenești și sătești, care au avut loc la 30 noiembrie, au participat sută la sută din alegătorii înscriși pe listele electorale dîndu-și în aceeași proporție voturile pentru candidații propuși. In comitetele populare județene au fost aleși 3 305 deputați, în comitetele populare orășenești — 8 673, iar în comitetele populare sătești — 84 541 de deputați.

Vizita delegației române în Olanda. Delegația română, condusă de președintele Camerei de Comerț al Republicii Socialiste România, Victor Ionescu, a vizitat concernul Philips și Uzinele de automobile Van Doorne-Daf, din orașul Eindhoven. Au fost vizitate apoi lucrările de ameliorați! din Delta Rhinului. Delegația română a avut de asemenea întrevederi de lucru cu reprezentanți ai uzinelor Werkspoor-Amsterdam, șantierele navale Verolme Rotterdam .uzinele Unilever și ai altor întreprinderi olandeze.
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Elveția. La 1 decembrie a fost inaugurat tunelul trans
alpin, la San Bernardino, cu o lungime de 6,6 km pen

tru transportul rutier

în ultimele 
români au dat diferite orașe din meroase cronici elogioase. Au fost apreciate arta dirijorală a lui Mircea Basarab și calitățile interpretative ale violoncelistului Radu Aldulescu și baritonului Vasile Micu.

zile, interpreți și dirijori concerte în fața publicului din Iugoslavia. Presa a publicat nu-
0 consfătuire a reprezentanților avia

ției civile a țărilor socialiste membre aie Convenției pentru tarife unitare aeriene, a avut loc la Sofia. Au participat delegații din Bulgăriși, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S., R. D. Vietnam. La consfătuire, care s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, au fost discutate probleme ale extinderii colaborării dintre țările socialiste în domeniul transportului aerian.
In ședința de vineri a Consiliului de 

Miniștri al Turciei a fost analizată evoluția, din ultimele zile, a crizei cipriote, precum și proiectul de buget pe noul an.
Agenția TASS anunță că între 3 și 15 decembrie nave științifice și militare sovietice intenționează să efectueze în partea de nord a Oceanului Pacific cercetări hidroacustice pentru studierea difuzării sunetelor și a profilului geologic al fundului oceanului la sud de insulele Aieutine. în a- ceastă perioadă vor fi efectuate cîteva explozii submarine, luîndu-se măsuri pentru a se reduce efectele negative care pot rezulta pentru navigația și pescuit
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